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 Predgovor 
 
Prav tisto uro se je razveselil v Svetem Duhu in 
rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker 
si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otro-
čičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. 22 Vse mi je 
izročil moj Oče. Nihče ne spoznava, kdo je Sin, 
razen Očeta, in nihče, kdo je Oče, razen Sina in 
tistega, komur hoče Sin razodeti.« (Luka 10: 21-
22) 
 

Poznavanje o Bogu prihaja iz ljubezni, ne toliko 
po učenju. Ljubezen daje luč, razumevanje in 
svobodo. O, da bi duše ljubile Boga kot mali 
otroci! Če bi bili takšni, bi v vsej tej preprostosti 
in ponižnosti postali bolj modri, zakaj vse skri-
vnosti nebeškega Kraljestva bi jim bile razodete. 
Na takšen način bi razumeli jezik njihove hudo 
trpeče Ljubezni in sledili poti življenja, ki je 
resnična Modrost. 
 

Ta knjiga je namenjena spodbudi ljubezni do 
Gospoda, ki nas je prvi ljubil, da bi Mu v vsej 
polnosti odprli srce in bi imeli srce samo Zanj. 
Njegov klic je tako močan in v srce parajoč, da se 
mora staliti še celo kamnito srce. O vi, ki iščete 
Boga, snemite svojo masko ponosa in skoraj se 
boste zadušili od spoznanja, da je Modrost, ki 
prinaša mir in veselje, skrita v Ponižnosti in 
Ljubezni! 
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 Nimamo pa nobenega namena na kakršen koli 
način soditi ali se spotikati nad sodbo Cerkve 
glede tega dela. Lahko pa bo ta knjiga pokazala 
bolj globok in ganljiv prikaz odmeva Cerkve pri 
prikazu Prave Ljubezni do našega Gospoda in 
našega zadoščevanja za grehe. Veliki papež sv. 
Janez Pavel II. je sam podal takšen klic pred svojo 
smrtjo: 
 

»Vzemimo si čas, da pokleknemo pred Jezusa, 
navzočega v Sveti Evharistiji, z namenom zado-
ščevanja, z našo vero in ljubeznijo za vsa dejanja 
brezbrižnosti in zanemarjanja in celo žalitve, ki jih 
mora prenašati naš Zveličar na mnogih koncih 
sveta.«  
(Mane Nobiscum Domine, 18) 
 
 

Zatorej posvečam to knjigo Mariji, vedno 
Devici, z molitvijo, da nam Ona pokaže pot do 
Luči v tem temnem svetu. Naj naša Gospa po 
tem delu spreobrne mnoga srca. 
 
 

Častiti brat Pavel Maria  
Chukwukebe Svete Evharistije 

dne 3. septembra 2005, 
na god Svetega Gregorja Velikega 
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 UVOD 
 

V zgodovini sveta je bil in je Mož, ki je prišel in ki 
je tukaj zaradi ljubezni do svojih prijateljev v 
svetu. Njegovo ime je Ljubezen. Prišel je, da bi bil 
ljubljen in da bi tudi Njegovi prijatelji ljubili 
Njega, ki Ga je poslal. 
 

Svoje prijatelje je tako močno ljubil, da je vsem 
dal darila, ki jih je prinesel od Svojega Očeta, ki 
Ga je poslal. LJUBEZEN je ozdravila bolne med 
Svojimi prijatelji, nahranila je lačne, oblekla nage, 
osvobodila zapornike in poplačala vse njihove 
dolgove. Na koncu pa je za vse njih dala SVOJE 
ŽIVLJENJE. 
 

Toda Njegovi prijatelji niso bili zadovoljni z 
vsemi temi darovi. Ujeli so Ga, mučili in Ga 
prisilili, da je nesel križ, na katerega so Ga pribili 
na visoki gori. Umrl je po njihovih rokah. Umrl je 
zaradi ljubezni do Svojih ljudi. On je Križana 
Ljubezen in Ime LJUBEZNI je Jezus Kristus iz 
Nazareta. 
  

Po Njegovi smrti, so Njegovi prijatelji še naprej 
preganjali Njega in Njegovo Cerkev. Nekoč je bil 
Njegov prijatelj, imenovan Savel. Ta mož je prise-
gel, da dokler bo živel, bo preganjal to Ljubezen. 
Nekega dne se je napotil k visokim oblastem in 
prejel pismo, ki mu je dovoljevalo, da aretira in 
ubije vse, ki sledijo LJUBEZNI v mestu Damask. 
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 Na poti v to mesto, pa je Ljubezen njega aretirala 
z nenadno svetlobo, ki je blisknila čez njegov 
obraz s prosečim glasom, ki mu je rekel: »Savel, 
Savel, zakaj Me preganjaš?« Ta ljubeči glas je tega 
grešnega Savla spremenil v Svetega Pavla. 
(Apostolska dela 9:4) 
 

LJUBEZEN tudi danes nadaljuje s svojim iskanjem 
ljudi, ki Ga križajo vsako sekundo dneva. Zakaj v 
Pismu Hebrejcem je zapisano: »Kako se lahko 
vrnejo tisti, ki so zapustili svojo vero, in se poke-
sajo? Nekoč so bili v Božji luči, okušali so nebe-
ške darove in prejeli svoj delež Svetega Duha ter 
tako iz lastnih izkušenj vedo, da je Božja beseda 
dobra, in občutili so moč prihajajoče dobe. Nato 
pa so svojo vero zapustili! Nemogoče jih je 
pripeljati nazaj, da bi se pokesali, zakaj ponovno 
križajo Božjega Sina in Ga izpostavljajo javni 
sramoti.« 
Zadnji stavek razkriva dejstvo, da je Ljubezen 
pravzaprav hudo trpeča Ljubezen. 
 

Danes Ga toliko ljudi žali s svojimi grehi. V resnici 
smo vsi grešili zoper Njega in Ga vedno znova kri-
žamo. Tako se ne bomo čudili, da bomo v nada-
ljevanju v teh sporočilih prebirali, da LJUBEZEN 
pravi, da išče tiste, ki jih ljubi. Vedno znova 
ponavlja, da išče Veronike poslednjega časa, ki bi 
Ga potolažile s svojo ljubeznijo in Mu obrisale 
Njegov okrvavljen obraz zaradi naših grehov, a 
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 ne najde nobene. Sam sebe razglaša kot hudo 
trpeči Jezus Kristus, ki nas ljubi in ki Ga dnevno 
križamo s svojimi grehi. On je Križana Ljubezen. 
 

Dragi bralec, zakaj ne moremo ljubiti LJUBEZNI, 
ki nas tako zelo ljubi in si tako zelo želi naše 
ljubezni?  
Ta tretja knjiga iz niza lekcij popolnosti se imenu-
je »Popotovanje v osrčje Križane Ljubezni« in 
kaže pot do LJUBEZNI, do Božjega mesta ljubezni 
Nebeškega Jeruzalema, kateremu koli, ki jo bo 
prebiral v meditativnem duhu in bo svoje srce 
odprl Ljubezni. Kaže pot Malim Lilijam Jezusa 
Kristusa, ki iščejo Ljubezen in ki hodijo po ulicah 
rekoč: »Kje je LJUBEZEN? Iščemo Njega, ki Ga lju-
bimo in ne bomo počivale, dokler Njega ne naj-
demo,« in pravim vam, naj pridejo in zagledajo 
LJUBEZEN. Vzemite to knjižico in sledite lekci-
jam. Zagotovo boste srečali Njega, ki Ga iščete. 
 

Molimo: 
»Pridi, LJUBEZEN, in poroči se s svojo kraljico. 
Pridi in poseduj svojo ljubimko, Tvojo kraljico - 
mojo dušo, ki Te nestrpna čaka. Ne bo se spočila, 
dokler se z njo ne poročiš v milosti popolne 
ljubezni. Pridi Gospod in vzemi si svojo ženo, ki te v 
solzah prosi, da prideš. Naj končno zagleda Tvoj 
Obraz in nasmeh, o Popolna Ljubezen! Naj se s 
Teboj za večno druži.  
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.« 
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 PRVO POGLAVJE 
 

KLIC LJUBEZNI 
 
V tem poglavju bomo premišljevali o nekaterih 
ganljivih sporočilih našega Gospoda pri našem 
odgovoru Njegovemu klicu Ljubezni. Pričeli bo-
mo s sporočilom z dne 5. julija 1995. To je prvo 
sporočilo hudo trpečega Jezusa Kristusa h klicu 
čaščenja Predragocene Krvi. 
 

Jezus je zaklical: 
»BARNABAS, POTOLAŽI ME,  
ČÁSTI MOJO PREDRAGOCENO KRI…« 
 

»Barnabas, Barnabas!«. Glas je bil tako nežen in 
proseč. Obrnil sem se in nisem mogel ugotoviti, 
kdo me kliče. Pogledal sem na uro, kazala je 
15.00. Glas je nadaljeval: »Barnabas, potolaži Me, 
počasti Mojo Predragoceno Kri. Jaz sem hudo 
trpeči Jezus Kristus.«  
 

Sledil je drugi klic ljubezni. To se je zgodilo 6. 
julija 1995. Hudo trpeči Jezus Kristus je dejal: 
 

»JAZ SEM JEZUS KRISTUS,  
KI JE UMRL NA KRIŽU KALVARIJE.« 
 

Barnabas, jaz sem Jezus Kristus, ki je umrl na 
Križu Kalvarije, da bi odrešil svet. Jaz sem Tisti, ki 
sem izročil Svoje Telo v zlorabo, da bi bili ljudje 
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 osvobojeni. Na sebi sem nosil vso sramoto, ki so 
jo ljudje zaslužili. S Svojo Krvjo sem jih odkupil, 
pa vseeno Me Moji ljudje niso spoznali. Jaz sem še 
vedno Tisti, ki hudo trpi zaradi njihovih grehov. 
Barnabas, potolaži Me, časti Mojo Predragoceno 
Kri. Jaz sem hudo trpeči Jezus Kristus, ki te zelo 
ljubi. Usmili se Me. Blagoslavljam te, Moj sin.« 
 

Izgleda, da je človeško srce tako trmasto, da noče 
slišati klicev Božjega Sina. Jezus je še naprej mo-
ledoval, kakor to ponavadi stori tistim, ki Ga 
ljubijo. 
 
ZAKAJ NE MOREŠ ODGOVORITI  
NA MOJ KLIC LJUBEZNI? 
 

»Barnabas, zakaj ne moreš odgovoriti na Moj klic 
ljubezni? Usmili se Me, Jaz Sem hudo trpeči Jezus 
Kristus, katerega ti in ves svet križate vsako 
sekundo in vsako minuto s svojimi grehi. Poklical 
sem te, da bi častil Mojo Predragoceno Kri. Izbral 
te bom za Svoje orodje, da bom rešil tebe in ljudi, 
ki se bodo vrnili k Meni. S Svojo Predragoceno 
Krvjo bom prenovil obličje zemlje. Potem bo na 
zemlji izpolnjena Božja volja, kakor je v Nebesih. 
Tvoje oči bodo videle Vladavino Miru na 
zemlji.« 
(Jezus 7. julija 1995) 
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 Pogledali si bomo sporočilo št. 185.  
Kaj pravi LJUBEZEN? 
 
IŠČEM TISTE, KI JIH LJUBIM 

 

»…Moj sin, pozdravljam te v tej Sveti Deželi. 
Tukaj sem, da tebi in vsemu svetu izkažem Svojo 
Ljubezen. Iščem tiste, zaradi katerih je Moja 
Ljubezen v vsej Svoji Božanskosti privzela člove-
ško obliko. Nestrpno iščem tiste, zaradi katerih 
sem se iz Ljubezni do njih utelesil kot človek, da 
se je vaš Bog rodil kot človek! Kje so tisti, zaradi 
katerih sem se rodil v jaslih? Moj sin, tvoj Bog, ki 
Ga časte vsi Angeli v Nebesih, ki vedno prejema 
veličastne hvale in čaščenja Nebeških zborov, 
sedaj nemočno leži in je zapuščen v jaslih iz 
Ljubezni do vas. Toliko sem pretrpel ravno zaradi 
te generacije. Trpel sem za vas in zdaj najmočneje 
trpim. Nikomur ni mar, da bi pogledal v Obraz 
njegove/njene hudo trpeče Ljubezni.«   
(Jezus, 2. april 2000) 
 

Križana Ljubezen nadaljuje z rotečimi prošnja-
mi, da bi Ga ljubili: 
 
USMILITE SE ME! USMILITE SE ME! 
 

»…Moji ljubljeni otroci, podarite Mi svoja srca, 
usmilite se Me. Kako naj opišem Svoje hudo in 
žalostno trpljenje zaradi vas? Kako naj vam 
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 razložim Svojo žalost? Kako naj vam opišem Moje 
hudo trpljenje? Pomislite Name! Poglejte, kako 
vas ljubim! Oh! Moj sin, usmili se Me! Poklical 
sem vas, da bi Me lahko tolažili in bi tudi drugim 
razodeli Moje hudo trpljenje. Moji otroci, kdaj Mi 
boste izkazali ljubezen? Kaj preganjate? Kakšne 
so vaše skrbi? Čakam na vas, da se Me boste 
usmilili. Ura za rešenje duš je zelo kratka…«  
(Jezus, 5. januar 1997, št.6) 
 

Jezus išče Veronike sodobnega časa s temi bese-
dami: 
 
IŠČEM VERONIKE POSLEDNJEGA ČASA, KI 
BODO POTOLAŽILE IN OBRISALE MOJ KRVAVI 
OBRAZ. 
  

»…Jaz sem hudo trpeči Jezus Kristus, ki je v 
hudem trpljenju že več kot 2000 let zaradi vaših 
grehov in grehov vsega sveta. Pozdravljam vas in 
vse ljudi v tem Mojem Velikem letu Usmiljenja. 
Pridite in obrišite Moj krvavi Obraz. Moj sin, 
pridi! Zakaj greš mimo? Mar se te vsa ta Moja 
huda Agonija čisto nič ne dotakne? Pridi in obriši 
Moj Krvavi Obraz, pridi in Me potolaži. Jaz sem 
tvoj Gospod, Véliki Pastir, ki je umrl za vas, Mojo 
čredo. V veliki agoniji sem zadnjih 2000 let zaradi 
vaših grehov in nezvestobe. Nihče od vas si Me ne 
upa potolažiti. Pridi in obriši Moj Krvavi Obraz. 
Moj sin, iščem Veronike poslednjega časa, ki Me 
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 bodo potolažile in obrisale Moj Krvavi Obraz. 
Nisem našel nobene. Moji ljudje so pozabili, kako 
sem v hudem trpljenju zaradi njihovih grehov, ko 
vstopajo v to veliko leto Usmiljenja. Moj sin, po-
glej vendar, kaj so Mi storili vaši grehi! Ne morem 
niti gledati. Obriši Moj krvavi Obraz! Sem v tako 
zelo hudem trpljenju…«  
(Jezus, 22. november 1999, št. 161) 
 
V enakem tonu je Križana Ljubezen objokovala in 
tožila z ljubeznijo nekaj tednov po zadnjem spo-
ročilu, dokler ni izrekla: 
 
TEŽA VAŠIH GREHOV ME PRITISKA K TLOM 
 

»… Moj sin, usmili se Me in Me potolaži. Pomagaj 
Mi z ljubeznijo. Teža križa, ki ga nosim zadnjih 
2000 let, Me pritiska k tlom. To je teža vaših 
grehov. Kličem vas vse, ki Me ljubite. Pridite in Mi 
pomagajte…« 
(Jezus 3. december 1999, št. 103) 
 
POKAŽITE SOVRAŽNIKU, DA ME LJUBITE 
 

»…Moji otroci, prišel sem, da bi z vami podelil 
Svojo hudo Agonijo in Trpljenje; bolečine, ki Mi 
jih povzročajo vaši grehi. Sin, mar ne veš, da se 
mi satan posmehuje zaradi vas? Vse svoje 
izvoljene kličem, da slišite Mojo hudo Agonijo, ki 
jo  trpim   zaradi  vas.  Poslušaj  Moj  sin!  Ko  sem  
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 bil sam in popolnoma zapuščen od ljudi in Boga, 
tisti prvi dan v vrtu Getsemani, ste bili vi Moja 
edina tolažba. Zlobni Mi je pokazal Mojo popolno 
zapuščenost in nezvestobo sveta. V veliki tesnobi 
in žalosti sem potil krvavi pot zaradi vas. Angel 
Moje tolažbe, Me je potolažil s tem, da Mi je 
pokazal vas. Moji otroci, zares sem vas videl, 
vedel sem vaša imena. Angel Mi je ponavljal vsa 
vaša imena. Nosil sem jih v Svojem Srcu. 
Kadar koli je narasla bolečina Mojega trpljenja, 
sem ponavljal vaša imena in sem bil potolažen. 
Ko je prišel čas, da se boste rodili v svet, sem 
vedel. Bil sem srečen, zakaj Moji izvoljeni so pri-
hajali, da bi Mi pomagali obnoviti obličje zemlje. 
 

Otroci, kje pa ste zdaj? Sovražnik se Mi smeji 
zaradi vas. Sovražnik Mi je prisegel, da ne bo 
dopustil, da bi izpolnjevali Mojo voljo. Mnogi so 
sledili poti zla. Odprl je temo in mnogi so mu 
začeli slediti. Sovražnik je vpeljal modo in vi vsi 
ste mu sledili. Dal vam je zakon, da ne ubogajte 
Boga in ste ga ubogali. 
 

Otroci, koliko časa vas bom moral še prositi, da se 
vrnete k Meni? Koliko časa vas bom še prosil, da 
bodite zvesti Njemu, ki vas tako zelo ljubi? Otroci, 
dolgujete Mi ljubezen, ki sem vam jo izkazal…« 
(Jezus, 20. april 2000, št. 193) 
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 ZAKAJ ME TAKO KRUTO BIJETE 
 

»…Moji izvoljeni, zakaj Me tako neusmiljeno 
klofutate po Obrazu? Kakšne krivice sem vam 
storil? Če že drugega ne, zakaj Me tako kruto 
bijete? Moji izvoljeni, ali morda zato, ker sem vas 
odbral od drugih, da bi bili Moji tolažniki? Ali je 
to zato, ker vas ljubim in je Moje Srce nad vami, 
da kažete toliko zlobe? Vi namreč poznate Moje 
Srce, zakaj vi ste otroci Mojega Srca. Dal sem vam 
Svoje Srce, ampak vi ga rajši prebadate, kakor da 
bi Moje hudo trpeče Srce potolažili. 
S hladnostjo in nepremišljenostjo Me klofutate 
kot nagrado za vse dobrote, s katerimi sem obsul 
vas in vse ljudi tega sveta. Ko pogledam v vaša 
srca in vidim led, ki jih napolnjuje; to Me prebode 
z dvojno agonijo bolečih občutij. Občutim pre-
močne bolečine, kadar koli se spomnim, da ste še 
vedno daleč od Luči. Ko sem vas poklical in vas 
rotil, da se vrnete, da bi Mi pomagali poiskati 
izgubljene ovce Izraela, ste Mi odgovorili z gren-
ko klofuto. Le kaj sem vam storil Moji izvoljeni? 
Če nič, zakaj Me tako neusmiljeno bijete? 
 

Moji izvoljeni, izbral sem vas kljub vaši ničnosti 
in vas od drugih odbral, da bili otroci Mojega 
Srca. Med vsemi, ki sem jih odkupil s Svojo Krvjo, 
so Moje oči vedno na vas, zakaj v vas je Zname- 
nje  Moje  Ljubezni. Poznal  sem  vas,  predno  ste  
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 začeli obstajati. Vi ste tisti, ki vas Mi je pokazal 
Angel v vrtu kot otroke luči. Od tistega dne so 
vaša imena zapisana v Mojem Srcu. Nisem 
poza-bil na vas, skrbel sem za vas od dneva 
vašega spočetja vse do zdaj. Poskrbel bom, da 
vam nič ne bo škodovalo. 
Osvobodil sem vas iz rok sovražnika. Moja 
Predragocena Kri je vaša rešitev. Popeljal sem 
vas in vodil, da ste hodili okrog Vrta Resnice. 
Okusili ste sladkost Resnice, zdaj pa zanikate 
njeno moč. Moji izvoljeni, kaj sem storil, da sem si 
zaslužil to zvrhano mero vaših klofut?«  
(Jezus, 19. maj 2000, št. 194) 
 
MOJA KRI VAS KLIČE, DA SE VRNETE, IN SE 
SPOMNITE VAŠE ZAVEZE Z MANO 
 
»…Moji otroci, vi ste Moji ljubljeni. Kako nežno 
vas ljubim. O, kako to rani Moje Srce, ko vas 
vidim na poti pogube. Rajši bi sam umrl, kot da bi 
videl, da ste vi pogubljeni. To Me je vodilo, da 
sem umrl za vas. O, zdi se, da se sploh ne 
zavedate, kako zelo vas ljubim. 
Kličem vas, ki Me ljubite. Resnično vas ljubim. 
Zakaj Mi vi ne morete izkazati ljubezni? Mar 
nisem vreden vaše ljubezni? Zapomnite si, da so 
bile zaradi vas Moje Dlani prebodene in scefrane 
z  žeblji. O,  vojaki,  ki  so  zgrabili  Moje  Roke,  so  


