
Krížová cesta

Cesta lásky

Úvod
Túto krížovú cestu lásky chceme prejsť s myšlienkami Matky Františky
Lechnerovej, zakladateľky Dcér Božskej Lásky.

1. zastavenie - Pán Ježiš je odsúdený na smrť  

Mohol  som  zutekať  ako  zbabelec?  Mohol.  No  nezutekal  som,  lebo  vás
milujem. Bol som vinný? Nie. No urobili ste zo mňa zločinca a odsúdili. Nech
vám  Moja  láska  pomáha  prekonať  ťažkosti  a všetky  pochybnosti,  aby  ste
neboli  zbabelcami a neutekali  ste  pred Mojou láskou a tak si  zaslúžili  ako
zločinci byť naveky odsúdení.

„Žiadna urážka bez odpustenia.“    

2. zastavenie - Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia  

Moja láska k vám prekonala ťarchu a veľkosť kríža, ináč by bol ľudskou silou
neunesiteľný. Moja láska k vám pomáha niesť vaše životné kríže. Moja láska
ich berie na svoje plecia. Odovzdajte svoje kríže Mne a Ja, ktorý som Láska,
vám ich pomôžem niesť.

„Žiadne ráno bez vrúcnej modlitby.“   

3. zastavenie - Pán Ježiš padá prvýkrát pod krížom 

Neviem ako ďalej, ťarcha kríža je obrovská. Ja – Boh, Ja – človek, nevládzem
a padám. Aj vy padáte, no Moja láska vás dvíha a posilňuje. Nezabúdajte na
Moju lásku, keď padnete. Z každého pád vám pomôže vstať Moja láska, JA.

„Žiadne zlyhanie bez ľútosti.“  

4. zastavenie - Pán Ježiš sa stretáva so Svojou matkou 

Nemáte len Moju lásku, lásku Boha Syna, ale máte aj lásku Nebeskej Matky,
Mojej Matky. Naše spoločné utrpenie sa premenilo na veľkú lásku k vám, aj
vy premieňajte svoje utrpenia na lásku k nám.

„Žiadna radosť bez vďačného pohľadu k nebu.“  

5. zastavenie - Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž 

Byť Šimonom je určite lepšie, ako byť v pozícii Piláta. Láskavé srdce Šimona



Mi pomohlo, pyšné srdce Piláta a vaše pyšné srdcia ma odsúdili. Pomáhajte
Mi v Mojej láske, nie svojej. Rozdávajte svetu Moju lásku, nie svoju sebalásku
a Moja láska vás neopustí.

„Žiadna práca bez dobrého úmyslu.“  

6. zastavenie - Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník 

Tvár.  Láskavá,  či  mrzutá?  Aká  je  vaša  tvár?  Je  odrazom  Mojej  lásky,  či
diablovej nenávisti? Pozrite sa do zrkadla a odpovedzte si.  Hľadajte v tvári
blížneho Moju láskavú tvár a aj vaša tvár bude Mojou tvárou. Bude to láskavá
tvár, lebo Môj odtlačok, odtlačok Mojej tváre bude vo vašom srdci.

„Žiadny trpiaci bez potechy.“   

7. zastavenie - Pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom  

Povedal som si: „Už nevstanem, už určite nevstanem, tu zomriem.“ Aj
vy si tak často vravíte? To je zúfalstvo, to nie je Moja láska. Nezúfajte,
vždy  v Mojej  láske  sa  vám podarí  vstať.  Vždy!  Nikdy  vás  nenechám
zomrieť, ak to nechcete. Tak vstaňte!

„Žiadny večer bez spytovania svedomia.“   

8. zastavenie - Pán Ježiš napomína plačúce ženy  

Plačete? Nariekate? Vari ja, Boh, ktorý som Láska chcem, aby ste plakali? Nie!
Chcem, aby ste boli v Mojej láske, v Mojom pokoji. Hriech je príčinou vašej
beznádeje, vášho zúfalstva, vášho zármutku. Zatúžte po Mne, po Mojej láske,
aby ste nemuseli oplakávať toľké hriechy, lebo Moja láska k vám a vaša ku
Mne nebude na ne pamätať.

„Žiadne previnenie blížneho bez súcitného posúdenia.“ 

9. zastavenie - Pán Ježiš padá tretíkrát pod krížom  

Som bez síl, som nevládny, smrť je pri mne. Či si takto často nehovoríš? Kde
chceš načerpať silu? Kadiaľ blúdiš? Koho a čo hľadáš? Kto a čo ťa postaví na
nohy? Koľko bohov máš? Koľkým sa klaniaš? Ktorý z nich ťa zachráni? Iba Ja,
jediný a pravý Boh,  Ja,  Ježiš  Kristus,  len Ja  ťa  môžem zachrániť.  Iba Moja
láska, pravá láska Boha. Hľaď len na Mňa a silu nestratíš.

„Žiadny dobrý skutok bez pokory.“   

10. zastavenie - Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty  



Hanba. Poznáte ešte toto slovo? Hanbí sa niekto ešte z vás za niečo? Naozaj
ste  nezabudli  hanbiť  sa? Pýtate  sa  prečo? Za čo? Za svoje  slová,  za  svoje
skutky, za svoje zmýšľanie. Hanbite sa a nájdete, odhalíte svoj hriech a Moja
láska vás k tomu vyzýva.

„Žiadny chudobný bez milodaru.“

11. zastavenie - Pána Ježiša pribíjajú na kríž  

Nebojte sa Ma, nebojte sa Mojej lásky, nebojte sa Môjho kríža, vašej spásy.
Nebojte sa, veď ste Ma vy pribili na kríž. Či nie je tak? Na koho chcete hodiť
svoju vinu? Vari na Mňa? Veď Ja som Boh, Ja som nevinný Baránok Boží.
Láskavý a milujúci. Obráťte sa ku Mne a milujte ma. Zaslúžim si to pre toľkú
bolesť Mojich rán.

„Žiadne utrpenie bez trpezlivej odovzdanosti Bohu.“

12. zastavenie - Pán Ježiš na kríži zomiera  

Chcem  vás  všetkých  pritiahnuť  k Sebe,  k Svojej  láske.  Láske  ukrytej
v utrpení. Či Moja smrť na kríži nie je láska? Je to láskavá obeta za vás, nie za
Seba. Obetujte aj vy niečo pre Mňa. Milujte Ma, Krista Boha svojho na kríži.
Milujte Ma, aj Ja milujem vás. Milujem až na smrť na kríži.

„Ty za mňa na kríži trpiaci a umierajúci Spasiteľ, nenechaj svoju drahú krv pre
moju dušu stratenú.“

13. zastavenie - Pána Ježiša skladajú z kríža 

Je ticho. Stal sa omyl? Naozaj sme ukrižovali Božieho Syna? Ak áno, tak je to
veľký  problém!  Nie,  nie  je,  lebo  ste  ukrižovali  lásku  a Moja  láska  je
nekonečná  a odpúšťa  vám.  Len  musíte  chcieť,  aby  som  vám  odpustil  a Ja
odpúšťam.  Vrhnite  sa  do  Môjho  láskavého  náručia,  neváhajte,  možno  už
nebude viac príležitostí. Urobte to hneď teraz.

„Zmiluj sa nado mnou, Bože, v Tebe skladám všetku svoju nádej.“

14. zastavenie - Pána Ježiša pochovávajú  

Víťazstvo.  Moja  smrť  je  víťazstvo.  Je  to  víťazstvo  lásky,  lásky  Boha  Syna,
v jednote  Boha  Otca  a Ducha  Svätého.  Amen.  Nasledujte  Mňa,  Moju  lásku
a budete  víťaziť  a zvíťazíte  pre  večnosť.  Či  je  niečo  dôležitejšie  pre  vás?
Nemôže byť nič dôležitejšie, ako zatúžiť po Mojej nekonečnej láske a zostať
v nej naveky. Toto je vaše víťazstvo.



„Ak vykonáte všetko, čo je vo vašich silách – Boh vykoná ostatné, čo je nad vaše
sily.“

Záver

Som Láska,  som Milosrdenstvo,  som Pokoj,  som Všetko,  som váš  Milujúci
Boh.  Nájdete  ma  všade,  v každom  láskavom  slove,  v každom  milosrdnom
skutku.  Nájdete  Ma  tam,  kde  uvidíte  a ucítite  lásku,  radosť,  pokoj,  no  aj
utrpenie, lebo Moja najväčšia láska je ukrytá v utrpení Amen.


