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POSVETILO SVETEMU DUHU
– NAŠEMU NEZMOTLJIVEMU VODNIKU
Nagovor hvalnice
»O Sveti Duh, Božji gost naših duš, Ti si najbolj
plemenit in najbolj vreden gost! Z lahkotnim
zanosom Svoje dobrote in ljubezni do nas nemudoma obiščeš vse duše, ki so Te pripravljene
sprejeti. Le kdo lahko pove o čudovitih učinkih, ki
jih snuješ takrat, ko Si dobrodošel? Ti vendar
govoriš, toda brez hrupa izgovorjenih besed in
Tvojo subtilno (nežno) tišino je moč slišati vsepovsod. Ne gibaš se, a vendar nisi pri miru in se
tako v Svoji premikajoči se nepremičnosti, vsem
razodevaš. Ti si vedno v miru, pa vendar neprestano deluješ. V Tvojem počitku so ustvarjena
najbolj veličastna, vredna in najbolj občudovanja
vredna dela. Povsod si, a vendar vedno na svojem
stalnem mestu. Ti vse prevevaš, krepiš in vse
ohranjaš. Tvoja neizmerna in prodirajoča vseprisotnost pozna čisto vse, razume vse in prodre v
popolnoma vse. Ne da bi kar koli poslušal, Ti
slišiš najtišjo izgovorjeno besedo, ki jo izrečemo v
najbolj osamljenem kotičku naših src.
O Sveti Duh, Ti želiš bivati povsod, če le nisi izgnan, zakaj Ti daješ Sam Sebe vsakomur, razen tistim grešnikom, ki nočejo vstati iz močvirja
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lastne grešnosti, ker v njih ne najdeš niti prostora
za počitek niti ne moreš prenašati zlobnosti, ki
seva iz src, ki trdovratno vztrajajo v hudodelstvu.
Ostajaš pa v bitjih, ki s svojo čistostjo ostajajo
dovzetni za Tvoje darove.
Ti pa počivaš v meni s tiho komunikacijo, subtilnim (tankočutnim) delovanjem, modrostjo, močjo, v svobodi brez predsodka, z dobrohotnostjo,
dobrodelnostjo, ljubeznijo in čistostjo. Ti Sam
dobro pripraviš tistega, ki Tebe lahko primerno
sprejme.«
(Sveta Marija Magdalena de Pazzi)

UVOD:
Pričujoča knjiga Blagi vetrc drugih Binkošti je
usmerjena, da bi izvabila odgovor kristjanov na
klic našega Gospoda Jezusa Kristusa za obnovo
Duha Binkošti med Njegovimi otroci.
»Danes,« kakor pravi Jezus v naboru sporočil
Predragocene Krvi, »sem prišel s klicem obnove
Duha Binkošti med Mojim ljudstvom s pomočjo
pobožnosti k Moji Krvi. Kličem vas, da pripravim
svet na Druge Binkošti. Te Druge Binkošti so
vzpostavitev Slavne Vladavine, katero vsi pričakujete. Duh bo vodil vse ljudi, da bodo govorili
jezik ljubezni, ki ga bo vsak lahko slišal. To bo
zato, ker se bo ogenj ljubezni zanetil v srcih vseh
ljudi v tistem času. Zapomnite si, da sem vam dal
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Rožni Venec Obnove. Te Vrtnice Obnove bodo
pomagale pospešiti prihod Ure.«
»V naslednjem letu bodo Moji otroci v različnih
župnijah in skupinah pričeli z devetdnevnicami k
Svetemu Duhu na petek po slovesnosti Vnebohoda in bodo končali v soboto pred Binkoštmi.
Predno pride ura, vam bom sporočil celoten
urnik. Nato bo sledil še en narodni urnik…, enako
veličasten kot septembrsko zadoščevanje, zakaj
to je klic k obnovi. Narodni urnik se bo pričel v
petek in zaključil v soboto. Sporočil vam bom
celoten urnik, predno pride čas.
Ta klic zaznamuje zrelost tega Čaščenja in bo
pomagal pospešiti Slavno Vladavino, ki jo čakate,
da se bo začela. Najprej jo boste začeli na narodni
stopnji v tej državi…
Barnabas, nikar ne zanemari tega klica. Bodi
srečen in opravi delo z ljubeznijo. Vedno sem s
teboj…«
Dne 1. januarja 2007 je Gospod razodel, zakaj je
ta klic k čaščenju Svetega Duha postal tako zelo
nujen:
»Barnabas, vedi, da je svet dosegel najnižjo točko
teme. O tem sem ti spregovoril že v preteklosti.
Poglej! Vse, kar sem ti povedal o tej Uri, se dogaja.
Krivda in gnusoba sta dosegli svoj vrhunec. Hlad
in brezbrižnost sta napolnila srca ljudi. Ljudje so
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izgubili občutek za greh. Smisel za zdravo kmečko pamet je popolnoma izgubljen. Želja in moč po
premagovanju slabega sta izginili… Nihče si ne
upa pogledati v Moje hudo trpeče Obličje, da bi
spoznal Mojo ljubezen. Tako zelo Sem sam v tej
Uri. Popolnoma sem zapuščen v tem tako zelo
nevarnem času.
Toda ob tej najtemnejši točki vaših dni bom
prižgal ogenj zmage; tu mislim ogenj ljubezni v
srcih ljudi. Zato te kličem k obnovi Čaščenja
Svetega Duha in k daru Binkošti med Mojimi
ljudmi. Naj vsi, ki živijo v temi, počakajo v
'Zgornji Izbi' z molitvijo in žrtvami. Svetloba
življenja prihaja nad njih. Veséli se, o duša, zakaj
tvoja rešitev je blizu… Ne obupaj v svojem boju
proti zlu. Ne izgubi poguma v bitki za svoje
življenje. Ne zapusti ceste popolnosti. Nadaljuj z
bojevanjem, zakaj tvoja rešitev je že tako zelo
blizu. Blizu vas sem, da vam pomagam. Naj vam
vaši neuspehi in rane, da bi vas utrudile, ne vzamejo poguma. Tukaj z vami sem, da vas ozdravim in okrepim. Poglejte Me in boste okrepljeni, zakaj Jaz Sem vaša rešitev.
Barnabas, vsi ljudje bodo izkusili izkušnjo svetlobe, ki jo bom postavil na visoko mesto v
znamenje miru in odrešenja, ko bodo dnevi
minili. Srečni so tisti, ki bodo zagledali Luč in prišli k njej. Ne bodo se spotikali v temi…«
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Ta knjiga vsebuje natančen urnik devetdnevnic k
Svetemu Duhu in urnik Svetega Pričakovanja.
Prvo poglavje govori o Svetem Duhu kot Ljubezni Očeta in Sina.
Drugo poglavje vsebuje sporočila globokega zaupljivega (intimnega) bivanja z Bogom.
Tretje poglavje nam osvetli, kaj se bo zgodilo, ko
pride naš Zagovornik Sveti Duh.
Nadalje v četrtem poglavju vse do enajstega poglavja premišljujemo o Darovih in Sadovih Svetega Duha, še posebno v meditacijah Alexisa
Riauda o L'Action du Saint Esprit dan nos ames, ko
govori o učinkih Svetega Duha v naši duši.
Sledijo molitve posredovanja na koncu vsakega
premišljevanja, sadovi premišljevanja, ki sledijo
uradnemu seznamu urnika, kakor nam je naročil
naš Gospod.
Zadnje, dvanajstvo poglavje je Sporočilo Veselja.
To je veselje, ki ga moramo zahtevati in doseči za
vzpostavitev Slavne Vladavine.
Ponižno priporočam to knjigo za zasebna in javna
srečanja, tako izven kakor v času Binkošti, v
namen poživitve vere in zagon svetega navdušenja ter tudi za doseganje polnosti bivanja Svetega
Duha v duši. Upamo, da bo ta izvod služil
potrebam današnjega časa članom Apostolata
Predragocene Krvi Jezusa Kristusa, kakor tudi
vsem članom vsesplošne Cerkve. Molimo v ta
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namen, da bo izdaja te knjižice dobro služila
potrebam današnjega časa.
Naš Gospod krona z velikodušnimi obljubami in
darovi vse tiste, ki bodo dovolili, da se jih bo
''Blagi vetrc drugih Binkošti'' dotaknil. On pravi:
»Bodo številna pričevanja, zakaj Jaz bom storil
nove in veličastne stvari… Veselje, Mir, Dobrodelnost, Potrpežljivost, Prijaznost, Dobrota, Velikodušnost, Nežnost, Zvestoba, Skromnost, Samoobvladovanje in Čistost – vse te kreposti bodo cvetele med Mojim ljudstvom…«
Zato pridite!
Okusite in
poglejte, kako
dober je
Gospod!

Marija,
Rosa Mystica,
toči
grenke solze
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PRVO POGLAVJE

SVETI DUH
V Apostolskih delih je Pavel nove spreobrnjence
vprašal, ali so prejeli Svetega Duha in skupina
kristjanov v Efezu je odgovorila: »Mi sploh še
nismo slišali, da obstaja Sveti Duh.«
Sveti Duh je Ljubezen Očeta in On je Duh Sina. On
je Ljubezen Očeta do Sina in Ljubezen Sina do
Očeta. V vsej večnosti Sin izhaja iz Očeta in ta Sin
ljubi Svojega Očeta z ljubeznijo, ki je neomejena
in nespremenljiva. Tako je skupna Ljubezen
Očeta do Sina in Sina do Očeta Sveti Duh. To
versko resnico je predlagal Sv. Avguštin in od
njega jo je prevzel Sv. Tomaž Akvinski. Celo Sv.
Gregor je rekel: »Sveti Duh je sam po sebi
Ljubezen.«
Ta Ljubezen se ne more primerjati s človeško
ljubeznijo, ki je dejanje ali določeno osebno
nagnjenje do osebe. Ta Ljubezen je Božanska
Osebnost ravno tako kot sta Oče in Sin. Božanska
Osebnost Svetega Duha izhaja tako iz Očeta,
kakor tudi iz Sina (Janez 14:26-27), vseeno pa se
razlikuje posamezno od Očeta in Sina. Jezus
Kristus sam je rekel: »Jaz bom prosil Očeta in
poslal vam bo Zagovornika (Zaščitnika, Spreobrnjevalca, Posredovalca), da bo lahko ostal vedno
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z vami.« (Janez 16:16) Sveti Duh je sicer drugačen, nikakor pa ne ločen od Očeta in Sina, zakaj
vsi Trije sestavljajo Enega Boga. Sveti Pavel Ga v
svojih misterijih naziva »Kristusov Duh« (Rimljanom 2:9), »Duh Jezusa Kristusa« (Filiplja-nom
1:19) in »Duh Sina« (Galačanom 4:6). To je taisti
Sveti Duh, ki je vodil Jezusa v puščavo (Matej 4:1)
in po Svetem Duhu je Kristus daroval Sam Sebe
kot neomadeževano daritev Bogu Njegovemu
Očetu.« (Hebrejcem 9:1-4).
Papež Pij XII. nam o tem pripoveduje v svojih
čudovitih delih – Mistično telo. »Temu Duhu Kristusa, kot nevidnemu načelu, moramo pripisati
dejstvo, da so vsi deli telesa združeni skupaj, tako
povezani med seboj, kakor z njihovo plemenito
glavo, zakaj On, Sveti Duh, popolnoma biva v
glavi, v telesu in popolnoma v vsakem udu, delu,
članu.« Še predno je Pij XII. pisal o tem, je Sv.
Avguštin (pridige 267) dejal: »Kakor je duša
telesu človeka, tako je Sveti Duh telesu Jezusa
Kristusa, ki pa je Cerkev. Sveti Duh deluje v
Cerkvi, kakor duša deluje v vseh telesnih delih
človeka.«
Sv. Tomaž podobno govori: »Po Svetem Duhu
smo vsi eno s Kristusom.« (komentarji na Efežanom 1:13)
Sveti Duh je naš najbolj resničen Duh, zakaj Sveti
Spisi nam govorijo, da nam je bil dan. Na večer
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Njegovega Vstajenja je Kristus dejal Svojim Apostolom: »Prejmite Svetega Duha.« (Janez 20:22)
Toda ta Sveti Duh se je na Binkošti pokazal kot
darovalec, ne samo kot prebivalec notranjosti,
zakaj: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom.«
(Apostolska dela 2:4)
Na Binkoštni dan je Sv. Peter dejal: »Morate se
pokesati, vsak od vas mora biti krščen v Imenu
Jezusa Kristusa … in prejeli boste Svetega Duha,
zakaj obljubljen je vam in vašim otrokom, in
tistim, ki so daleč, katere bo poklical naš Gospod
in naš Bog.« (Apostolska dela 2:38)
Ko so bili Peter in Apostoli soočeni z nasprotovanjem, da ne bi pridigali v Kristusovem Imenu,
so pogumno odgovorili: »Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem! Bog naših očetov je obudil
Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog
pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na
svojo desnico, da bi Izraelu dal spreobrnjenje in
odpuščanje grehov. In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so
mu pokorni.« (Apostolska dela 5:29-32)
Celo pogan Simon, čarodej, je spoznal, da je bil
Sveti Duh dán vernim po Apostolih s polaganjem
rok. Hotel je prejeti to moč, zato je prinesel
podkupnino (denar): »Dajta tudi meni moč, da bo
vsak, na kogar bom položil roke, prejel Svetega
Duha!« (Apostolska dela 8:18)
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Sveti Pavel je rekel Rimljanom: »Božja ljubezen je
bila izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je
bil dan.« (Rimljanom 5:5) Prav tako je rekel: »In
če kdo nima Kristusovega Duha, ta ne pripada
Bogu.« (Rimljanom 8:9)
»Kar se tiče nas, mi nismo prejeli duha tega sveta,
ampak Duha, ki prihaja od Boga.« (1 Korinčanom
1:12) Istim Korinčanom pove v drugem pismu:
»Nas skupaj z vami utrjuje za Kristusa in nas mazili Bog, ki nam je tudi vtisnil Znamenje in v naša
srca položil poroštvo Duha.« (2 Korinčanom 1:22)
Poroštvo Duha je Znamenje lastništva: »V njem
ste prejeli Znamenje Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev
ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, v hvalo Njegovega veličastva.« (Efežanom 1:13-14) Glede na pričevanje Petra in Pavla, zapisano v Svetem pismu,
je jasno, da je Sveti Duh dán vsakemu kristjanu
na dan njegovega krsta: »V enem Duhu smo bili
namreč mi vsi krščeni v eno telo…« (1 Kor. 12:13)
Zahvalimo se Bogu za dar Njegovega Duha v nas.
Sveti Tomaž pravilno trdi, ko pravi, da bi morala
biti prva stvar, ki jo daje resnični ljubitelj – dar
samega sebe. O Bog! O Gospod, kaj vse si storil, da
bi nam dal svojega božanskega Duha v prebivanje
v nas samih. Molímo skupaj s častitljivim Božjim
služabnikom Franciscom Mary Paul Libermannom, C. S. Sp.:
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MOLITEV
»Čaščeni Duh Jezusa, moj Rešitelj, odslej želim
vedno poslušati Tvoj glas. Božji Duh, pred teboj
želim biti kot lahno peresce, da me lahko Tvoj dah
ponese tja, kjer me Ti želiš, da sem. Podari mi
milost, da v meni nikoli ne bo niti najmanjšega
upora proti Tvoji Volji. Amen.«

SVETI DUH IN DAROVI
Naj na tej točki razmišljamo o pisanju brata
Alexisa Riauda o darovih Svetega Duha, zakaj odločili smo se, da bomo to delo izčrpno uporabili
za preučevanje darov in sadov Svetega Duha.
»Posedujemo Svetega Duha. On nam je dan.
Podarjen nam je bil, da bi lahko z Njegovo
pomočjo postali svetniki; z namenom, da bi lahko
popolno opravili tisto, kar je za nas tako ljubeče
pripravil naš Oče, od tu do večnosti.«
»Brez Njega ne moremo ničesar storiti, popolnoma nič. Z Njim pa zmoremo vse, hitro lahko
postanemo svetniki, veliki svetniki,« kakor
pripoveduje ponižna Sv. Terezija Deteta Jezusa, ki
si je drznila to upati, da se bo uresničilo. Toda le
kako naj mi uporabimo ta dragoceni zaklad?
Ko smo bili krščeni, smo postali otroci Očeta v
Jezusu z milostjo, ki je bila izlita v našo dušo in je
bila hkrati okrašena in obogatena z duhovnim
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ustrojem. Vlite so bile kreposti in darovi Svetega
Duha. To nam omogoča opravljati nadnaravna
dejanja in hitro doseganje stopnje svetosti, ki
nam jo je pripravil usmiljeni Bog za vso večnost.
Obstaja pa velika razlika med vlitimi krepostmi in
darovi Svetega Duha.
Kreposti nam dajejo moč, da ravnamo nadnaravno. To pomeni, da lahko presojamo stvari v luči
razodetja in lahko delujemo v skladu z določenimi nazori vere. Te kreposti določajo in razodevajo naš intelekt in našo voljo ter željo po
združitvi z Božanskim. Vendar pa nam same po
sebi ne dajejo zmožnosti, da bi razmišljali ali
delovali v skladu z razsvetljenjem vere. Zelo
pomembno je, da so te naše zmožnosti okrepljene s svetniškimi navadami. Te navade tako,
kakor druge, pridobimo le s stalnimi ponavljajočimi se vajami ter dejanji, s sočasno pomočjo
milosti, ki jih Bog ne odreka osebam, ki za njih
prosijo z iskrenim in ljubečim srcem, da bi tako
lahko služile Njemu. Da pa bi te konkretne milosti lahko prejeli, brez katerih ni mogoče storiti
nobenega nadnaravnega dejanja, so v tem kontekstu darovi Svetega Duha tako nepogrešljivi.
Darovi Svetega Duha so nadnaravne zmožnosti,
ki omogočajo duši, ki se je povzpela do nadnaravnega nivoja, zmožnosti prejemanja tistih božanskih navdihov in vzgibov Svetega Duha, skupaj z
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milostmi, za katere prosimo ali jih že posedujemo. Zato je tako pomembno, da je to oboje združeno v vsakem nadnaravnem dejanju.
Kadar je duša popolnoma osvobojena in predana
Svetemu Duhu (pod popolnim vodstvom Svetega
Duha), se ti darovi kažejo kot nadnaravni
instinkti, ki učinkovito opozarjajo dušo, da misli,
presoja in deluje v skladu z vsemi okoliščinami
tako, kot bi to storil naš Gospod ali naša Blažena
Mati, če bi bila na našem mestu.
Pravzaprav oseba, ki se popolnoma pusti voditi
Svetemu Duhu, se ob vsaki priložnosti vede in
deluje tako kot bi se Jezus in/ali Marija. To pomeni na božanski oziroma sveti način.
Kar imamo pred očmi, ni rezultat dolgega premišljevanja in globokega razumevanja. Nekatere
osebe česa takšnega sploh niso sposobne. Takšne
osebe ne morejo govoriti, še manj pa opravičevati, presojati motivov, ki so jih nagnile, da so
presojali ali ravnali kakor pač so. To pomeni, da
so instinktivno oziroma naravno ravnali z namenom ugajanja Bogu.
Vzporednice lahko potegnemo z instinktom
živali, ki vedno deluje spontano v skladu s svojim
naravnim nagonom ali ustrojem, ki ji je ga zapovedal Božanski Stvarnik; tako tudi duša, ki se
popolnoma pusti voditi Svetemu Duhu, vedno
spontano deluje v skladu s svojo novo naravo
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Božjega otroka. Pravzaprav v takšni duši deluje
Božji Sin po Svojem Svetem Duhu in takšna oseba
lahko resnično skupaj s Svetim Pavlom izreče:
»Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.«
(Galačanom 2:20)
Takšna duša je dosegla zarjo svoje popolnosti,
zakaj postala je kot Glava Mističnega Telesa, v
bistvu takšna kot naš Gospod Sam.
Tako imamo na razpolago »božansko dvigalo«, o
katerem govori Sv. Terezija Deteta Jezusa, ki je v
našem času pravzaprav že kar »motor«, ki nas
popelje po stopnicah prejšnjega časa. Tako imamo tudi »malo pot«, ki nam jo svetnica iz Lisieuxa
priporoča s svojimi besedami in zgledom.
Vsakemu izmed teh darov se bomo še posebej
posvetili. Na tej stopnji bodimo le prepričani o
tem, kako velike prednosti bomo dosegli, če
bomo dobro izkoristili dragoceni zaklad za doseg
svetosti. Naj se tega z vso lastno voljo razveselimo, da bi dosegli, kar moramo, brez zamude.
Zahtevano stanje, o katerem nam pripovedujejo
Sveti Spisi je, da smo mali in še enkrat še bolj
majhni. To je nujno, saj beremo v Knjigi Modrosti:
»Če je kdo zelo majhen, dopustite mu, da pride k
meni.« Naš Gospod pa vztraja: »Če ne postanete
kot majhni otroci, ne boste vstopili v Božje Kraljestvo.« To jasno nakazuje, da majhnost, preprostost, otroškost vodi v popolnost že na tem svetu.
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Da bi lahko postali majhni kot se le da, pomeni,
da moramo prostovoljno, resnično in zavestno
postati ponižni, s človeškostjo, katero nam je
Terezija tako jasno postavila za popoln vzor. To
pomeni, da ljubimo resnico, kot jo je ljubila ona,
da se veselimo ničnosti nekoga, kakor tudi naše
ničnosti, še posebej, ko smo zavrnjeni.
Blagoslovljena je duša, ki se zna ponižati. Toda
kako zelo malo je tistih, ki so pripravljeni sami
sebe izprazniti svojega ega in ponosa! Pa vseeno
nam naš Božanski Gospodar pravi: »Tisti, ki se
ponižuje kot kakšen od teh malih otrok, bo velik v
Božjem Kraljestvu.«
MOLITEV
Duh Ljubezni, Stvarnik in Posvečevalec duš, Tvoje
prvo delo v nas je transformacija, da postanemo
podobni Jezusu. Pomagaj mi, o Duh Ljubezni, da
postanem podoben vzoru Jezusa, da mislim, kot
Jezus, da ljubim kot Jezus in se vedem kot Jezus.
Vedno ostani v meni s Tvojo milostjo in delovanjem, izpopolni me po načrtu Boga Očeta v skladu
za mojo dušo. Kakor si zapovedoval sveti človeškosti našega Gospoda med Njegovim bivanjem na
zemlji, bodi tako tudi gonilna moč mojega življenja, bodi duša moje duše.
Sveti Duh, Duh ljubezni, posvečam se Tebi in se Ti
popolnoma izročam. Svoj ego razpuščam in ga
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darujem Tebi po Mariji, moje telo naj bo Tvoj
tempelj po Mariji, moja duša Tvoja nevesta po
Mariji in naj bom kanal Tvojih milosti.

DRUGO POGLAVJE

BIVANJE V GLOBOKI ZAUPNOSTI
(INTIMNOSTI) Z BOGOM
petek: 14:00 – 15:30
»LEPIM IN LJUBKIM DUŠAM BOM POKAZAL, DA
SE SVOBODA NAHAJA SAMO V MENI.«
POUČEVANJE:
»Mir tebi in vsem Mojim otrokom. Vse vas prav
lepo pozdravljam v tem velikem mesecu milosti
in miru. Barnabas, velika je Moja ljubezen do vas
in tako zelo sem vam blizu. Jaz sem hudo trpeči
Jezus Kristus, ki vas ljubi.
V tem velikem mesecu juliju vas bom pritegnil
vse bliže in bliže v neskončnost Moje ljubezni.
Sin, želim si vsa srca pritegniti k Sebi. Lepim in
ljubkim dušam bom pokazal, da se svoboda
nahaja v intimnem bivanju z Menoj. Mnoge duše
bodo v Meni našle mir.
Barnabas, ostani Mi blizu in uživaj v tem miru.

