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„Ja som vzkriesenie a život.”
(Jn 11, 25)
Ježiš jej povedal: „Tvoj brat
vstane z mŕtvych.” Marta Mu
vravela: „Viem, že vstane
v posledný deň pri vzkriesení.”
Ježiš jej povedal: „Ja som
vzkriesenie a život. Kto verí
vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.”
Historická udalosť
Tieto slová sú časťou rozhovoru
v Betánii predtým, ako Ježiš
vzkriesil Lazára, ktorý bol už
štvrtý deň mŕtvy. Lazárovej smrti
predchádzala choroba. Ježiš bol
vtedy s apoštolmi mimo Judska.
Mária a Marta, Lazárove sestry,
poslali Ježišovi odkaz: „Pane,
ten, ktorého miluješ, je chorý.”
Keď to Ježiš počul, povedal:
„Táto choroba nie je na smrť, ale
na slávu Božiu, aby bol ňou
oslávený Syn Boží.” Po dvoch
dňoch Ježiš povedal: „Poďme
do Judey. Náš priateľ Lazár spí,
ale idem ho zobudiť.” Učeníci mu
povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.” Ježiš hovoril o jeho smrti,
ale oni si mysleli, že hovorí
o obyčajnom spánku. Vtedy im
Ježiš povedal otvorene: „Lazár
zomrel.”
Keď Ježiš prišiel, zistil, že Lazár

je už štyri dni v hrobe. Betánia
bola blízko Jeruzalema, necelú
hodinu cesty. Mnohí zo Židov
prišli k Márii a Marte, aby ich
potešili v ich zármutku nad bratom.
Marta verí v Krista minulosti a
budúcnosti
Keď Marta počula, že prichádza
Ježiš, šla mu naproti. Mária
zostala doma. Marta povedala
Ježišovi: „Pane, keby si bol tu,
nebol by môj brat umrel. Ale
aj tak viem, že čokoľvek poprosíš
Boha, Boh ti dá.” Ježišovo slovo
je nadčasové: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.” Ježiš sa chce aj týmto
slovom dotknúť každého z nás
osobne. On vyžaduje od nás
spasiteľnú vieru, a v konkrétnych
momentoch nášho života vyžaduje vieru, skrze ktorú chce vykonať
fyzický alebo duchovný zázrak
(teda zásah do prírodných alebo
duchovných zákonov). Marta
nepochybuje o tom, že keby Ježiš
zavčasu prišiel do Betánie, brat by
nezomrel. Ona počula, ba i sama
bola svedkom niekoľkých zázrakov. Naposledy to bolo uzdrave-

nie slepého od narodenia pred niekoľkými dňami v blízkom
Jeruzaleme. Ježiš jej povedal:
„Tvoj brat vstane.” Ona odpovedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.”
Marta týmto verí v Krista
budúcnosti („vstane pri vzkriesení”). Takisto verí v Krista minulosti („Keby si bol tu”). A toto je
problém aj našej viery. Kristus je
ale ten istý včera, dnes i naveky.
Reálnu prítomnosť Krista i Jeho
súčasnú všemohúcnosť si máme
uvedomovať nielen v modlitbe,
ale predovšetkým v krízových
situáciách. Ježiš Kristus je Pravý
Boh. On je rovnaký ako pred 2000
rokmi, keď chodil po tejto zemi
a konal zázraky. On, ako Boh,

spolu s Otcom i Svätým Duchom
stvoril svet i celý vesmír. On
uzdravoval chorých a vyháňal
démonov. To je Kristus minulosti.
On
tiež
svojou
Božskou
všemohúcnosťou
vzkriesi
ľudstvo. To je Kristus budúcnosti.
On, ako Boh, je ale rovnaký
aj dnes!
Modlitba viery
Uvedom si to aspoň jednu minútu
vo svojej modlitbe. Možno sa
dnes nachádzaš v situácii, keď
tvojej dcére, matke alebo bratovi
určili diagnózu, ktorá svedčí
o smrteľnej chorobe. Aká je tvoja
viera? Nestačí veriť v Boha, ale je
potrebné veriť Bohu. Boh sa chce
osláviť skrze tvoju vieru. Ty Mu
ale prakticky neveríš. Možno si
položíš otázku: „Čo keď Boh,
ktorý miluje moju dcéru či sestru,
vidí, že z hľadiska večného života
nastal pre ňu optimálny čas
odchodu z tohto pozemského
života?” Boh pozná nebezpečenstvo, ktorým môže byť ohrozená jej večná spása. Tento
variant je možný, ale spochybňuje
vieru v Božie uzdravenie.
A potom príde pochybnosť:
„Načo sa modliť, keď to nie je
Božia vôľa?” Za touto pochybnosťou sa ale pokrytecky maskuje
naša nevera a lenivosť bojovať
o Boží zázrak. Skrze tento zázrak
má byť oslávený Boh a mnohí
majú uveriť v Božiu moc a byť
spasení.
Je tu však aj ďalší problém: hoci
boli niektorí zázračne uzdravení,
predsa nezmenili svoj štýl života,
ktorý prakticky s Bohom nepočíta, a svojím životom dávali pohoršenie.
Pred niekoľkými rokmi prišli do
Lúrd dve ženy. Jedna dostala dar
viery, konala pokánie a zmierená
s Bohom zomrela. Druhá bola
fyzicky uzdravená, ale potom sa
dala na cestu hriechu.
enim ad minim veniam, quis nostrud

Je tu ešte jedna otázka: Ten, kto
prosí, nevie, či je naozaj Božou
vôľou modliť sa za zázračné
uzdravenie. Skôr cíti, že je
potrebné sa modliť za uzdravenie
duše chorého. Čo má teda robiť?
Odpoveď: Modliť sa za oboje ‒
za uzdravenie tela i duše.
Keď máš pokoj v srdci, že sa máš
modliť za zázrak uzdravenia, tak
sa vo viere postav pred Boha.
Pripomeň si zázraky z evanjelia,
zo Skutkov apoštolov, zo životov
svätých, zázraky zo súčasnej doby
aj z tvojho osobného života.
Uvedom si, že Boh ‒ Ježiš, je
všemohúci. Božie slovo svedčí:
„Bohu nie je nič nemožné.”
Možno v tejto modlitbe viery
dostaneš Božiu vieru, skrze ktorú
Boh spôsobí fyzické uzdravenie.
Okrem toho platí aj skúsenosť:
Boh dá to, o čo prosíme, alebo dá
niečo lepšie. Boh ťa niekedy
postaví do situácie, v ktorej žiada
tvoju vieru aj modlitbu za uzdravenie dcéry, matky…
A predsa sa stane, že matka
nakoniec zomrie. Ako tomu
rozumieť? Príkladom je Dávid,
ktorý sa sedem dní modlil a tvrdo
postil, ba ani chlieb nejedol.
Prosil Boha o uzdravenie svojho
dieťaťa. Siedmeho dňa syn
zomrel. Keď sa to dozvedel, vstal
zo zeme, umyl sa, vošiel do Pánovho domu a klaňal sa. Potom sa
vrátil a požiadal o chlieb a jedlo.
Dávid si bol vedomý svojho
hriechu cudzoložstva aj toho, že
zavinil smrť Uriáša. Keď dieťa
zomrelo, Dávid sa nerúhal Bohu,
ale naopak, hneď išiel do Božieho
domu a klaňal sa Bohu. On vedel,
že to bolo pre dieťa i pre neho
najlepším riešením.
Boh nás stavia do situácií, v ktorých sa chce skrze našu vieru
osláviť, a to v nás i skrze nás.
Žiadna modlitba viery nie je
zbytočná. Boh dá to, o čo prosíme,
alebo dá niečo lepšie. Úplne to

pochopíme až na večnosti. Niekedy nám Boh zjaví možno až
po mnohých rokoch, prečo nevypočul modlitbu tak, ako sme
prosili. Platí zásada: pros o uzdravenie a nepochybuj!
Príklad živej viery z Južnej
Kórey:
Kazateľ
hovoril
na
tému
„Vzkriesenie Lazára” a zdôraznil:
„Kristus je ten istý včera, dnes
i naveky.”
Zdôraznil
slovo
„dnes”. Na vozíku pred ním sedel
ochrnutý chlapec, ktorému známi
lekári potvrdili, že nikdy nebude
chodiť. Kazateľ videl živú vieru
chlapca, ktorá bola ovocím
hlásania Božieho slova. Pristúpil
k chlapcovi s otázkou: „Veríš, že
ťa Ježiš môže teraz uzdraviť?”
Chlapec so slzami v očiach,
s vedomím, že Ježiš je tu prítomný, povedal: „Áno, verím.” A kazateľ na to: „Tak vstaň a choď!”
On vstal a bol uzdravený. V tom
chráme sa potom udiali desiatky
uzdravení.
Záver
Ježiš povedal Marte: „Ja som
vzkriesenie a život. Kto verí
vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť.
A každý, kto žije a verí vo mňa,
neumrie naveky. Veríš tomu?”
Marta povedala: „Áno, Pane. Ja
som uverila, že Ty si Kristus, Syn
Boží!” Keď prišli k hrobu, Ježiš
povedal: „Odvaľte kameň!”
Marta, sestra mŕtveho mu
povedala: „Pane, už páchne, veď
je to štvrtý deň.” Ježiš jej odpovedal: „Nepovedal som ti, že uvidíš
slávu Božiu, ak budeš veriť?”
Potom mocným hlasom zvolal:
„Lazár, poď von!” Zosnulý vyšiel
z hrobu.
Keď sa modlíš, uvedom si realitu
prítomnosti Krista a Jeho slovo.
Stoj vo viere, aj keď vidíš, že to,
o čo prosíš, je u ľudí nemožné.
U Boha je všetko možné. Môžeš

stáť niekoľko sekúnd alebo minút
pred Bohom a vierou dávať
priestor, aby skrze teba pôsobil
svojou všemohúcnosťou.
Panna Mária povedala: „Ako sa to
stane?” ‒ to nemožné možným.
Dostala odpoveď: „Duch Svätý to
učiní!” Nie je potrebné vedieť
ako, ale treba vedieť, KTO to
urobí. Mária povedala: „Som
otrokyňa Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova.” A Alžbeta
potom o nej svedčí:
„Blahoslavená si, že si uverila, čo
ti povedal Pán.” Aj ty si
blahoslavený, blahoslavená, ak
veríš Bohu.
Čo dodať na koniec? Len Ježišove
slová: „Nepovedal som ti, ak
budeš veriť, uvidíš Božiu slávu?”
Vaša redakcia

NEBOJÍM SA, DÔVERUJEM TI!
Moja spolupracovníčka Janka sa
chystala na štátnicu z ošetrovateľstva. Niekoľko dní predtým
sme spolu volali a ona sa mi
zverila so svojimi obavami, aký
prežíva stres a strach a že všetko,
čo sa naučila sa jej zlialo do jednej
guče a že v hlave má úplne okno.
Povzbudila som ju, že sa za ňu
pomodlím a že poprosím o modlitbu aj bratov a sestry v našom
spoločenstve. Potom som jej
začala svedčiť, ako ma pred mojou skúškou povzbudzovalo moje
spoločenstvo, ako sa za mňa
modlili, a ako mi to pomohlo.
V tom mi ešte napadli slová nášho
duchovného otca, ktorý raz povedal, že keď má chmúru, tak ju
odovzdá Bohu, kľakne si, pozdvihne ruky k Bohu a volá:
„Nebojím sa, dôverujem Ti!“ Tak
som jej povedala: „Janka, to je
návod - len 4 slová: NEBOJÍM
SA, DÔVERUJEM TI!“
V deň štátnic mi pred 13:00 hod.
prišla SMS: „Janička, 3xAAA
a červený diplom.“ Nesmierne

som sa potešila a poďakovala
Pánovi Ježišovi. Na druhý deň
po štátniciach mi Janka volala ako
to prebiehalo a to som sa potešila
ešte viac, lebo som nepochybovala, že jej Pán Ježiš pomôže.
Keď Janka čakala, kedy príde
na rad, bola veľmi nervózna
a znova sa bála. Tak začala chodiť
po chodbe hore-dole a spomenula
si na náš rozhovor. Začala teda
prosiť Pána Ježiša a stále
opakovala: „Nebojím sa! Ježiš je
so
mnou,
neopustí
ma!“
(Nevedela si spomenúť, ako som
jej to vravela, ale to nie je
podstatné.) Ako to tak opakovala,
naraz pocítila nesmierny pokoj,
ktorý nikdy predtým nezažila.
Stres a nervozita zmizli. Neskôr
mi povedala: „Janička, neuveríš
mi, ale ja som cítila, že Boh je tam
so mnou, že je pri mne.“
Moje srdce zaplesalo radosťou
a šťastím. Odvetila som: „Janka,
to máš krásne svedectvo. Stretla si
sa so živým Pánom Ježišom.“
Chvála Ti, Pane Ježišu! Ty si
dobrý Pastier, staráš sa o svoje
ovečky. Chvála Ti naveky!
Jana
MILUJ SVOJHO BLÍŽNEHO
Jednu ženu mi stačilo vidieť a...
Nikdy sme sa nepoznali, nerozprávali, nestretali, len na svätej
omši. Nikdy mi nič zlé neurobila.
Nemala som žiadny dôvod
neznášať ju. A predsa – jednoducho mi nesedela. Bola mi, slušne
povedané, nesympatická.
Vedela som, že mám milovať
svojho blížneho, že to, čo cítim, je
hriech, no nebolo v mojich silách
zmeniť to. Modlila som sa,
vyspovedala, no žiadna zmena
k lepšiemu. Keď som ju raz opäť
zbadala na svätej omši, povedala
som si, že to takto ďalej nemôže
byť. Hneď som obetovala celú
svätú omšu aj sväté prijímanie
za to, aby Pán Ježiš zmenil môj

postoj voči nej.
Keď sme pristupovali k svätému
prijímaniu a ja som vychádzala
z bočnej uličky, dotyčná pani sa
na mňa pousmiala a dala mi
prednosť, pustila ma pred seba.
V tom momente Boh vo mne
všetko zlé zlomil. Oči sa mi
zaslzili a ja som k nej pocítila
veľkú lásku a cítim ju dodnes.
Najradšej by som ju bola na mieste vyobjímala.
Dotyčná pani doteraz o ničom
nevedela a ani nevie. Boh zmenil
moje srdce.
sestra z MZ
„JEŽIŠU!!!“
Chcem svedčiť o tom, ako mi Pán
Ježiš zachránil život a čo je
najdôležitejšie v kritických situáciách v živote – z hĺbky srdca
vzývať sväté meno Ježiš.
Raz som sa neskoro večer vracala
z vyučovania domov (asi 20 minút som musela ísť pešo). Pretože
to bolo v zime, vonku už bola tma.
V jednej časti, cez ktorú som
musela prejsť, nebolo ani živej
duše, navyše bola neosvetlená –
ale inú možnosť som nemala. Šla
som a modlila som sa.
Naraz som pocítila, že ma niekto
zozadu chytil za tašku. Obrátila
som sa a uvidela troch asi
20-ročných chlapcov. Jeden ma
ťahal za tašku a dvaja sa postavili
predo mňa. Od preľaknutia som
intuitívne silno chytila tašku
a nepúšťala som ju. Okolo nebolo
nikoho, kto by mi mohol pomôcť.
Chcela som kričať, ale od strachu
som onemela. Jediný zvuk, ktorý
som zo seba vydala bol: „á-á-á...“
Ťahali ma, potom ma udreli
po hlave a ja som spadla. Kvôli
tomu, že som nepustila tašku,
ktorú odo mňa ťahali, ma bili.
Niekoľkokrát som sa snažila vstať
zo zeme a znovu som padala,
pretože pod nohami bol ľad. Bola
som vydesená a v panike hlavne

z toho, že som nebola schopná
kričať. Nikto ma nepočul – nikto
okrem Boha!!!
V tej chvíli som si totiž
spomenula, že na duchovných
cvičeniach rozprávali o podobných situáciách a že je potrebné
s vierou vzývať meno Ježiš.
Neviem, či ma bolo počuť nahlas,
mne sa zdalo, že asi skôr nie,
ale zo všetkých síl som sa
nadýchla a z celého srdca so slzami v očiach som zakričala:
„Ježišu!!!“
V tej chvíli ma útočníci nechali
tak a utiekli. Zdalo sa mi, že
snívam. Obzrela som sa, aby som
videla, kto mi prišiel na pomoc.
Nemohla som sa spamätať.
Až o chvíľu z toho smeru, kam
utiekli tí chlapci, prišli muž so ženou a začali sa ma vypytovať, čo
sa stalo. Všetko som im porozprávala. Ukázalo sa, že idú
na tú istú ulicu, kam aj ja, ale ich

dom bol bližšie ako náš. Tak som
musela sama prejsť ešte jedným
tmavým miestom. Na konci tej
tmy som zahliadla oheň z cigariet
– to znamenalo, že sú tam znovu
chlapci. Veľmi som sa bála,
ale iné východisko nebolo. Začala
som teda vzývať meno Ježiš
a šťastne som prešla.
Keď som prišla domov, moja
rodina sa modlila sv. hodinku.
Až keď som si líhala spať, začala
som sa veľmi triasť a plakať –
až vtedy som si úplne uvedomila,
ako ma Ježiš zachránil.

Motivácia
Modlíme sa za obrátenie, duchovné
prebudenie a záchranu Slovenska. Podstatou
je konať pokánie za seba i za národ a s
naliehavosťou volať k Bohu za záchranu
slovenského národa. Boh sľubuje, že ak národ
bude konať pokánie v úprimnej modlitbe, a tak
sa bude nepretržite modliť, slovenský národ
bude zachránený pred autogenocídou homosexualizmom, gender ideológiou a
juvenilnou justíciou, ktorá odoberá deti z
dobrých rodín bez udania vážneho dôvodu.
Modlitbový zápas tvorí:
1. Svätá hodina od 20:00 do 21:00 hod. je pre
všetkých modlitebníkov spoločná, modlí sa ju
každý tam, kde je. Ideálne je, keď sa
kresťanské rodiny modlia svätú hodinu
spoločne. Je možné sa modliť sv. ruženec,
spievať kresťanské piesne, čítať z Písma alebo
použiť modlitbové modely pre svätenie nedele.
O 21:00 hod. dávajú niektorí biskupi a kňazi
požehnanie, predovšetkým modliacim sa. Je
dobré upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní

otrockými okovami zlého (alkoholom, hracími
automatmi, nečistým duchom, okultnými
putami) s veľkou vierou prosili Pána Ježiša za
oslobodenie a s vierou prijímali v túto hodinu
požehnanie. Počas sv. hodiny, aj počas
modlitbovej stráže, je dôležité mať konkrétny
úmysel, za čo sa modliť. Počas modlitby si
uvedomovať Božiu prítomnosť a pravdu, že
„Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37) a so živou
vierou sa na Neho obrátiť. Vzorom pre túto
modlitbu nech sú nám Abrahám,
Jakub,Mojžiš, Eliáš, Nehemiáš, Judit a Panna
Mária.
2. Modlitbová stráž. Jednu modlitbovú
skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu
konkrétnu hodinu dňa modlitbovú stráž (20:00
– 21:00 hod. je spoločná). Takto sa modlí celý
deň nepretržite. Za skupinu je jeden
zodpovedný. Je dobré, aby všetci mali
zoznam svojej modlitbovej skupiny. Táto
skupina sa modlí nepretržite týždeň
(7 dní) svoje modlitbové stráže. Potom má tri
týždne prestávku. Medzitým sa modlia iné tri

Vďaka Ti, Pane Ježišu!
Natália, 17 r.
MILOSŤ MODLITBY

stále veľa práce (moja vina!). Keď
sme si s manželom vypočuli
výzvu k modlitbe svätého ruženca
(aby Panna Mária ochránila
Slovensko pred islamizáciou),
boli sme nadšení!
A práve vtedy sme sa rozhodli, že
začneme, nech by sa dialo
čokoľvek. Keď sme sa prvý deň
začali modliť, odrazu deti
vydržali celý ruženec (dovtedy
ledva jeden desiatok)! Panna
Mária nám vyprosila milosť
modlitby a odvtedy sa modlíme
každý deň!
Nech je vďaka našej nebeskej
Mamičke a nech ochráni naše
Slovensko pred nebezpečenstvom
islamizácie - Ona vie ako!
Michaela

Dlho som túžila po spoločnej
modlitbe ruženca v rodine, ale deti boli malé, vyrušovali alebo bolo

skupiny vždy po týždni. Aktivista každej
skupiny, nielen stráže zorganizuje, ale aj
bdie nad tým, aby sa v tomto rytme modlili
celý rok. Stráže sa striedajú vždy v nedeľu o
21:00 hod.
Režim modlitbových skupín:
1. týždeň: Bratislava a okolie,
2. týždeň: Považská Bystrica a okolie,
3. týždeň: Žilina a okolie,
4. týždeň: Nitra, Galanta, Lučenec a iné.
Odporúča sa: Pred 7-dňovou strážou,
najlepšie v nedeľu, sa skupina stretne a
podajú sa návrhy, za čo je potrebné sa
modliť. Je dobré, aby sa na modlitbách
bojovalo za aktuálne problémy vo svojom
najbližšom okolí (napr. za problémy rodiny,
za zamestnanie, za obrátenie nejakého
človeka, za uzdravenie, za oslobodenie od
alkoholu, za obrátenie kňaza...). Môže sa
lósom určiť úmysel, ak je viac návrhov. Po
skončení 7-dňovej modlitbovej stráže sa
skupina (v nedeľu) podelí so svojimi
skúsenosťami z modlitbového zápasu.

Modlitba vytrvalá, pokorná a vrúcna dosiahne bez pochýb nebo, z ktorého sa nikdy nevráti nevyslyšaná. (Sv. Bernard)
„Slovensko nezachráni nikto, iba Boh. Ale On to neurobí bez Teba!” (citát otca biskupa Rudolfa Baláža, 12. 7.1997, Žilina)
Toto sú výzvy ktoré by mal každý kresťan zodpovedne realizovať.

Kontaktná adresa: Eva Somrová, Sládkovičová 586, 017 01 Považská Bystrica.
Prosíme Vás, pošlite nám vaše svedectvá a skúsenosti s modlitbou. Tento časopis si robíte sami.

