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Pokračovanie zápiskov Cataliny Rivas o Ježišovom utrpení od Poslednej večere a zradenia
Judášom, cez jeho mučenie, bičovanie a tŕním korunovanie až po prijatie kríža pred Krížovou
cestou na Golgotu...

Judáš vydáva Ježiša

Potom, ako mi posol môjho Otca priniesol úľavu, uvidel som, ako ku mne pristupuje Judáš v
doprovode všetkých, ktorí ma mali zajať. Mali povrazy, palice a kamene… Vykročil som k nim a
povedal som: „Koho hľadáte?“ V tej chvíli Judáš položil ruku na moje rameno a pobozkal ma…

Aké veľké množstvo duší ma predalo a ešte predá za mizernú cenu pôžitku, pre chvíľkovú a
pominuteľnú rozkoš… Aké úbohé sú duše, ktoré hľadajú Ježiša tak, ako títo vojaci.

Duše, ktoré milujem, vy, ktoré prichádzate ku mne a prijímate ma do svojho vnútra, ktoré mi
toľkokrát opakujete, že ma milujete…, vzdáte sa ma potom, čo ma prijmete? Na miestach, ktoré
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navštevujete, sú kamene, ktoré ma zraňujú, rozhovory, ktoré ma urážajú, a vy, ktorí ste ma
dnes prijali, tu na týchto miestach strácate prekrásnu belosť Milosti.

Prečo duše, ktoré ma poznajú, sa ma znovu a znovu takto vzdávajú, a pritom sa chvália svojou
zbožnosťou a nezištnou láskou? Všetko, čo by vám malo naozajstne pomáhať získať väčšie
zásluhy… Nie je to pre vás len zásterka, aby ste skryli svoj prehrešok zhromažďovania
pozemských dobier? Bdejte a modlite sa! Bojujte bez odpočinku a nedovoľte, aby sa vaše zlé
náklonnosti a slabosti stali zvykom.

Hľa, tráva sa musí pokosiť každý rok a možno ešte častejšie. Musíte obrábať a čistiť pôdu.
Musíte ju kultivovať a starostlivo vytrhávať každú burinu, ktorá vyrastie.

Práve tak sa musíte s veľkou horlivosťou starať o dušu a musíte vyrovnať pokrivené sklony.

Neverte, že duša, ktorá ma zapredáva a oddáva sa ťažkému hriechu, týmto ťažkým hriechom
začala.

Veľký pád obyčajne začína niečím maličkým: niečím, čo má duša rada, slabosťou, dovoleným
súhlasom, potešením, ktoré nie je zakázané, ale tiež nie je príliš vhodné… Takto sa duša
začína zaslepovať, umenšuje sa v milosti, vášeň silnie a nakoniec je duša premožená.
Pochopte toto: ak je smutné prijať urážku a nevďak od akéjkoľvek duši, o čo smutnejšie je, keď
prichádza od mojich najmilovanejších, vyvolených duší. Jednako len – ostatní mi môžu priniesť
náhradu a potešiť ma.

Duše, vy, ktoré som si vybral za miesto svojho odpočinku, záhrada mojich potešení, od vás
očakávam oveľa viac jemnosti, viac nehy a oveľa viac lásky. Očakávam, že sa stanete hojivým
balzamom pre moje rany, že utriete moju poškvrnenú a znečistenú tvár, že mi pomôžete osvietiť
toľko zaslepených duší, ktoré sa ma v temnote noci zmocňujú a zväzujú ma, aby ma usmrtili.

Nenechávajte ma samotného… Prebuďte sa a poďte, pretože moji nepriatelia sú tu!
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Keď ku mne pristúpili vojaci, povedal som: „Ja som!“ Tieto isté slová opakujem duši, ktorá práve
upadá do pokušenia: „Ja som, ešte je stále čas, a ak chceš, odpustím ti. A namiesto toho, aby
si ma spútal povrazmi hriechu, ja ťa zviažem do okovov Lásky. Poď, ja som ten, ktorý ťa miluje,
ten, ktorý má veľký súcit s tvojimi slabosťami, ten, ktorý úzkostlivo čaká na to, až ťa bude môcť
objať.“

Ak dobre preskúmame príbeh môjho zatknutia, nájdeme tu veľa dôležitých podrobností. Keby
Peter neudrel Malchosa, nemal by som príležitosť upozorniť vás na to, akým spôsobom chcem,
aby ste za mňa bojovali.

Potom som použil príslovie, aby som napomenul Petra a obnovil Malchosovo ucho, pretože
nemám rád násilie, veď som Pánom slobody. Všimnite si, že okrem toho som tiež Petrovi
vyjadril pevnú túžbu po naplnení môjho Utrpenia a nechcel som uvažovať nad skutočnosťou, že
keby som chcel, Otec by ma bránil svojimi Anjelmi.

Vidíš, koľko vecí je skrytých v jedinej epizode? Ale najdôležitejšie je práve ono poučenie pre
vás všetkých o tom, ako bojovať s nepriateľmi. Ak je niekto ako ja, postupuje takto: nechá sa
odvliecť, kam si prajú ho odvliecť, pretože bude mať silu pre chvíle, ktoré nevyhľadáva ani svet
(človek), ani ľudská skúsenosť, ani rafinovanosť sebalásky. Nie, ktokoľvek je ako ja, zostane v
situácii, do ktorej je postavený, a dostane neznámu ale mocnú silu na premoženie svojich
utlačovateľov. Môj naozajstný učeník koná i tie najnepravdepodobnejšie veci tak, aby ani v tom
najmenšom neporušil moje zámery s ním. To svet sa kochá vo výstrednostiach, velikášstve a
predvádzaní vlastnej nadradenosti.

S týmto duchom som sa stretol a porazil som ho. Preto som vám všetkým povedal, aby ste boli
odvážni, pretože svet je porazený a nemôže vás oddeliť od jednoty so mnou, pokiaľ sa
nezjednotíte s ním. Ak však áno, budete musieť trpieť následky ďalších ťažkostí, pretože ja
nedopustím víťazstvo zbraňami sveta. Veľakrát preto bude vašim súperom svet i ja – svet kvôli
svojej sebeckej láske a ja pre rýdzu Lásku, Lásku vášho skutočného dobra.

A preto už žiadne údery do uší vašich nepriateľov ako Peter, aby ste plne prijali Kalich, ktorý
vám ja ponúkam. Kalich, v ktorom máte vidieť moju Vôľu, tak, ako som ja videl Vôľu svojho
Otca, keď som sa opýtal milovaného Petra: „Ty nechceš, aby som pil z Kalicha, ktorý mi dáva
Otec?“
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Stále rozjímajte o mojom Utrpení, ale tiež dôverne prenikajte do môjho Ducha, čo na vás bude
mať priaznivé účinky a spôsobí, že ma budete napodobňovať. Prirodzene, že ja som ten, ktorý
vo vás tieto veci pôsobí, ale musíte sa tiež snažiť, a tak pozdejšie dosiahnete to, čo hovorím.

Ach! Keby len človek mohol pochopiť túto stránku môjho Utrpenia. O koľko ľahšie by bolo pre
neho napodobniť môj Život!

Dopredu, moje deti, všetko je otázkou lásky a ničoho iného. Lásky a môjho diela, ktoré chcem
vo vás uskutočniť, vašej stále väčšej lásky ku mne. Prestaňte argumentovať ľudským
spôsobom, otvorte svoju myseľ môjmu slovu, ktorým ku vám hovorím. To je dôležité!

Ste mojimi z troch dôvodov: vytvoril som vás z ničoho, vykúpil som vás a raz dostanete časť
mojej Koruny a Slávy. Preto si musíte zapamätať, že z týchto troch dôvodov mi na vás záleží a
že nikdy neprestanem dbať o tých, ktorých som stvoril, zachránil a v ktorých má byť moja Sláva.

Ste vedení na túto cestu a musíte ju celú prejsť. Tak, ako u mňa, nebude to dobré len pre vás,
ale tiež pre veľa vašich bratov a sestier, ktorí majú odo mňa cez vás prijať milosť a život.
Pokročte, pretože ma to teší, učte sa, pretože Láska vás chcee celkom vlastniť. Dávam vám
svoje požehnanie, naplnenie sľubu. Všetkým vám ho dávam s mocou, ktorá ma ako človeka
veľmi teší. Dávam vám moc, ktorá je vaša vlastná, a radosť, že vás odmením, čo potvrdí moju
nekonečnú Lásku k vám.

Moja hodina prišla, hodina, v ktorej som musel uskutočniť obeť a vydať sám seba vojakom s
miernosťou baránka.

Ježiš je vedený pred Kajfáša

Bol som predvedený pred Kajfáša, kde sa mi dostalo posmeškov a urážok. Jeden z jeho
vojakov ma udrel do tváre. Bola to prvá rana, ktorú som dostal, a v nej som uvidel prvý smrteľný
hriech mnohých duší. Dopustili sa ho potom, čo žili v milosti… Toľko ďalších hriechov
nasledovalo ten prvý a slúžia ako príklad tým dušiam, ktoré tiež zhrešili.
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Moji apoštoli ma opustili a Peter zostal zo zvedavosti ukrytý za plotom medzi sluhami. Ľudia
okolo sa snažili zhromaždiť obvinenia proti mne, zločiny, ktoré mali pozdejšie vyvolať hnev
skazených sudcov. Videl som tu tváre všetkých démonov, všetkých zlých anjelov. Obvinili ma z
rušenia poriadku, z poburovania a vydávania sa za falošného proroka, z rúhania a zo
znesväcovania sabatu. A vojaci – vydráždení klebetami – na mňa kričali a vyhrážali sa mi.

Potom kričala moja tichosť a celé moje Telo sa roztriaslo. Kde ste, apoštoli a učeníci, ktorí ste
boli svedkami môjho života, môjho učenia i mojich zázrakov? Nikto z tých, od ktorých som
očakával nejaký dôkaz lásky, ani jeden z nich tu nezostal, aby ma bránil. Som sám, obklopený
vojakmi, ktorí ma chceli pohltiť ako vlci.

Uvažujte, ako zle so mnou zaobchádzali: jeden ma udrel po tvári, iný ma opľul svojimi nečistými
slinami, ďalší mi skrivil tvár, aby ma zosmiešnil, ďalší mi ťahá fúzy, ďalší svojimi prstami krúti
moje ruky, ďalší ma kolenom udrie do prirodzenia, a keď spadnem, iní dvaja ma ťahajú za
vlasy.

Peter zapiera Ježiša

Zatiaľ, čo sa moje Srdce obetuje, aby trpelo všetky tieto muky, Peter, ktorého som nazval
Vodcom a Hlavou Cirkvi a ktorý pred niekoľkými hodinami prisľúbil, že ma bude nasledovať až
na smrť, ma zapiera a to odpoveďou na jednoduchú otázku, ktorá mu mala poslúžiť, aby o mne
vydal svedectvo. A ako ho stále viac zachvacuje strach, keď mu otázku zopakujú, dokonca
prisahá, že ma nikdy nevidel, ani nebol mojim učeníkom. Keď sa ho opýtajú po tretí krát,
odpovedá so strašným zaklínaním.

Detičky, keď mi svet odporuje a popudzuje proti mne i moje vyvolené duše, som opustený a
zapieraný. Viete, aký ohromný je to smútok a horkosť môjho Srdca?

Poviem im tak, ako som povedal Petrovi: Duša, ktorú tak veľmi milujem, či si nepamätáš na
dôkaz mojej lásky, ktorý som ti dal? Zabudla si snáď, koľkokrát si mi sľubovala, že mi budeš
verná a budeš ma brániť?
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Keď dôverujete sami sebe, ste stratení, ale keď prídete ku mne s pokorou a pevnou dôverou,
ničoho sa nebojte, pretože budete mať pevnú oporu.

Duše, ktoré žijete obklopené toľkým rôznym nebezpečím, nevstupujte do príležitosti na hriech
skrze neužitočnú zvedavosť, buďte opatrné, aby ste nepadli ako Peter.

A vy, duše, ktoré pracujete na mojej vinici, ak vás poháňa zvedavosť alebo nejaké ľudské
uspokojenie, hovorím vám, utečte. Ak však pracujete z poslušnosti a poháňa vás nadšenie pre
duše a pre moju Slávu, nebojte sa. Ja sám vás budem brániť a získate víťazstvo.

Moji milovaní, vychovávam vás kúsok po kúsku s veľkou trpezlivosťou. Veľkú útechu mi prináša
vedomie, že mám žiaka, ktorý sa túži učiť. Tak zabúdam na vaše nedbalosti a chyby. Ak pre
vás hľadám vo stvorenom svete najkrajšie mená, nebojte sa. Prečo ich odmietate? Láska je bez
hraníc.

Ježiš je vzatý do väzenia

Pokračujme v tomto bolestnom príbehu, ktorý rozšíriš medzi veľa ľudí.

Budem Ťa osvecovať v tom, ako sa to má stať.

Keď ma vojaci vliekli do väzenia, Peter bol napoly skrytý uprostred davu v jednom z vnútorných
nádvorí. Naše pohľady sa stretli, jeho oči boli zmätené, bolo to len na zlomok sekundy a i
napriek tomu, toľko som mu toho povedal!... Videl som, ako horko plače pre svoj hriech a
svojim Srdcom som mu povedal: „Nepriateľ sa pokúsil zmocniť sa ťa, ale ja ťa neopustím. Viem,
že tvoje srdce ma nezaprelo. Buď pripravený na boj nového dňa, na ďalšie a ďalšie boje s
duchovnou temnotou a priprav sa na prijatie dobrej správy. Zbohom, Peter.“
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Veľakrát som sa díval do duše, ktorá zhrešila, ale díva sa tiež ona? Nie vždy sa naše oči
stretnú. Veľakrát sa ja dívam na dušu, ale ona sa nedíva na mňa, nevidí ma, je slepá… Volám
ju po mene, ale ona mi neodpovedá. Posielam jej trápenie a bolesť, aby sa prebudila zo svojej
slepoty, ale ona sa nechce prebudiť.

Moji milovaní, ak sa nedívate do neba, bude váš život bez zmyslu. Zodvihnite svoje hlavy a
uvažujte o Domove, ktorý na vás čaká. Hľadajte svojho Boha a vždy Ho nájdete s očami
upretými na vás a v Jeho pohľade objavíte pokoj a život.

Rozjímajte o mojom väzení, kde som prežil veľkú časť noci. Vojaci ma prišli urážať slovami i
skutkami, strkali do mňa, bili ma, posmievali sa mi. Keď svitalo a už sa dosť nabažili, nechali ma
samého, zviazaného v tmavej, vlhkej a odporne zapáchajúcej miestnosti plnej potkanov. Bol
som zviazaný spôsobom, ktorý ma nútil stáť alebo sedieť na ostrej skale, na ktorú ma posadili.
Moje boľavé telo čoskoro skrehlo od zimy. Spomenul som si, ako ma moja Matka tisíckrát
prikrývala a balila, keď mi bola zima, a … rozplakal som sa.

Poďme teraz porovnať svätyňu s väzením a predovšetkým s ľudským srdcom. Vo väzení som
prežil jednu noc… koľko nocí prežívam vo svätyni?

Vo väzení ma zraňovali vojaci, ktorí boli mojimi nepriateľmi, ale vo svätyni so mnou zle
zaobchádzajú a urážajú ma duše, ktoré ma nazývajjú Otcom. Vo väzení mi bola zima, bol som
ospalý, hladný, zahanbený, smutný, plný bolesti, osamelý a opustený. Videl som, v koľkých
svätyniach v priebehu času nedostanem prikrývku lásky. Tak veľké množstvo ľadových sŕdc
bude pre mňa ako skala vo väznici!

Toľkokrát budem smädný po láske, po dušiach! Veľmi veľa dní čakám na takú dušu, kým ma
navštívi a príjme ma v srdci. Pretože onú noc som prežil v samote a myslel som na túto dušu,
aby utíšila môj smäd! Toľkokrát hladujem po svojich dušiach, po ich vernosti, po ich štedrosti!

A vedia tieto duše, ako utíšiť túto túžbu? Keď majú prejsť nejakým trápením, budú mi vedieť
povedať: „Toto uľaví Tvojmu smútku, budem s Tebou v Tvojej samote“? Ach, ak sa zjednotíte
so mnou a budete tešiť moje Srdce, vydržíte všetko v pokoji a budete posilnení.
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Vo väzení som prežíval zahanbenie, keď som počul strašné slová, ktoré o mne hovorili, a toto
zahanbenie ešte vzrástlo, keď som neskoršie videl, že tieto isté slová opakujú milované duše.

Keď tie nečisté a nechutné ruky udreli moju tvár a tĺkli ma, videl som, koľkokrát ma bude biť
veľké množstvo duší, ktoré – bez toho, aby sa očistili od hriechu, bez toho, aby upratali svoj
dom dobrou spoveďou – budú ma prijímať do sŕdc. Tieto zvykové hriechy ma tlčú znovu a
znovu.

Keď do mňa strkali, aby som sa postavil, nemal som silu, a tiež pre reťaze, ktoré ma spútavali,
som padal na zem. Videl som, ako ma veľa duší zväzuje reťazami nevďačnosti a nechá ma
padať na kamene a obnovujú tak moju hanbu a predlžujú moju osamelosť.

Vyvolené duše, premýšľajte o svojom Snúbencovi vo väzení. Premýšľajte o noci toľkých mojich
strastí a uvažujte, že táto bolesť sa predlžuje v toľkých svätyniach a v chlade toľkých sŕdc.

Ak mi chcete dať dôkaz lásky, otvorte srdcia, aby som ich mohol urobiť svojim väzením. Zviažte
ma reťazami svojej lásky. Prikryte ma svojou jemnosťou, kŕmte ma svojou srdečnosťou. Haste
môj smäd svojou horlivosťou. Tíšte môj smútok a opustenosť svojou vernou spoločnosťou. Nech
vašou čistotou a úprimnými úmyslami zmizne moje zahanbenie.

Ak chcete, aby som si u vás mohol odpočinúť, utíšte hluk svojich vášní a v tichu vašej duše
potom budem môcť kľudne spať.

Teraz aj pozdejšie budete počuť môj hlas, ako vám jemne hovorí: - Môj snúbenec (snúbenica),
teraz si mojim odpočinkom, ja budem tvojim cez celú večnosť. Tebe, ktorý mi prepožičiavaš
srdce ako väzenie s takou oddanosťou a láskou, sľubujem, že moja odmena nebude mať
hraníc, a obete, ktoré si pre mňa behom svojho života priniesol, ťa nezaťažia.

Ježiš je vedený pred Herodesa
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Pilát nariadil, aby ma predviedli pred Herodesa… Bol to skazený úbožiak, ktorý vyhľadával len
potešenie, aby sa nechal voviesť do nezriadených vášní. Bol rád, keď ma videl pred svojim
súdom, pretože dúfal, že sa pobaví mojimi slovami a zázrakmi.

Uvážte, moje deti, odpor, aký som cítil v prítomnosti toho najohavnejšieho z ľudí, ktorého slová,
otázky a afektované gestá ma pokrývali zmätkom.

Čisté a panenské duše, poďte, obklopte a bráňte svojho Ženícha.

Herodes očakával, že odpoviem na jeho sarkastické otázky, ale ja som nepovedal jediné slovo.
Zostal som pred ním v úplnom tichu. To, že som neodpovedal, bolo najväčším dôkazom mojej
dôstojnosti, ktorý som mu mohol dať. Jeho oplzlé slová neboli hodné stretnúť sa s mojimi
čistými. Medzitým sa moje Srdce nekonečne zjednotilo s mojim nebeským Otcom. Pohlcovala
ma túžba vydať aj poslednú kvapku svojej Krvi za duše. Pomyslenie na každého človeka, ktorý
ma bude pozdejšie nasledovať, premožený mojim príkladom a mojou veľkorysosťou, ma
zapaľovalo láskou a nielenže ma toto strašné vypočúvanie tešilo, ale dokonca som sa chcel
rozbehnúť oproti mukám Kríža.

Ježiš je znovu predvedený pred Piláta

Dovolil som, aby so mnou zaobchádzali ako s bláznom, a tak mi obliekli bielu tuniku na
znamenie svojho výsmechu. Pozdejšie ma stredom rozzúreného a posmešného kriku znovu
predviedli pred Piláta.

Pozorujte, ako tento rozpačitý a veľmi zmätený človek nevie, čo má so mnou urobiť. A aby utíšil
rozbesnený dav, dáva rozkaz, aby ma zbičovali.

Pilát reprezentuje duše, ktorým chýba odvaha a veľkomyseľnosť, aby sa raz a navždy vymanili
z požiadaviek sveta a svojej vlastnej prirodzenosti. Namiesto toho, aby sa oddelili od sveta a
svojej prirodzenosti, ako im káže ich svedomie, ich afektovaná myseľ im prikazuje vzdať sa
dobrého ducha. Potom sa oddávajú svojim chúťkam, zabávajú sa na pominuteľných útechách a
vyhovujú svojim vášňam. Do ticha svojich pocitov viny si potom hovoria: „Už som si odoprel to
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alebo ono, to stačí.“ Takej duši poviem len: „Bičuješ ma tak, ako Pilát.“ Dnes si urobil jeden
krok, zajtra druhý. Takto mieniš uspokojovať svoje vášne? Nuž! Čoskoro budú chcieť viac.

Ak nemáme odvahu bojovať s vlastnou povahou v malých veciach, oveľa menej ju budete mať
pozdejšie, keď príde väčšia príležitosť.

Bičovanie Ježiša

Pozrite na mňa, moji drahí. S miernosťou baránka sa nechávam viesť k strašným mukám
bičovania. Kati strašne šľahajú prepletenými povrazmi a prútami moje telo, ktoré je už tak veľmi
pokryté ranami a premožené únavou. Som trestaný s takou nesmiernou krutosťou, že na mne
nezostalo nič, čo by nezožierala najstrašnejšia bolesť. Rany a kopance mi spôsobili nesmierne
zranenia… Korbáče trhali moju kožu i mäso. Zo všetkých mojich údov sa valila krv. Znovu a
znovu som padal od bolesti, ktorú mi spôsobovali rany mojej mužnosti. Moje telo bolo v takom
strašnom stave, že som pripomínal viac obludu ako človeka. Celá moja tvár bola tak opuchnutá,
že celkom stratila svoje rysy.

Pomyslenie na veľa duší, ktoré pozdejšie pôjdu v mojich šľapajách, ma zaplavovalo Láskou.

Vo väzení som videl svojich verných nasledovníkov, ktorí sa učia z mojej miernosti, trpezlivosti
a tichosti nielen prijímať núdzu a posmech, ale dokonca milovať svojich prenasledovateľov, a ak
je to nutné, dokonca sa za nich obetovať, tak, ako som ja obetoval seba.

V priebehu tých hodín opustenosti uprostred toľkého množstva bolestí som sa viac a viac
zapaľoval túžbou dokonali splniť Vôľu Otca. Ó, ako som sa ponúkal ako náhrada jeho hlboko
urazenej slávy! Tak ani vy sa nebojte, vy zbožné duše, ktoré sa pre lásku ocitáte v istom
väzení, ktoré vypadáte v očiach druhých často ako zbytočné a snáď i škodlivé stvorenia.
Nechajte ich kričať proti vám a behom tých hodín bolesti a samoty dôverne zjednoťte svoje
srdce s vašim Bohom, jediným objektom vašej lásky. Takto odčiníte množstvo hriechov, ktoré
hanobia jeho slávu.

Ježiš je odsúdený na smrť
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Zaviedli ma k Pilátovi, ktorý mal vyniesť rozsudok smrti. Pilát sa ma vypytoval a dúfal, že nájde
dôvod, aby ma mohol obviniť, ale zároveň ho mučilo svedomie a pociťoval veľký strach z
nespravodlivosti, ktorú sa chystal spáchať.

V Pilátovi sú verne zastúpené tie duše, ktoré pociťujú pohnútky milostí a zároveň svojich
vlastných vášní, ktoré ovládajú ľudské ohľady a zaslepuje sebaláska, a zo strachu pred
zosmiešnením nechajú milosť uniknúť.

Neodpovedal som na žiadnu z Pilátových otázok. Ale keď sa opýtal: „Ty si kráľ Židov?“, vtedy
som vážne a poctivo odpovedal: „Sám si to povedal, ja som Kráľ, ale moje kráľovstvo nie je z
tohto sveta…“ Týmito slovami som chcel poučiť mnoho duší, keď sa ocitnú v situácii, že im
hrozí utrpenie alebo poníženie, ktorému je možné ľahko predísť. Mali by veľkoryso odpovedať:
„Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta…“ Preto nehľadám chválu u ľudí. Môj domov nie je tu, a
napriek tomu nájdem odpočinok tam, kde naozaj je. A teraz majte odvahu splniť moju úlohu, a
neberte na vedomie mienku sveta. Dôležité nie je ich ocenenie, ale najdôležitejšie je nasledovať
hlas milosti, ktorý premôže lákadlá prirodzenosti. Ak nie si schopný zvíťaziť sám, popros o silu a
radu, pretože v mnohých prípadoch prehnaná domýšľavosť a vášne zaslepia dušu a nútia ju
konať nesprávne.

Katov, ktorí ničia moje telo, nie je desať alebo dvadsať. Veľmi veľa rúk zraňuje moje telo
prijímaním svätého prijímania do rúk – Satanovo dielo rúhania!

Ako o mne môžu rozjímať v tomto mori bolestí a horkosti bez toho, že by ich srdcia neboli
pohnuté súcitom? Avšak nie sú to kati, ktorí mi prinášajú útechu, ale musíte to byť vy, vyvolené
duše, aby sa moja bolesť zmiernila. Uvažujte o mojich ranách a uvidíte, či niekto trpel toľko ako
ja, aby ukázal svoju lásku.

Ježiš je korunovaný tŕním

Podľa vôle Otca som žil celé dni v intenzívnom zármutku bez toho, aby som sa sťažoval, ale
prijímal som to, čo mi Otec chcel dať pocítiť. Keď som bol v záhrade zatknutý, moji žalobcovia
boli pripravení na každú lož a ja som im bez najmenšieho odporu dovolil odvliecť ma
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kamkoľvek. A keď sa im zachcelo zovrieť moju hlavu tŕňovou korunou, sklonil som sa bez
odporu, pretože som prijal všetko z rúk Toho, ktorý ma poslal na svet.

Keď sa paže týchto krutých mužov vyčerpali množstvom rán, ktoré uštedrili môjmu telu, dali mi
na hlavu korunu upletenú z tŕňových vetiev, pochodovali predomnou a hovorili: „Tak ty si Kráľ?
Zdravíme ťa!“

Niektorí ma opľúvali, ostatní ma urážali alebo ma bili po hlave, každý pridával môjmu už tak
zranenému a zúboženému telu novú bolesť.

Som unavený a nemám si kde oddýchnuť. Požičaj mi svoje srdce a svoju náruč, aby som sa
ukryl v tvojej láske. Som prechladnutý a chvejem sa od horúčky, objím ma na okamih, kým
budem ďalej pokračovať v ničení tohoto chrámu Lásky.

Vojaci a kati svojimi špinavými rukami strkali do môjho tela a ostatní, znechutení mojou Krvou,
ma tlačili kopijami a znovu tak otvárali moje telo. Vrazili do mňa, aby som spadol na ostré
kamene, ticho som sa rozplakal od bolesti. Zosmiešňovali moje slzy. Nakoniec mi strhli veniec
upletený z ostnatých vetiev a roztrhali tak moje spánky.

Uvažuj, ako som touto tŕňovou korunou naprával hriech pýchy toľkých duší, ktoré si prajú byť
nadmerne chválené a poddávajú sa falošným súdom sveta. K tomu všetkému som dovolil, aby
bola moja hlava korunovaná tŕním. Moja hlava tak kruto trpela dobrovoľným pokorením ako
náhrada za ohavné a pyšné pretvarovanie toľkých duší, ktoré pre mylné hodnotenie svojho
stavu a svojho postavenia odmietajú ísť po ceste, ktorú im pripravila moja prozreteľnosť.

Žiadna cesta nie je ponižijúca, ak ju pripravila vôľa Boha… Márne chcete sami seba klamať,
premýšľajte o nasledovaní Božej vôle a naplno sa poddajte čomukoľvek, čo od vás bude
požadovať.

Na svete sú ľudia, ktorí vo chvíli rozhodnutia (prijať nový štýl života) premietajú a skúmajú túžby
svojho srdca. Snáď nájdu v tom alebo v tej, s kým sa mienia spojiť, pevné základy pre
kresťanský a zbožný život. Možno budú plniť svoje rodinné povinnosti spôsobom, ktorý bude
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uspokojovať ich priania a túžbu po šťastí. Ale ješitnosť a domýšľavosť zatemní ich ducha a oni
budú vlečení túžbami vynikať a predvádzať sa. Potom urobia všetko pre to, aby si našli niekoho
bohatšieho či lepšie postaveného, aby tak uspokojili svoje ambície. Ach! Ako tvrdohlavo
zaslepujú sami seba! Nie, poviem im, v tomto svete nenájdete skutočné šťastie, ale dúfam, že
ho nájdete v tom budúcom.

Dávajte si pozor, pretože sa vystavujete veľkému nebezpečiu!

Budem tiež hovoriť k dušiam, ktoré volám na cestu dokonalosti. Koľko je ilúzií v tých, ktorí mi
tvrdia, že sú pripravení konať moju vôľu, a potom prebodávajú moju hlavu tŕňmi mojej koruny.

Sú však duše, ktoré chcem pre seba. Poznám ich a milujem ich a chcem ich priviesť tam, kde
žijem ja, do mojej nekonečnej múdrosti, kde nájdu všetko potrebné k dosiahnutiu svätosti. Tým
sa im dám poznať a ony mi poskytnú viac úľavy, viac lásky a viac duší.

Ale toľko je podvodov! Toľko duší je zaslepených pýchou a aroganciou len pre holú ctižiadosť.
Hlavu majú plnú márnych a zbytočných myšlienok a odmietajú ísť po ceste, ktorú pripravuje
moja láska.

Duše, ktoré som si vybral, myslíte si, že plníte moju vôľu, keď odporujete hlasu milosti, ktorý
vás volá a vedie po ceste, ktorú však vaša pýcha odmieta?

Dcéra moja, láska mojich bied, uteš ma! Urob vo svojom malom srdci trón pre svojho Kráľa a
Spasiteľa a korunuj ma svojimi bozkami.

S korunou z tŕňov a v červenom rúchu ma vojaci znovu predviedli pred Piláta. Ten mi položil
niekoľko otázok, pretože na mne nemohol nájsť vinu, za ktorú by som si zaslúžil trest. Pýtal sa
ma, prečo neodpovedám, keď viem, že má nadomnou všetku moc.

Potom som prelomil svoje mlčanie a povedal som mu: „Nemal by si žiadnu moc, keby ti nebola
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daná zhora, ale je potrebné, aby sa splnilo, čo hovorí Písmo.“ A znovu som utíchol, aby som sa
úplne odovzdal svojmu nebeskému Otcovi.

Barabáš je prepustený

Pilát hľadal spôsob, ako ma oslobodiť. Varovanie jeho manželky mu robilo starosti a tiež sa
zmätene potácal medzi výčitkami svojho svedomia a strachom, že ľud proti nemu vyvolá
vzburu. V žalostnom stave ma vystavil pohľadu zberby a ponúkol, že mi dá slobodu a odsúdi
namiesto mňa Barabáša, známeho zlodeja a vraha.

Ľudia jednohlasne odpovedali: „Nech zahynie a Barabáš nech je prepustený!“

Duše, ktoré ma milujete, pozrite, ako ma porovnávali so zločincom, ako ma ponížili – viac než
najzvrátenejšieho z ľudí. Počúvajte zúrivý krik, namierený proti mne. Pozrite, s akým besnením
žiadali moju smrť. Odmietol som prejsť takýmto zahanbujúcim porovnaním? Nie, naopak, objal
som ho pre svoju lásku k dušiam, aby som im ukázal, že táto láska ma priviedla nielen na smrť,
ale na tú najpotupnejšiu smrť…

Neverte, že moja ľudská prirodzenosť necítila odpor či bolesť. Naopak, chcel som zakúsiť celú
túto ošklivosť a dostať sa až do tohoto stavu a dať vám tak príklad, že vôľa vám za všetkých
okolností dáva v živote silu, a tiež som vás chcel naučiť premáhať odpor k tomu, čo vám ponúka
vôľa Božia.

Vrátim sa k dušiam, o ktorých som hovoril včera… Tieto duše, povolané k dokonalosti, diskutujú
s milosťou a cúvajú, keď sa stretnú s ponížením na ceste, ktorú im ja ukazujem, a boja sa, ako
ich bude posudzovať svet, či budú uznané ich schopnosti. Presviedčajú samé seba, že budú
pre moju slávu užitočnejšie niekde inde v mojej službe.

Takým dušiam odpoviem: - Povedzte, odmietol či váhal som snáď ja, keď som videl, ako sa
narodím v noci chudobným a pokorným rodičom v stajni, ďaleko od môjho domova a mojej
dediny, v najdrsnejšom ročnom období?
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Potom som tridsať rokov žil a napĺňal skryté a obtiažne povolanie v dielni: zažíval som
pokorenie a urážky od ľudí, ktorí odmietli prácu Jozefa, môjho otca. Nesprotivoval som si
pomoc mojej Matke ani v tých najpodradnejších domácich prácach. Jednako len, či som nemal
oveľa viac talentu, než si vyžadovala práca tesára? Ja, ktorý som v dvanástich rokoch poučoval
znalcov Zákona v chráme… Ale bola to vôľa môjho nebeského Otca a takto som Ho oslavoval.
Keď som opustil Nazaret a začal svoj verejný život, mohol som sa presláviť ako Mesiáš a Syn
Boží, aby ľudia počúvali moje učenie a preukazovali mi pocty, ale neurobil som to, pretože
mojim jediným prianím bolo konať vôľu môjho Otca…

Potom, keď prišiel čas môjho utrpenia, pozoruj, ako som so stále väčšou láskou vyjavoval a
objímal vôľu môjho nebeského Otca, napriek krutosti jedných a urážok druhých, dívaj sa na
moju opustenosť a nevďačnosť zástupu, napriek neopísateľnému utrpeniu môjho tela a odporu
mojej duše.

Tak sa duša v časoch ťažkostí a opustenosti má veľkoryso odovzdávať do vôle Božej. A potom
prichádza okamih, keď duša, takto dôverne spojená s ním, zakúša neopísateľnú sladkosť.

Čo som povedal dušiam, ktorým sa protivý pokorný a skrytý život, opakujem tým, ktoré sú
volané k stálemu kontaktu so svetom, keď naopak túžia po úplnom odlúčení a pokornej a
skrytej práci.

Vyvolené duše, vaše šťastie a dokonalosť nezávisia od toho, že nasledujete chute vašich
žiadostí a povahových náklonností, v tom, či vás stvorenia poznajú alebo nie, v tom, že užívate
či ukrývate svoje hriechy, ale skôr v zjednotení a podriadení sa skrze lásku a v dokonalej
odovzdanosti do vôle Božej, ako to od vás Boh pre svoju slávu a vaše posvätenia požaduje.

To pre dnešok stačí, dcéruška moja, radostne miluj a objímaj moju vôľu, vieš, že sa vždy deje
pre lásku.

Medituj chvíľu o nevysloviteľnom mučeníctve môjho Srdca, ktoré bolo postavené až za
Barabáša. Ako rád som spomínal na nehu mojej Matky, keď ma objímala a pritískala na svoje
Srdce! A aké živé boli úzkosti a únava môjho adoptívneho otca, ktorý trpel toľkú núdzu, aby mi

15 / 17

Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
Napísal Balek Robert
Utorok, 04 Máj 2010 11:58

preukázal svoju lásku. Vybavovali sa mi všetky dobrá, ktoré som tak bohato vylieval na
nevďačných ľudí: dával som zrak slepým, chorým som vracal zdravie, ochrnutým údom ich
pohyblivosť, kŕmil som zástupy, kriesil som mŕtvych. Teraz sa vidím ponížený v tom
najbiednejšom stave! Som najnenávidenejší z ľudí, som odsúdený na smrť ako hanebný
zločinec.

Ježiš odpúšťa i tým najväčším hriešnikom

Pilát vyniesol rozsudok. Moje malé deti, pozorne uvažujte, ako Moje Srdce trpelo... Potom, čo
Ma Judáš vydal z záhrade Getsemanskej, utiekol preč a túlal sa okolo ako štvanec, neschopný
utíšiť výkriky svojho svedomia, ktoré ho obviňovali z najstrašnejšej svätokrádeže. Keď sa k jeho
ušiam doniesol rozsudok o Mojej smrti, prepadol najhroznejšej beznádeji a obesil sa.

Kto porozumie intenzívnej bolesti Môjho Srdca, keď som videl dušu, ako sa sama vrhá do
večného zatratenia? Ten, ktorý strávil tri roky v Škole Mojej Lásky, kde sa učil Mojej náuke,
načúval Môjmu vyučovaniu a mnohokrát počul ako Moje pery odpúšťajú najväčším hriešnikom!
Judáš! Prečo si neprišiel a nevrhol sa ku Mojím nohám, aby som ti mohol odpustiť? Ak sa
neodvažuješ priblížiťsa ku Mne pre strach z tých, ktorí Ma obklopujú, a tak zle so Mnou
zaobchádzajú, aspoň sa na Mňa pozri a uvidíš ako skoro sa Moje oči pozrú na teba.

Duše, ktoré ste zapletené do najťažších hriechov... Pokiaľ ste niekedy kvôli svojim zločinom
blúdili ako štvanci, ak vás zaslepili spáchané hriechy a zatvrdili vaše srdce, pokiaľ ste
nasledovaním nejakej vášne upadli do vážnych zmätkov, nedovoľte, aby sa vás zmocnilo
zúfalstvo, keď vás opustia vaši kumpáni a vaša duša si uvedomí svoju vinu. Ak má človek
aspoň okamih života, stále má čas obrátiť sa na Moje Milosrdenstvo a vrúcne prosiť o
odpustenie.

Pokiaľ ste mladí a škandály vašej minulosti spôsobujú vašu degradáciu pred ľuďmi, nebojte sa!
I keď svet vami pohŕda a zaobchádza s vami ako so zločincami, napáda vás a opustí, buďte si
istí, že Boh nechce, aby sa vaša duša stala potravou pre pekelné plamene. Chce, aby ste sa
odvážili k Nemu hovoriť, aby ste k Nemu upreli zrak svojho srdca a skoro rozpoznáte, že Jeho
vľúdna a otcovská ruka vás vedie ku zdroju odpustenia a života.

Pokiaľ ste snáď zo zlej vôle strávili väčšiu časť života neusporiadane a v ľahostajnosti a teraz,
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keď sa blížite k večnosti, vám beznádej chce zaslepiť oči, nenechajte sa podviesť. Stále je čas
na odpustenie. Počúvajte pozorne: pokiaľ máte napríklad len sekundu života, využite ju, pretože
behom tejto sekundy môžete získať večný život.

Pokiaľ vaša existencia prebehla v omyle a ignorancii, pokiaľ ste spôsobili veľké škody ľuďom,
spoločnosti, či dokonca náboženstvu a z akéhokoľvek dôvodu si uvedomíte svoj omyl,
nenechajte sa zlomiť váhou svojej viny, ani veľkosťou škody, ktorej nástrojom ste sa stali.
Naopak dovoľte, aby vašu dušu prenikol najhlbší zármutok, ponorte sa do dôvery a obráťte sa
na Toho, ktorý stále čaká, aby vám mohol odpustiť. To tiež platí pre dušu, ktorá strávila prvé
roky svojho života verným dodržiavaním Mojích Prikázaní, ale potom kúsok po kúsku upadla zo
zápalu do vlažnosti a pohodlného života...

Neskrývajte nič z toho, čo vám hovorím, lebo je to pre úžitok celého ľudstva. Opakujte to za
jasného dňa, kážte to tým, ktorí skutočne chcú počuť.

Dušu, ktorú jedného dňa prebudí silný otras, náhle uvidí svoj neužitočný a prázdny život bez
zásluh pre večnosť. Ten Zlý na ňu s pekelnou žiarlivosťou útočí tisícerým spôsobom a zveličuje
jej poklesky. Ponúka jej zármutok a malomyselnosť a nakoniec ju privedie ku strachu a
zúfalstvu.

Duše, ktoré patríte Mne, nevšímajte si tohoto krutého nepriateľa. Hneď ako pocítite na začiatku
vašej bitky hnutie milosti, poďte do Môjho Srdca. Sledujte, ako do vašej duše steká kvapka Krvi
a poďte ku Mne. Viete, kde som, pod závojom viery... Nadzdvihnite ho a s úplnou dôverou Mi
vyrozprávajte svoje trápenie, svoju biedu a svoje pády... S úctou načúvajte Mojím slovám a
kvôli minulosti nemajte strach. Moje Srdce ju ponorilo do bezodných hlbím Môjho Milosrdenstva
a Mojej Lásky.

Vaša minulosť vás naplní pokorou. A pokiaľ Mi chcete dať najväčší dôkaz lásky, dôverujte Mi a
počítajte s Mojím odpustením. Verte, že vaše hriechy nikdy nebudú väčšie ako Moje nekonečné
Milosrdenstvo.
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