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Drahý brat - sestra, kniha „V náručí ukrižovaného Božieho Slova“, ktorú práve čítaš, je už
v poradí piata kniha tvoriaca „VEĽKÚ KNIHU O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE.“
Táto piata kniha sú biblické mozaiky o ukrižovanej nekonečnej Láske poskladané zo slov, viet a
citátov Svätého písma (z katolíckeho prekladu vydaného Spolkom svätého Vojtecha v Trnave r.
1998). Pri jej čítaní treba mať na pamäti tú skutočnosť, že texty v nej sú zámerne vytrhnuté z
kontextu Biblie a mozaikovo poukladané, aby takýmto spôsobom vytvárali vlastné myšlienky.
Prirodzene, nie protiviace sa duchu Svätého písma a učeniu svätej Katolíckej cirkvi. Každú
samostatnú mozaikovú tému začínajúcu zväčšeným písmenom, niekedy dve, sprevádza jedna kresba.
Na Kristovom kríži perom a ceruzkou pribité spoločnou myšlienkou sa v sebe navzájom zrkadlia.
Drahá sestra - brat, nech i skrze túto knihu cez dvere tvojich očí vstúpi do tvojho srdca ešte väčšia
láska k ukrižovanej nekonečnej Láske. Nech ťa NEKONEČNE DOBRÝ Boh i so VŠETKÝMI
tvojimi drahými, ktorých nosíš vo svojom srdci - kiež ich tam je čo NAJVIAC! - obdarí tu na zemi i
vo večnosti VŠETKÝM dobrom.
V Kristovi i tvoj najposlednejší a najmenší brat

Sv. Pavol z Kríža (1694 - 1775) zakladateľ
rehole passionistov CP.

Ku dňu 11. apríla 2010 (sviatku Božieho Milosrdenstva a súčasne mojej drahej spolusestry,
obyvateľky neba sv. Gemmy Galganiovej CP).

vet je spútaný satanovými okovami, lebo
zabudol na Ježišovo UTRPENIE, na ten
NAJVÄČŠÍ ZÁZRAK BOŽEJ LÁSKY;
treba mu teda vravieť o Kristovom umučení,“
ktoré je „NAJÚČINNEJŠÍM prostriedkom
na dosiahnutie VŠETKÉHO dobra.“
Sv. Pavol z Kríža

P

ozrite, akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou... JA SA NECHCEM CHVÁLIŤ

NIČÍM INÝM, IBA KRÍŽOM NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA.
Gal 6, 11 - 14
Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.
1 Kor 2, 2
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom,
aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom.
1 Kor 3, 18 - 19
My sme blázni pre Krista.
1 Kor 4, 10
My… ohlasujeme ukrižovaného Krista…bláznovstvo.
1 Kor 1, 23
Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre
nás, je Božou mocou.
1 Kor 1, 18
Nerozumní…, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!
Gal 3, 1
Mnohí… s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba.
Flp 3, 18 - 19
A Ježiš zaslzil…
Jn 11, 35

B

ože…, Pane milosrdenstva, ...daj mi múdrosť… Lebo ja som… človek mdlý a kratučkého žitia,

ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon… Vyšliže ju zo svätého neba a zošli ju z trónu tvojej
velebnosti, aby…ľudia, poučení o tom, čo ľúbi sa tebe, boli zachránení múdrosťou.
Múd 9, 1 - 18
Bože…, nemlč, nebuď ticho.
Žalm 83 (82), 2
Pán prehovoril:
Jer 1, 4
A Slovo sa telom stalo.
Jn 1, 14
Pán povedal…: „Vystúp… na vrch…dám ti…zákon a prikázania…, aby si ich učil!“
Ex 24, 12
Ježiš... vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali.
Jn 19, 11 - 18
Syn môj,…napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Prís 3, 1 - 3
Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
Jn 19, 34
Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal…: „ Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného
života?“ Ježiš mu…
Lk 10, 25 - 26
…ukázal …bok...a...povedal :
Jn 20, 20 - 21
„Čo je napísané…? Ako tam čítaš?“ On odpovedal : „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho
srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého !“
Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“
Lk 10, 26 - 28

B

oh skúšal Abraháma… povedal mu: „Abrahám… vezmi …svojho jediného syna Izáka, ktorého

miluješ, a …obetuj ho ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ Abrahám… osedlal
osla, …vzal …drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka; sám vzal oheň a nôž …Tu
povedal Izák svojmu otcovi Abrahámovi: „Otče!“ On mu odvetil : „Hľa, tu som, syn môj!“ …Keď došli
na miesto, ktoré mu označil Boh, Abrahám …poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo
… vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vtedy naň zavolal Pánov anjel z neba: ... „Nevystieraj ruku na
chlapca a neubližuj mu! Teraz som totiž poznal, že …neušetril si svojho jediného syna kvôli mne.“ Tu
zdvihol Abrahám oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví … podišiel, barana vzal a
obetoval ho ako zápalnú obetu namiesto svojho syna.
Gn 22, 1 - 13
Ján krstil. Keď …videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech
sveta.“
Jn 1, 28 - 29
Od Boha Otca ...z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný.“
2 Pt 1, 17
Osliatko priviedli k Ježišovi … a on si naň sadol … Tak vošiel do Jeruzalema.
Mk 11, 7 - 11
Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu…Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa
volá…Golgota. Tam ho ukrižovali.
Jn 19, 2 - 18
Ježiš zvolal…: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“…a vydýchol dušu.
Mt 27, 46 - 50
A od Pána vyšiel oheň a strávil celostnú žertvu…na oltári.
Lv 9, 24
To je celostná žertva pre Pána, príjemná vôňa, zápalná obeta pre Pána.
Ex 29, 18
„A v nikom inom niet spásy.“
Sk 4, 12
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život.
Jn 3, 16

A

Pán, Boh, …z raja Edenu…vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a

vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.
Gn 3, 23 - 24
Od zármutku je moja duša plná sĺz; …k tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; …vysloboď
ma, …blúdim ako ovca, čo sa stratila; hľadaj svojho sluhu.
Žalm 119 (118), 28 - 176
Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, nenachádzali cestu k trvalému bydlisku. Mali hlad a smäd,
ubúdalo v nich života, …lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli…priblížili sa až
k bránam smrti. V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. Zoslal im svoje slovo a uzdravil
ich a vyslobodil ich zo záhuby.
Žalm 107 (106), 4 - 20
Pánovým podielom je …jeho ľud…Našiel ho na pustej zemi, na mieste divokom, v revúcej pustine. Ujal
sa ho a dával naň pozor, striehol ho ako zrenicu oka. Jak orol …krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpäl
svoje krídla, chytil ho, niesol ho na svojich perutiach.
Dt 32, 9 - 11
Chytili ho, vyvliekli z vinice…
Mt 21, 39
Sám si niesol kríž…Vojaci Ježiša ukrižovali…Ježiš…naklonil hlavu a odovzdal ducha…Jeden
z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
Jn 19, 17 - 34
On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a
jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho
uvalil neprávosť nás všetkých.
Iz 53, 5 - 6
„Poďte ku mne všetci.“
Mt 11, 28
„Ja som cesta, pravda a život.“
Jn 14, 6

K

eď počuli hlas Pána, Boha… skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami

záhrady. I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“
Gn 3, 8 - 9
V hrobe.
Jn 11, 17
Zostupujú do smrti.
Prís 5, 5
Idúcky plakali.
Žalm 126 (125), 6
Ježiš sa …opýtal: „…Prečo plačeš? Koho hľadáš?“
Jn 20, 15
„Pre toto ja plačem, oko mi roní vlahu, lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by mi vrátil život. Moji synovia
zhynuli, veď nepriateľ zvíťazil!“
Nár 1, 16
„Neplačte!“
Lk 8, 52
„Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
Lk 19, 10
„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť… neumrie naveky.“
Jn 11, 25 - 26
Poďte ku mne všetci.
Mt 11, 28
A srdce vám oživne.
Žalm 69 (68), 33
Ak človek zomrie, azda zas oživne?... kým neprišla by za mňa výmena…
Jób 14, 14
Hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti.
Žalm 88 (87), 7
Z kríža…zvolal Ježiš mocným hlasom:… „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Mt 27, 42 - 46

M

edzi stromami záhrady… Boh… Adamovi povedal: „Preto, že si…jedol…zo stromu, o ktorom

som ti prikázal: „Nesmieš z neho jesť!“, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť
po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť… V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb.“
Gn 3, 8 - 19
Ježiš…pšeničné zrno.
Jn 12, 23 - 24
Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Jn 12, 24
Zrno padlo do …zeme.
Lk 8, 8
Ježiš…záhradník.
Jn 20, 15
Idúcky plakali a osivo niesli na siatie.
Žalm 126 (125), 6
Okopem ho a pohnojím.
Lk 13, 8
V smrteľnej úzkosti... mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.
Lk 22, 43 - 44
Po mojom chrbte orali oráči, ťahali dlhé brázdy.
Žalm 129 (128), 3
Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu… Sám si
niesol kríž.
Jn 19, 1 - 17
A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.
Mk 4, 29
Vojaci Ježiša ukrižovali… Potom Ježiš… naklonil hlavu a odovzdal ducha…V tých miestach, kde bol
ukrižovaný, bola záhrada.
Jn 19, 23 - 41

A

žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho

ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.
Gn 3, 6
Syn… keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad… i túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali
svine, ale nik mu ich nedával.
Lk 15, 13 - 16
Všetok jeho ľud kvíli, hľadajú chlieb.
Nár 1, 11
Boží chlieb… zostúpil z neba a dáva svetu život… Ježiš… chlieb života.
Jn 6, 33 - 35
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav… zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a
požehnaný je plod tvojho života.“
Lk 1, 41 - 42
Rodičia prinášali dieťa Ježiša.
Lk 2, 27
„Hľa, Boží Baránok.“
Jn 1, 36
„Vezmite a jedzte.“
Mt 26, 26
„Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ …Vtedy ho
mnohí…opustili.
Jn 6, 53 - 66
Veď…nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár.
Iz 53, 2-3
Lebo slovo kríža je bláznovstvom.
1 Kor 1, 18

A

Pán, Boh …na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu

k stromu života.
Gn 3, 23 - 24
A dvere sa zatvorili … „Pane, Pane, otvor nám!“
Mt 25, 10 - 11
„Zmiluj sa nad nami!“ … Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako
ovce bez pastiera.
Mt 9, 27 - 36
Toto hovorí Pán… : „Meč, meč vytasený zabíjať, vybrúsený ničiť, blyští sa! … Vylejem na teba svoj
hnev, vo svojom prudkom ohni dýchnem na teba, potom ťa dám do rúk zbesilých ľudí, ktorí kujú záhubu.
Ohňu budeš pokrmom, tvoja krv potečie po zemi.“
Ez 21, 33 - 37
A Márii, jeho matke, povedal: „… a tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“
Lk 2, 34 - 35
Ježiš…povedal: … „Otče môj, …nech sa stane tvoja vôľa.“
Mt 26, 36 - 42
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Lk 1, 38
„Meč, vzbuď sa proti môjmu pastierovi… Udri pastiera“ … hovorí Pán.
Zach 13, 7 - 8
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka…jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
Jn 19, 25 - 34
On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a
jeho ranami sme uzdravení.
Iz 53, 5
Večer…keď boli…zo strachu…zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a
…ukázal im… bok …a …povedal:
Jn 20, 19 - 21
„Vojdi do radosti svojho pána.“
Mt 25, 21

O

ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal : „Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby

ste nezomreli !“ …A žena …vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi…a on tiež jedol…
Gn 3, 3 - 6
Srdce sa vo mne chveje a padá na mňa hrôza predsmrtná.
Žalm 55 (54), 5
Zostupujú do smrti.
Prís 5, 5
Zmiluj sa, Pane, nado mnou, …vytrhni ma z brán ríše smrti.
Žalm 9, 14
A…prišiel Boží Syn…večný život.
1 Jn 5, 20
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Flp 2, 8
Pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob.
Iz 53, 8 - 9
Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie
svojich hriechov.“
Sk 2, 38
Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom
sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou,
aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme
podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný…Ak sme zomreli
s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.
Rim 6, 3 - 8
„Poďme aj my a umrime s ním“ … a nik …neumrie naveky.
Jn 11, 16 - 26
Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas…keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti
podsvetia …lebo môj život zachránil od smrti.
Žalm 116 (114), 1 - 8

B

oh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! “… A stvoril Boh človeka na svoj

obraz, na Boží obraz ho stvoril.
Gn 1, 26 - 27
A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.
Gn 1, 31
„ Hľa, človek!“
Jn 19, 5
Najkrajší z ľudských synov.
Žalm 45 (44), 3
Mesiáš… Boží Syn.
Lk 22, 67 - 70
Pilát sa… opýtal :
Mk 15, 12
„Čo mám… urobiť s Ježišom…?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ On vravel: „ A čo zlé urobil?“
Mt 27, 22 - 23
„Ľud môj, čo som ti urobil? A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi!“
Mich 6, 3
Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“… Potom ho ukrižovali.
Mk 15, 14 - 24
Hľa,… neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku… Nemá podoby ani krásy,
aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž
bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár… So zločincami mu dali hrob… pripočítali
ho k hriešnikom.
Iz 52, 13 - 15; 53, 1 - 12

V

srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár.
Žalm 27 (26), 8

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? Slzy sú mojím
chlebom vo dne i v noci.
Žalm 42 (41), 3 - 4
Potoky vôd mi prúdia z oka…oko mi slzí, neustáva, spočinku nemá, kým nepozrie a nepohliadne z nebies
Pán.
Nár 3, 48 - 50
Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia… zachvel sa v duchu a vzrušený… zaslzil.
Jn 11, 33 - 35
Znížil nebesia a zostúpil.
Žalm 18 (17), 10
A Pán… povedal: „Videl som utrpenie svojho ľudu … a počul som jeho volanie... Viem o jeho utrpení.
Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil.“
Ex 3, 7 - 8
Boh…zažiaril…v tvári Ježiša Krista.
2 Kor 4, 6
Videl som Pána… serafíni...krídlami si zakrývali tvár ...A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je
Pán.“
Iz 6, 1 - 3
„Hľa, človek!“
Jn 19, 5
Pane, … neodvracaj svoju tvár odo mňa.
Žalm 27 (26), 8 - 9
Veľkňaz sa ho…pýtal : „Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ Ježiš odvetil: „Áno, som.“… začali naňho
pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho päsťami…po tvári.
Mk 14, 61 - 65

O

ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal : „Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby

ste nezomreli!“ …A žena… vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi…a on tiež jedol. I
otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí…
Gn 3, 3 - 7
Zostupujú do smrti.
Prís 5, 5
„Pane, zachráň nás, hynieme!"
Mt 8, 25
„Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha!“
Zach 3, 4
„Kto je to, čo prichádza…ten, čo sa skvie vo svojom rúchu, vykračuje v plnej sile?“
Iz 63, 1
Jeho meno je: Božie Slovo.
Zjv 19, 13
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh…Všetko povstalo skrze neho a bez
neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo … A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme
uvideli jeho slávu, slávu …Ježiša Krista.
Jn 1, 1 - 17
Vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou…
Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu.
Lk 9, 28 - 32
Vydal svoju silu do zajatia, do rúk nepriateľa svoju nádheru.
Žalm 78 (77), 61
Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do
purpurového plášťa…sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá…Golgota. Tam ho
ukrižovali…Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty…Vzali aj spodný odev…Ježiš …naklonil
hlavu a odovzdal ducha.
Jn 19, 1 - 30
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, … v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy.
Iz 61, 10

P

ane, Jahve, …ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem.
Jer 32, 17

Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Žalm 19 (18), 2
Ježiš mu odvetil: „...Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Jn 1, 50
Bože, naša spása, …vysloboď nás; …odpusť nám hriechy …Nech dôjde k tebe nárek zajatých; silou
svojho ramena zachovaj synov smrti nažive.
Žalm 79 (78), 9 - 11
Vydal svoju silu do zajatia, do rúk nepriateľa svoju nádheru.
Žalm 78 (77), 61
Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou …Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá…Golgota. Tam
ho ukrižovali.
Jn 19, 5 - 18
Nech sa vám srdce nevzrušuje! …verte…, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem
vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
Jn 14, 1 - 3
V lone Otca.
Jn 1, 18
Moje ovce …nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky … a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť
z ruky.
Jn 10, 27 - 29
Ježiš zvolal mocným hlasom: „ Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.
Lk 23, 46
Ježiš… vstal z mŕtvych …zjavil sa …a povedal:... „Pozrite na moje ruky…Dotknite sa …a presvedčte
sa!“
Lk 24, 15 - 39
Hľa, do dlaní som si ťa vryl, …Zdvihni si vôkol oči a pozri:
Iz 49, 16 - 18
Nevšímajú si skutky Pánove a dielo jeho rúk.
Žalm 28 (27), 5

N

akopím im nešťastí na nešťastia a vypustím na nich všetky svoje šípy… Napojím krvou svoje šípy.
Dt 32, 23 - 42

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom.
2 Kor 5, 21
Natiahol svoju kušu, postavil ma ako cieľ pre šíp.
Nár 3, 12
A Márii, jeho matke, povedal: „…a tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“
Lk 2, 34 - 35
Ježiš …povedal:… „Otče môj,…nech sa stane tvoja vôľa.“
Mt 26, 36 - 42
Mária povedala: „ Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Lk 1, 38
„Vystreľ!“ Vystrelil... „Šíp víťazstva od Pána.“
2 Kr 13, 17
Prebodli mi ruky a nohy.
Žalm 22 (21), 17
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka… Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a
voda.
Jn 19, 25 - 34
Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja
nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl.
Iz 49, 15 - 16
Pozrite na moje ruky a nohy ( a bok Jn 20, 20 ) … Dotknite sa ma a presvedčte sa !
Lk 24, 39
Aký dobrý je Pán.
Žalm 34 (33), 9

P

ozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec:
1 Jn 3, 1

V temnotách a v tieni smrti sedeli, spútaní biedou a železom, lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery
Najvyššieho zavrhli…V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil… Zoslal im svoje slovo.
Žalm 107 (106), 10 - 20
Hľa, …prichádza! Po horách skáče, po vŕškoch hupká. Milý môj je sťa srna, je ako jeleníča. Hľa, veď už
stojí pred naším múrom! Okiencom hľadí, cez mriežku sa díva…
Pies 2, 8 - 9
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“…
Lk 1, 38
A Slovo sa telom stalo.
Jn 1, 14
„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako
mi je úzko, kým sa to nestane!“
Lk 12, 49 - 50
Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť
vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn
človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho,
opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Mk 10, 32 - 34
Zľúbaj ma bozkami svojich úst …Tiahni ma za sebou! Pobežme!
Pies 1, 2 - 4
Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky.
Oz 11, 4
„A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“
Jn 12, 32
Potom ho ukrižovali…
Mk 15, 24
Mária…sa ponáhľala…
Lk 1, 39
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka…
Jn 19, 25

J

eden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval bol celkom pri Ježišovej hrudi.
Jn 13, 23

„Ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“
Mt 8, 20
Ježiša ukrižovali… Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané… naklonil hlavu a odovzdal
ducha.
Jn 19, 23 - 30
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán. Ako sú nebesá
vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Iz 55, 8 - 9

H

ej, to je Šalamúnovo lôžko! Šesťdesiat bohatierov vôkol neho, hrdinov izraelských. Všetci sú v zbroji,

skúsení v boji. Každý má paloš pri boku pre nočné postrachy. Kráľ Šalamún si dal spraviť trón
z libanonských driev. Stĺpiky jeho ukovať dal zo striebra. Operadlo zo zlata, sedadlo z purpuru, vnútri
bol vyložený ebenovým drevom… Poďte sem, podívajte sa… na kráľa Šalamúna s korunou… v deň, keď
mu srdce napĺňala radosť.
Pies 3, 7 - 11
Hľa,... kráľ!... Ježiš Nazaretský...
Jn 19, 14 - 19
...Kráľ kráľov a Pán pánov.
Zjv 19, 16
Ježiš… povedal učeníkom:… „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ … Keď
sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať… Ježiša… zajali… Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa.
Mt 26, 36 - 56
Z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu.
Mt 27, 29
Sám si niesol kríž.
Jn 19, 17
Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
Mt 27, 38

V

láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.
Ef 4, 15

Boh…všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom.
Ef 1, 17 - 23
On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal
si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
Uponížil sa,…
Flp 2, 6 - 8
Ježiš… nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol
prepásaný.
Jn 13, 3 - 5
Stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Flp 2, 8
Povýši tvoju hlavu ... obesí ťa na drevo.
Gn 40, 19
„Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený… Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče,
zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel… A ja, až budem vyzdvihnutý
od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.
Jn 12, 23 - 33
Ježiša… podľa presného Božieho zámeru a predvídania… pribili na kríž a zavraždili.
Sk 2, 22 - 23
Preto ho Boh nad všetko povýšil.
Flp 2, 9

J

ežiš…povedal : „Blahoslavený si, Šimon, …ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju

Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva …Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Mt 16, 17 - 24
Peter …vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a
vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho.
Mt 14, 29 - 31
Ježiš … povedal:„…Ja som dobrý pastier … moje ovce …nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne
z ruky.“
Jn 10, 6 - 28
„Šimon, …pas moje ovce! … Poď za mnou !“…
Jn 21, 17 - 19
Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou …Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na
štyri časti, pre každého vojaka jednu…Ježiš…naklonil hlavu a odovzdal ducha… V tých miestach, kde
bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade…hrob… Tam teda uložili Ježiša.
Jn 19, 14 - 42
Hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž.
Mt 27, 66
Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni…nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba
zostúpil pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň…Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.
Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho
tu…vstal z mŕtvych.“
Mt 28, 1 - 7
Herodes…rozkázal chytiť…Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho
do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu.
Petra teda strážili vo väzení…Tu zastal pri ňom Pánov anjel …A reťaze mu spadli z rúk …Keď sa
rozodnilo, nastal medzi vojakmi nemalý zmätok.
Sk 12, 1 - 18
„A pekelné brány ju nepremôžu.“
Mt 16, 18

„Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia; kto v neho verí, nebude zahanbený.“
Rim 9, 33
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete
mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň…“
Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ …Vtedy ho
mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim : „ Aj vy chcete odísť?“
Odpovedal mu Šimon Peter : „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme
uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“
Jn 6, 53 - 69
„Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“... Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec,
ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány
ju nepremôžu.“
Mt 16, 13 - 18
„Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale
keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou
oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“
Jn 21, 17 - 19
Chytili… Šimona… položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.
Lk 23, 26
Potom ho ukrižovali (pozn.: podľa starého podania bol sv. apoštol Peter ukrižovaný, a to na vlastnú
žiadosť, dolu hlavou, lebo sa nepokladal za hodného zomrieť tak ako jeho Božský Majster ).
Mk 15, 24

P

ovrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky.
Oz 11, 4

Kristus Ježiš,…hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba
samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za
človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Flp 2, 5 - 8
„Ak pšeničné zrno…odumrie, prinesie veľkú úrodu.“
Jn 12, 24
Vojaci Ježiša ukrižovali …Naklonil hlavu a odovzdal ducha …Jeden z vojakov mu kopijou prebodol
bok a hneď vyšla krv a voda.
Jn 19, 23 - 34
Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť.
Iz 53, 12
Smrť…jedného, Ježiša Krista …priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a…večný život.
Rim 5, 17 - 21
Ježiš …povedal:… „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
Mt 4, 17 - 19
„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám, …aby ste sa aj vy vzájomne milovali,
ako som ja miloval vás.“
Jn 13, 15 - 34
A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil…, hlásal evanjelium … a uzdravoval každý neduh a
každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez
pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo.“
Mt 9, 35 - 37
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich
zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“
Mt 28, 19 - 20
„Žíznim“ ...
Jn 19, 28

J

ežiš stál na brehu.
Jn 21, 4

Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho: ...„Zatiahni na hlbinu a spustite siete na
lov!“…Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali… Keď to videl Šimon Peter,
padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž
zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním…Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už
ľudí.“
Lk 5, 3 - 10
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
Mt 28, 19 - 20
Púšťali sa na lodiach po mori a na veľkých vodách robili obchody. Tam videli diela Pánove a na
hlbočinách jeho zázraky. Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú, až sa morské vlny vzdúvali; priam k nebu
stúpali a vzápätí sa prepadali do hlbín; duša im hrôzou zmierala.
Žalm 107 (106), 23 - 26
Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa
spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému.
Žalm 2, 1 - 2
Videl som vystupovať z mora šelmu…Otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a
jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi.
Zjv 13, 1 - 7
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? …Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda
súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané:
„Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ Ale v tomto všetkom slávne
víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
Rim 8, 31 - 37
Ježiš…povedal: „Blahoslavený si, Šimon, …ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju
Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“
Mt 16, 17 - 18

P

ane,... vypočuj moju úpenlivú prosbu… Duch sa mi zmieta v úzkostiach; v hrudi mi srdce meravie...

vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.
Žalm 143 (142), 1 - 6
Nahlas a úpenlivo prosím Pána; nariekam pred ním…lebo som hrozne zdeptaný … Vyveď ma zo žalára.
Žalm 142 (141), 2 - 8
Zachráň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk. V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy
pod nohami, dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval … Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho
Boha … Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, …i z hlbokých vôd. Nech ma nezatopí príval
vôd, nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezavrie nado mnou pažerák.
Žalm 69 (68), 2 - 16
A Ježiš zaslzil.
Jn 11, 35
I povedal: „…Vyvediem ich z morských hlbín.“
Žalm 68 (67), 23
Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.
Žalm 18 (17), 17
Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou …Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá… Golgota. Tam
ho ukrižovali.
Jn 19, 5 - 18
„Abba, Otče!“
Mk 14, 36
Hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti. Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi
prívalmi si ma zaplavil …K tebe ruky vystieram …Vyčerpaný znášam tvoje hrôzy …Tvoje hrozby…ma
obkľučujú ako záplava a zvierajú ma zovšadiaľ... Len tma je mi dôverníkom.
Žalm 88 (87), 7 - 19
Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.
Žalm 30 (29), 4
Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,…veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma
z najhlbšej priepasti.
Žalm 86 (85), 12 - 13

V

zývať budem Pána…a budem zachránený pred nepriateľmi. Lebo ma obkľúčilo smrtiace vlnobitie a

vydesili zlostné prívaly.
2 Sam 22, 4 - 5
Každý, kto počúva… moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na
skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil,
lebo mal základy na skale.
Mt 7, 24 - 25

J

ežiš …povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo

života.“
Jn 8, 12
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby
tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lk 8, 16
„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí,
mal v ňom večný život.“
Jn 3, 14 - 15
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Jn 1, 5
Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín… Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi… O tretej
hodine zvolal Ježiš mocným hlasom : …„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Mk 15, 25 - 34
„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva.“
Lk 24, 29
Večer..., keď boli učeníci zo strachu… zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si
doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali.
Jn 20, 19 - 20

Z

achráň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk…dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma

príval… Vytrhni ma… z hlbokých vôd. Nech ma nezatopí príval vôd, nech ma nepohltí hlbina a
priepasť nezavrie nado mnou pažerák.
Žalm 69 (68), 2 - 16
Ježiš…zostúpil z neba.
Jn 3, 5 - 13
„A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“
Jn 12, 32
Tiahni ma za sebou! Pobežme!
Pies 1, 4
Jak orol…krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpäl svoje krídla, chytil ho, niesol ho na svojich perutiach.
Dt 32, 11
Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá…Golgota. Tam ho ukrižovali.
Jn 19, 17 - 18
Ježiš…vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

N

„

ik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Toto je brána Pánova.
Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok.
„Poďte ku mne všetci.“

Mk 16, 19

Jn 14, 6
Žalm 118 (117), 20
Jn 19, 34
Mt 11, 28

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby
ste sa jej zmocnili…Ja teda tak bežím.
1 Kor 9, 24 - 26
S Kristom som pribitý na kríž.
Gal 2, 19
Každý deň zomieram…
Beh som dokončil …Už mám pripravený veniec spravodlivosti.
Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal…!

1 Kor 15, 31
2 Tim 4, 7 - 8
Hebr 4, 1

J

a som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený.
Jn 10, 9

Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Jn 14, 6
Poďte ku mne všetci.
Mt 11, 28
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo
cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!
Mt 7, 13 - 14
A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, tou novou a živou cestou,
ktorú nám otvoril cez oponu, t.j. cez svoje telo,… pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so
srdcom očisteným od zlého svedomia.
Hebr 10, 19 - 22
Vojdi do radosti svojho pána.
Mt 25, 21
Samson… o polnoci vstal, vzal vráta mestskej brány aj s oboma verajami, vytrhol ich aj so závorou,
potom si ich vyložil na plecia a vyniesol ich na končiar vrchu.
Sdc 16, 3
Sám si niesol kríž (pozn.: pravdepodobne len patibulum - priečne drevo, ktoré pôvodne slúžilo ako závora
na vrátach ) a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali.
Jn 19, 17 - 18
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Mt 16, 24

T

u povedal Boh Noemovi: „Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich

neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou. Urob si koráb z… dreva …Aj dvere daj na bok korába… Lebo
ja privediem na zem vody potopy… Všetko, čo je na zemi, zahynie.“
Gn 6, 13 - 17
Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili.
Mk 4, 37
„Pane, zachráň nás, hynieme!“
Mt 8, 25
„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí,
mal v ňom večný život.“
Jn 3, 14 - 15
Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo.
1 Pt 2, 24
Ježiša ukrižovali …Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok.
Jn 19, 23 - 34
Pán …povedal: „…Vojdi…“

Mt 25, 21

I nastala …potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky. Vody … zaplavili
všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách.
Gn 7, 17 - 18

M

ojžiš pásol ovce… v ohnivom plameni z tŕňového kríka… Boh naňho…zavolal: „Mojžiš,…zobuj

si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“ A pokračoval: …„Videl som utrpenie svojho
ľudu …a počul som jeho volanie…Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil. “...Boh povedal Mojžišovi:
…„Ja - som.“
Ex 3, 1 - 14
Ježiš…vstal od stola…a začal umývať učeníkom nohy.
Jn 13, 3 - 5
Judáš vzal kohortu (pozn.: asi 500 - 600 vojakov) a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s …
fakľami a zbraňami…Ježiš …im povedal: „Ja som“, cúvli a popadali na zem …Ježiša chytili, zviazali
…Rozložili oheň… „Nie som“…
Jn 18, 3 - 25
…uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a …(„Nie som“ Jn 18, 25) Ježiša ukrižovali.
Jn 19, 2 - 23

U

tekaj, milý môj, buď srne podobný alebo jeleníčaťu na horách voňavých!

Ponáhľaj sa …

Pies 8, 14
Žalm 141 (140), 1

Zľúbaj ma bozkami svojich úst…

Pies 1, 2

Lebo som chorá od lásky!

Pies 2, 5

A Slovo sa telom stalo a …

Jn 1, 14

Ježiša Krista, Božieho Syna…Ján…pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené
nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho… A hneď ho Duch hnal na …
Mk 1, 1 - 12
…Kríž.
Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem, …kde odpočívaš…?
Na …kríži…
Tam ti dám svoju lásku.

Mt 27, 32
Pies 1, 7 - 8
Jn 19, 23 - 25
Pies 7, 13

Ježiš povedal: „...A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby
naznačil, akou smrťou zomrie.
Jn 12, 30 - 33
Tiahni ma za sebou!

Pies 1, 4

Na srdce si ma pritlač jak prsteň.

Pies 8, 6

Vojaci Ježiša ukrižovali …Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
Jn 19, 23 - 34
Bežím…

1 Kor 9, 26

Našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac…!

Pies 3, 4 - 5

S Kristom som pribitý na kríž…
Každý deň zomieram.
Môj milý je môj a ja som jeho.

Gal 2, 19
1 Kor 15, 31
Pies 2, 16

Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky
bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.
Pies 8, 7
Pre…Ježiša, môjho…som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista…!
Flp 3, 8 - 15

O

či dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš…Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami.
Žalm 123 (122), 1 - 3

Všetko … zo srdca volaj k Pánovi, …sťa potok nech ti tečú slzy vo dne i v noci; nedaj si odpočinku,
nech ti neustáva zrenica! …Pohliadni, Pane, pozri.
Nár 2, 4 - 20
Celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa.
Rim 8, 22
Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne a z nebies pozerá na zem; čuje nárek zajatých a odsúdeným na
smrť vracia slobodu …
Žalm 102 (101), 20 - 21
Keď Ježiš videl, ako …plačú …zachvel sa v duchu a vzrušený …zaslzil.
Jn 11, 33 - 35
Zostúpil z neba …Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život.
Jn 3, 13 - 16
Našiel ho na pustej zemi, na mieste divokom, v revúcej pustine. Ujal sa ho a dával naň pozor, striehol ho
ako zrenicu oka. Jak orol … krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpäl svoje krídla, chytil ho, niesol ho na
svojich perutiach.
Dt 32, 10 - 11
Ježiš …sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá … Golgota. Tam ho ukrižovali.
Jn 19, 11 - 18
Sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych.
Sk 13, 29 - 30
Ježiš…apoštolom …hovoril: „…Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom
Svätým.“ …Pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
Sk 1, 1 - 9
Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky
kmene zeme. Tak je. Amen.
Zjv 1, 7

J

ežiš, …keď sa zvečerilo, zasadol…za stôl.
Mt 26, 19 - 20

Ježiša …ukrižovali… a nastala tma po celej zemi.
Lk 23, 25 - 44
Ježiš …vyhladol.
Lk 4, 1 - 2
Zachvel sa v duchu a vzrušený…zaslzil.
Jn 11, 33 - 35
Kiežby moja hlava bola studňou a moje oči prameňmi sĺz.
Jer 8, 23
Potoky sĺz ronia moje oči, že sa nezachováva …zákon.
Žalm 119 (118), 136
Už ma vyčerpalo vzlykanie.
Žalm 6, 7
Ježiš sa…opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“
Jn 21, 5
„Žíznim.“
Jn 19, 28
Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.
Mt 27, 34
„Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo.“
Jn 4, 34
Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.
Jn 13, 15
Vojaci Ježiša ukrižovali… Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané… povedal: „Je dokonané.“
Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
Jn 19, 23 - 30
„Žíznim…“
Jn 19, 28
„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“
Jn 14, 15
Bol som hladný a …bol som smädný a …
Mt 25, 35

T

voje slovo je svetlo pre moje nohy, …tvoje slovo…
Žalm 119 (118), 105 - 114

Na…kríži.
Jn 19, 23 - 25
Každý, kto naň pozrie, ostane nažive.

Nm 21, 8

A to Slovo …vo tmách svieti, a tmy ho neprijali…

Jn 1, 1 - 5

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre
nás, je Božou mocou. Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem“…
1 Kor 1, 18 - 19
Preto…dávajte si teda veľký pozor, …
Ef 5, 14 - 15
Aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch…!
Kol 2, 8
Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho
kríža. Ich koniec je záhuba.
Flp 3, 18 - 19
Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. A nečudo, veď
sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov
spravodlivosti.
2 Kor 11, 13 - 15
Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných
duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov.
1 Tim 4, 1 - 2
Neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.
2 Tim 4, 3
Preto … dávajte si teda veľký pozor…
Ef 5, 14 - 15
Na to, čo máte pred očami.
2 Kor 10, 7
Pred očami vám bol zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!

Gal 3, 1

Tesná …brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!

Mt 7, 14

O

ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: „Nejedzte z neho,... aby ste nezomreli!“... A

žena... jedla, dala aj svojmu mužovi,... a on tiež jedol.
Gn 3, 3 - 6
Čo sa stane so suchým stromom?
Lk 23, 31
Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú...
Mt 3, 10
...Zomreli.

1 Sam 4, 11

A Pán, Boh,... z raja Edenu... vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený
ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.
Gn 3, 23 - 24
Zmiluj sa, Pane, nado mnou,... vytrhni ma z brán ríše smrti.
Ž 9, 14
A... prišiel Boží Syn... večný život.
1 Jn 5, 20
Strom života, ktorý prináša... ovocie... na uzdravenie národov.
Zjv 22, 2
Toto robia so zeleným stromom...
Lk 23, 31
Ježiša... ukrižovali.
Jn 19, 16 - 18
Pánovo rameno,... vzišiel... sťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme... Obetoval sa,... bol vyťatý z
krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný...
Iz 53, 1 - 8
Poďte ku mne všetci...
Mt 11, 28
...A jedzte...
Mt 26, 26
...Vzkriesenie a Život... a nik... neumrie naveky.
Jn 11, 25 - 26

B

ože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
Žalm 57 (56), 6

Jak orol… krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpäl svoje krídla, chytil ho, niesol ho na svojich perutiach.
Dt 32, 11
Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.
Jn 19, 17
Potom ich objímal.
Mk 10, 16
Tam ho ukrižovali.
Jn 19, 18
Tu Pán… zavolal z vrchu:… „Vy sami ste videli…, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol sem
k sebe.“
Ex 19, 3 - 4
A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby
ste aj vy uverili.
Jn 19, 35
Vzal som si ich na ramená, no nezbadali, že ich opatrujem. Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami
lásky; bol som, ako kto dvíha nemluvňa k svojim lícam a skláňal som sa k nemu chovať ho.
Oz 11, 3 - 4
Poďte ku mne všetci.
Mt 11, 28
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute… Nestihne ťa nijaké nešťastie.
Žalm 91 (90), 4 - 10

Nekonečná láska - Ježiš,
... sám si niesol kríž a vyšiel na miesto,
ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.
Jn 19, 17

Potom ich objímal...
Mk 10, 16

Tam ho ukrižovali...
Jn 19, 18

