POZDRAV BISKUPA APOŠTOLSKEJ CIRKVI JÁNA LIBU
Drahé sestry, drahí bratia!

Rád by som Vás pozdravil a podelil sa o Božie Slovo a o niekoľko slov v súvislosti
s nádherným a dôležitým sviatkom Veľkej noci.
Zámerom Pašiového sprievodu je ponajprv priblížiť udalosti Veľkého piatku a taktiež
vyjadriť, že všetky cirkvi, ktoré veríme v Božiu trojicu, sme vďační za Božie Slovo. Čítame
Božie Slovo, zamýšľame sa spolu nad ním, ale Pašiový sprievod vyjadruje aj jednotu
veriacich a úctu jedny k druhým.
Hlavnou udalosťou Veľkého piatku je obeť Ježiša Krista a kríž Kristov. Boh sa rozhodol pre
kríž. Obeť Pána Ježiša Krista na kríži Golgoty nebol justičným omylom, ale Božím
rozhodnutím motivovaným láskou k ľudstvu. Pán Ježiš to podstúpil dobrovoľne. Na kríži
Golgoty zomieral za nás, za mňa a za teba, za každého jedného z nás.
Stojím tu teraz pri kríži, samozrejme pri prázdnom kríži, lebo Ježiš je živý. A uvedomujem si
moc kríža Golgoty. Je napísané, že kríž je znakom spásy. Pán Ježiš zomrel na kríži Golgoty
a priniesol nám úžasnú obeť. Táto obeť sa nedá popísať exaktne, možno matematicky a nedá
sa vyčísliť finančne. Táto obeť sa nedá odvážiť, pretože je nebeská, Božia, pretože je večná,
privádza nás do večnosti. Je jednoducho z Neba, odtiaľ prišla obeť Pána Ježiša Krista. Práve
preto hovorí apoštol Peter v 1 Pt 1:18: „lebo ste vykúpení za drahú cenu, nie ste vykúpení
striebrom alebo zlatom, ale drahocennou krvou Pána Ježiša Krista“. To neznamená, že
striebro a zlato nemajú hodnotu, ale nič nemôže vyčísliť hodnotu obete Ježiša Krista. Som
vďačný za tento Veľký piatok, za tento pašiový sprievod v takejto podobe, ako je. Vyjadrime
tým spolu, že sme vďační, že Ježiš Kristus je náš Pán. Kríž Kristov zmenil dejiny ľudstva.
Avšak za čo som vďačný ešte viac je, že kríž Kristov zmenil dejiny môjho života. Určite
zmenil dejiny tvojho života. Prajem si, aby Boh menil naše životy aj naďalej moc Svätého
Ducha.
Úplne na záver nám všetkým prajem požehnané Veľkonočné sviatky, aj keď budú v inej
forme ako sme boli zvyknutí, v úplne inej. Verím však, že sa nič nedeje bez Božieho vedomia
a že Duch Svätý bude pôsobiť pri našich stretnutiach v rodinách, prípadne kdekoľvek sme.
Nech Boh všetkých nás žehná!

