
KRÍŽOVÁ CESTA CSsR - ZNAK OSUDU 

Čím viac človek miluje, tým viac rozumie, tým lepšie vidí svet 

očami Boha. 

 

 

I. ODSÚDENÝ 
 

Verím v Boha, Otca moci, 

Tvorcu nebies, slnka, zeme, 

v Syna, čo sa jednej noci 

z Ducha počal, z Panny zrodil. 

 

Z výšin nebies k Nám zostúpil 

Svetlo Pravdy Nám priniesol 

Zažiarilo celou silou 

a však Pilát Ho odmietol. 

 

Šiel a všetkým činil dobre 

a predsa Ho zradil Judáš. 

/: Hlásal slobodu otrokom, 

voľným sa stal aj Barabáš. :/ 

 

 

 

 

 

Ideš na kríž, ó, človeče, 

zvláštny Kráľu, bez armády. 

Hľa, tvoj národ ma prinútil, 

Tvoju krv na seba berie... 

 

A stáročia svedčiť budú: 

Boh mučený pod Pilátom. 

Nezamĺknu, kým nepadnú, 

v novom veku pred ich Pánom. 

 

Človeče tys´ hľadal pravdu, 

a tak strašne si sa zmýlil. 

/: Stále čakáš Mesiáša, 

On však svoj ľud už navštívil. :/ 
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V každej chvíli nášho života máme pred sebou dve cesty: cestu 

nášho egoizmu a cestu lásky. 
 

 

II. BOŽIA DLAŇ 

 

Ó, drevo hanby, tu som. Tvoju ťarchu 

prijať pripravený. 

Ešte pred počiatkom hviezd, keď nebol svet, 

už vtedy som ťa znal: 

stuhnutý krik, v nešťastnej krvi tvojej hanby. 

Odo dnes ty si život, svetlo vo tme, 

prah nebies, Božia dlaň... 

 

Udri do skál ľudských sŕdc, zraň do hĺbky, 

znič egoizmus, hriech. 

Keď ma vyzdvihneš k nebu, všetkých vtedy 

Otcovi odovzdám... 

Prišiel som z hviezd, by spasiť svet, nie odsúdiť. 

Ty budeš drevo sväté – rozopäté – dáš ľuďom život môj... 

 

Boh je s tým, kto trpí. Ale ešte viac s tým, kto nad bolesťou 

víťazí skrze lásku. 

 

III. ZNAK OSUDU 

 
 

Tvárou si padol na zem, celým telom 

objal si špinu ciest. 

Či si chcel posvätiť zem a v nej nám nechať 

znak svojho osudu? 

By som ťa raz v nej mohol nájsť keď sám padnem. 

Och, aj ja poznám pády, poznám slabosť 

tiež do duše jas vniesť. 

 

Ó, Pane, čo si za nás na zem padol, 

daj nám milostí, síl. 

Oči pozdvihnúť pomôž, uzrieť nebo, 

opäť vstaň, ťarchu vziať. 

Čím väčší kríž, tým bližšie Ty stojíš pri mne. 

Nedovoľ, aby slabosť zotročila moju dušu do dna. 



KRÍŽOVÁ CESTA CSsR - ZNAK OSUDU 

Milovať – znamená trpieť, no nemilovať – znamená umierať. 

 

IV. KDEŽE SI 

 

Kráčam no nevidím cestu, hoc polykám jej prach... 

Zráňané nohy ma nesú, čaká ma ďalší pád ... 

Kdeže si Matka, kde? 

Chcem vidieť aspoň tvoj tieň! 

/:Venuj mi pohľad svoj a ľahší bude kríž môj...:/ 

 

Nemôžem, Synku prísť, nemôžem pohladiť Ťa. 

Zlo sveta a ľudí vrie, s Tvojím moje srdce sa chvie... 

Ó Synku, Synáčik môj, 

dôveruj v Otcovu moc! 

/:Som s tebou nekráčaš sám, splníme Otcov plán...:/ 

 

Kdeže si Matka, kde? 

Chcem vidieť aspoň tvoj tieň! 

/: Som s tebou nekráčaš sám, splníme Otcov plán...:/ 

Pre kresťana nie je dôležité, koľko robí, ale ako to robí. 

 

V. PRINÚTENÝ 

 

Ak okrem tejto cesty inej nieto, 

prinúť ma, obráť ma. 

Zlom ma tou hrôzou cesty, krížom tiesní, 

Tvoj chodník nech je môj... 

Obráť ma a daruj mi radosť z viery. 

Vlej ju do mojich dlaní, už neobídem  

tých, čo nemôžu vstať... 

 

Svet sa stále náhli niekam napred – 

zastav ho, podaj kríž. 

A hoci by zlorečil, hoc ´ by sa priečil 

obráť ho milosťou... 

Lebo len Ty nasýtiš hlad sŕdc našich... 

Ak stále schádzam Pane, z tvojich ciest,  

zmiluj sa, odpusť mi... 
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Boží úsmev dosiahne ten, kto nájde v druhom človeku svojho 

brata.  

 

VI. VERONIKA 

 

Videl som, Veronika podišla s ručníkom. 

Volal som, ustúp z cesty zvášneného davu. 

Počul som, vzlykala ľútosťou a žiaľom 

A dlane sa jej triasli mrazivým strachom. 

 

On tvárou na chvíľu sa v ručníku ponoril. 

Vtisol doň pečať hrôzy svojho utrpenia. 

A náhle jeho obraz láskou znovu ožil. 

Nechal jej večný symbol nášho vykúpenia 

 

Dnes stále všade hľadám obraz jeho tváre. 

Tú pečať odpustenia mojich vín a hriechov. 

Ten pohľad, čo ma našiel strateného v dave 

A v duši mojej ostal až na veky vekov. 

Ak veľmi nemiluješ, nemiluješ dostatočne. 

 

 

VII. ZRNO V ZEMI 

 
Chcel si ma zdvihnúť, Pane, sám zas padáš, 

ťarcha zlá stiahla ťa. 

Chcel si ma milovať a kŕmiť sebou, 

ja odplácam sa zlom... 

Na zem padáš, svoj kríž ťaháš, čo telo ničí... 

Chcel si, by som ako Ty, milujúci, niesol svoj kríž aj ja... 

 

A mne muky a hanba strach naháňa, 

ľaká ma ľudí smiech. 

Radšej sa v dave schovám, s ním budem čakať 

či vstaneš ešte raz... 

Azda aj ja mám niesť tak kríž, Vykupiteľ? 

„Veru, ak zrno v zemi neodumrie – prázdne a mŕtve je...“ 
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Tam, kde je slza, tam kvitne život. 

 

VIII. ŤAŽKÉ SLZY 

 

 

Ženy, ktoré si stretol na tej ceste – 

plačom zdržali ťa. 

„Och, neplačte nado mnou, ale nad sebou, 

nad svojimi deťmi.“ 

Bo prídu dni, že bude zlo zvané dobrom... 

„Ak toto so zeleným stromom robia, 

čo bude so suchým...?“ 

 

Pane, chráň nás pred plačom nad ružami, 

keď horí celý svet. 

Niet času ľutovať svet, keď umiera 

pod srdcom matky syn... 

Ó, vzbuď v nás bôľ! 

Ó, vzbuď v nás plač nad sebou! 

Lebo ty sám vylievaš – stáročiami – ťažké slzy za nás... 

Každý je tým, kým je teraz, a nie tým, kým bol. 

 

IX. DO KONCA 

 

 

Opäť vidíš, že pred cieľom znovu padám, 

Ja – tvoj Pán, Ja – tvoj Boh. 

Z celej duše svojej, zo všetkých svojich síl. 

Ľúbiť som ťa učil... 

No tak neboj sa milovať svojho Boha... 

/:Hoc je táto cesta ťažká (nevzdávaj sa) kráčať ňou 

a niesť kríž...:/ 

 

A ak Ťa zraní hriech, vždy ma počkaj. 

Pomocnú ruku dám. 

Vystačí ti moja milosť bys´ do konca 

Zvládal svoj ľudský boj... 

Kto vyhrá bude v mojom Kráľovstve hosťom... 

/:Tam bude každá rana – znak zápasu Korunou 

víťazstva!:/ 
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Veľká časť bolesti nášho brata sa nachádza v našom oku. 

 

 

X. PLATNO 

 

Vyzliekli z teba šaty, ty si ostal, 

zlý v ľudských očiach, sŕdc. 

Krikom ľudí hnaný, bičovaný, 

bolesťou zničený... 

Židovský Kráľ, čistou krvou si zaplatil... 

Nech vo svätyni Ducha, moje telo môže sa zmeniť... 

 

Tvoje srdce umiera v srdciach ľudí. 

Meč vojny nám hrozí. 

Mesta padajú v hrôze, plaču deti, 

svet šachy s nami hrá... 

Priviň si nás – svojím platnom – celým sebou... 

A spoj nás všetkých v jedno, v celej pravde. Spoj svojou 

milosťou... 

Ak Ježiš obsadil kríž iba z jednej strany, to len preto, že na 

druhej strane je miesto pre nás. 

 

XI. OTVORENÉ RANY 

 

„A o tretej hodine – podľa Písma – ukrižovali Ho...“ 

Ja – krutý kat, vrazil som klinec kladivom 

do tela Tvojho... 

To môj hriech ťa umučil, pribil na kríž... 

A odteraz naveky na všetkých krížoch – Boh stal sa 

bremenom... 

 

Kriste poslušný pre nás až do smrti, 

daj nám milosti kríž. 

Pribi nás láskou k nemu, ľútosťou naplň, 

cestu späť ukáž nám... 

Z tvojich údov, vyliala sa krv zmierenia! 

Keď pocítiš kopiju vo svojom srdci – ukry nás Bože 

v ňom... 
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To, čo chceš Ty, to chcem aj ja. 

 

XII. OTČE 

 

Prečo Otče je tak pusto? Púštny vietor ma páli... 

Prečo Otče je tak ticho? Zem sa trasie tam v diali... 

Otče, Otče, kdeže si? Doháram na tom dreve, 

Hlavu mám ťažkú, nemôžem /:zdvihnúť oči  ku Tebe:/. 

 

Červík nohou gniavený, zvyškom síl chcem Ti vyznať:  

„Je dokonané ... Žíznim... Slepým odpusť, a prepáč...“ 

Otče, Otče, kdeže si? Doháram na tom dreve, 

Hlavu mám ťažkú, nemôžem /:zdvihnúť oči  ku Tebe:/. 

 

Cítim horkosť – to nápoj plný žlče prijímam. 

Otče, oči mi otvor – Tma sa valí sťa popol... 

Otče, ty tu nie si?! Celý horím v bolesti. 

Vidím nový Jeruzalem. /:Spása prišla k nám na zem:/ 

 

Všetko bolo stvorené ako dar lásky pre mňa, a ja som bol 

stvorený ako dar pre iných. 

 

XIII. MAGNIFIKÁT 

 

Teraz už je po všetkom, už netrpíš – 

Synu, ó, Synu môj. 

Či ťa nasýtim myrhou, a či balzamom? 

Plátno ťa objíma. 

Potupný znak, zničený Pán – Syn človeka... 

Zanôtim pieseň, ktorú som spievala, keď som ťa nosila... 

 

Lebo zhliadol na moju poníženosť, 

duša zvelebuj Ho. 

Učinil veľké veci – Milosrdný, 

ramenom silným... 

I pamätal na sľub, čo dal naším otcom... 

Dnes sa mi srdce zmieta, bo Izrael dlaň Božiu odmieta... 
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Mudrcom je ten, kto sám umiera preto, aby Boh mohol žiť 

v ňom. 

 

XIV. KAMEŇ 

 

Čo zlé som ti učinil, ľudu môj,  

povedz mi, povedz mi... 

Jak pastier svoje ovce i ja som chcel 

chrániť ťa pred smrťou... 

V skalách, v tŕni, hľadal som ťa – čriedka moja... 

„Lepšie je, aby jeden mrel za národ...“ Kráľa pohltil hrob... 

 

No kameň zavrhnutý drží všetko, 

to kameň uholný. 

Pán to učiní mocným svojím ramenom, 

povstane zmŕtvych Boh... 

Nad zlom, hriechom, i nad smrťou zvíťazí... 

A hrob ostane prázdny na znak, že raz zmŕtvych vstaneme 

my... 

Čo je pre človeka koncom – pre Boha je počiatkom. 

 

XV. NEĎALEKO 

 

Nech prídu (podídu) ku mne: kráľ i nevoľník. 

Ja som rovnako dobrý k tým ktorí ma prosia. 

Nech podídu bližšie: otrokyňa i pani, 

lebo v postavení nerobím rozdiely... 2x 

 

Nech pijú moju krv – tak malí i veľkí 

bo jeden kalich je, pre nás všetkých. 2x 

 

Ja vezmem drevo kríža, by som sa ponížil. 

A tak zdvihnem nahor hriešneho Adama. 

Buďte neďaleko a buďte pokojní, 

kým povstanem z hrobu – zostaňte v nádeji... 2x 

Buďte neďaleko a buďte pokojní, 

lebo prídem k vám v sláve a víťazstve... 1x 


