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SEDEM JEZUSOVIH BESED NA KRIŽU 
»Uvod« 

 

1. JEZUS: »Otrok MOJ, poslušaj! Napisala boš knjigo v pričevanje, da je MENI vseeno, kakšno orodje SI 

izberem ali koga SI poiščem kot nosilca SVOJE BESEDE. Kajti ne bodo veliki in učeni izvedeli, kaj pomeni 

biti »OČETOVO ORODJE«. Povem ti tudi, da boš morala še marsikaj pretrpeti in prenesti. Toda ne skrbi, 

JAZ ti bom stal ob strani. 

  

2. (Ker je zapisovalka podvomila, če je to, kar je slišala, resnično od OČETA in ne izvira morda 

podzavestno iz njene lastne duše): Dokazal ti bom, ti neverna duša, da sem JAZ, OČE Nebes in zemlje, ki 

piše s tvojo zemeljsko roko. Da, JAZ SAM pišem! Hočem, da se v tebi porodita LJUBEZEN in ZAUPANJE! 

Torej VERUJ in ZAUPAJ! 

  

3. JAZ, TVOJ BOG in OČE od vekomaj, zahtevam, da od danes dalje vsak večer MENI prepustiš eno uro, 

v kateri ti bom narekoval, kar želim oznaniti svetu. Nič se ne boj, JAZ SAM sem pri tebi. 

 

»OČETOVO RAZODETJE Svojim Otrokom« 

 
1. Vi, otroci Moji, ki vas je greh zvezal in sanjarite v spanju svoje posvetnosti, poslušajte MOJE BESEDE, 

ki vam jih JAZ, EDINI OČE NESKONČNOSTI, sporočam po ustih ene izmed SVOJIH izbranih dekel! 

  

2. Čas, ki so ga napovedovali preroki v Stari Zavezi, kakor tudi vse, kar so vidci o MENI vnaprej povedali, 

se je ob MOJEM nekdanjem prihodu na vašo zemljo izpolnilo. Sedaj je zopet prišel čas, ki sem ga JAZ v 

času svojega telesnega bivanja na zemlji napovedal, ko sem rekel: »Prišel bo čas na zemlji, ko bi se MI 

celo MOJI izbranci izneverili, če bi to dopustil.« - Toda za to (da bi se kaj tako skrajnega MOJIM otrokom 

ne zgodilo), je poskrbljeno. 

  

3. Vam ostalim, ki vam je pa vse drugo bolj pri srcu kot to, da bi se poglabljali v svojo VEČNO USODO in 

si z vsemi sredstvi prizadevali, da si jo pridobite, pa kot OČE in PRIHODNJI SODNIK polagam na SRCE: 

opustite posvetnost in njene minljive radosti in obrnite se k MENI v BESEDI in DEJANJU, dokler je še čas! 

Kajti ne bo več dolgo, pa bo MOJEGA POTRPLJENJA zmanjkalo in prišli boste pod SODBO MOJE JEZE! Saj 



vendar iz Svetega Pisma veste, da je strašno pasti v roke ŽIVEGA BOGA! Tudi vam pravim: »RESNIČNO, 

RESNIČNO, NEBO IN ZEMLJA BOSTA PREŠLA, MOJE BESEDE PA NE BODO PREŠLE!« 

  

4. Ko sem v MOJEM zemeljskem telesu hodil med vami, človeškimi otroki na zemlji, sem okoli SEBE zbiral 

grešnike in cestninarje, ki so jih tedaj imeli za najbolj zaničevane ljudi. Zato so ME veliki in imenitni 

zaničevali in sovražili, tako da so ME povsod razvpili za prekanjenega ljudskega prevaranta in celo za 

skrivnega grešnika. Pa saj JAZ nisem prišel na zemljo zaradi pravičnih, temveč zaradi bolnih v duhu in 

zaradi grešnikov, za katere sem dal SVOJO KRI IN ŽIVLJENJE. 

  

5. V času križanja pa so stali okoli MENE MOJI Prijatelji, ki so MI ostali zvesti, kakor tudi velika množica 

škodoželjnih ljudi, ki pa so posmehljivo kričali: »Prej je drugim pomagal, sedaj pa si še SAM SEBI ne more 

pomagati!« To je okrepilo vero sovražnikov, da nisem BOG, temveč nekakšen od Boga zapuščen 

zločinec. 

  

6. JAZ pa sem s križa v tesnobi svojega telesa tistim, ki so ME obkrožali, izrekel SEDEM BESED v staro 

hebrejskem jeziku, ki jih vse do danes še nihče ni pravilno razložil. Zato ME je MOJE USMILJENJE 

spodbudilo, da te BESEDE ponovim z natančno razlago in njih pomena za bodoče (to je sedanje) čase in 

tako razodenem njihov pomen ljudem Dobre Volje. 

  

7. Ko sem JAZ po dolgem Trpljenju in Bolečinah, ki sem jih moral prenašati zavoljo brezbožnih biričev, 

prišel tako daleč, da se je velikim duhovnikom zazdelo, da bi lahko umrl, preden bodo oni mogli ohladiti 

svoje maščevanje na MENI, so se potrudili, da bi čimprej dosegli smrtno obsodbo pri vrhovnem rimskem 

sodišču in bi končno doživeli to radost, da bi ME videli v mukah umirati. Ko je torej prišlo sporočilo o 

smrtni obsodbi, po kateri naj bi bil križan, so se MOJI sovražniki naglas veselili in skušali svoje delo takoj 

izvršiti. 

  

8. Ko je končno prišlo do MOJE usmrtitve, so MOJI Prijatelji, ki so se skrivali med množico, prišli h križu, 

da bi ME tolažili in ME krepili. Toda hudobna tolpa biričev jih je hotela napoditi in samo zaradi 

Pilatovega posredovanja je bilo mogoče, da so MOJA mati, MOJ Najljubši učenec Janez in nekatere žene, 

prišli k vznožju križa in bili tako navzoči pri MOJI telesni smrti. 

 

»Sedem Besed s Križa« 

 
1. Ko ME je predrzna tolpa oropala MOJIH oblačil in MI tako razgaljenemu privezala roke in noge na les, 

ter jih po nepotrebnem še prebodla s topimi žeblji, se je zgodilo, da sem v SVOJEM trpinčenem telesu 

vzdihnil in rekel: «OČE, ODPUSTI JIM, SAJ NE VEDO, KAJ DELAJO!« To je bila prva pomembna BESEDA, 

ki sem jo JAZ v SVOJI bolečini izgovoril tedanjemu in prihodnjemu človeštvu, ko sem gledal njegove 

grehe. 

  

2. Ko so ME nato s križem vred vzdignili, je bilo MOJE s krvjo in prahom pokrito telo videti tako usmiljenja 

vredno, da se je celo okrog stoječim sovražnikom zganilo srce. Toda JAZ sem videl, da je bilo to njihovo 

sočutje le prehodno in ni veljalo MENI, temveč njihovemu lepotnemu čutu. Zato sem rekel: »ŽEJEN 

SEM!« - Toda biriči niso razumeli, kaj sem s temi besedami hotel povedati - namreč, da ME žeja po 



Odrešenju premnogih duš, ki sem jih videl, kako gredo v svoji norosti v pogubo. Tako so MI dali - da bi 

ME še bolj mučili - piti s kisom pomešan žolč, kar pa sem zavrnil. 

  

3. Zatem se je začela tresti vsa narava in porušil se je naravni red njenih prvin. SONCE, ki je vzor VEČNE 

LUČI, je izgubilo sijaj, kar je znamenje, da ljudje v svoji duhovni slepoti niso videli, da se je BOG v umrljivi 

lupini MOJEGA telesa umaknil in prepustil telo smrti. Zato sem izgovoril besede: »MOJ BOG, MOJ BOG, 

ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?« 

  

4. To ni bil neki drugi BOG zunaj MENE, h kateremu sem klical, temveč BOG v MENI, BOŽJI DUH in 

PRASILA V VSEJ SVOJI MOČI. Le MOJA telesna lupina je bila - kakor pri človeških otrocih - vzeta iz 

zemeljske snovi. In le-ta se je morala tudi v MENI podrediti bolečini in smrti. Zato je zemeljska snov v 

svoji zapuščenosti klicala na pomoč, kar naj bi bil zgled vsakemu človeku, da naj EDINO PRI BOGU IŠČE 

POMOČ. 

  

5. Približal se je čas, ko sem se čutil vse bolj slabotnega, in tedaj sem SVOJO DUŠO izročil NEBEŠKEMU 

OČETU. Pod križem sem tedaj zagledal SVOJO na smrt žalostno, MENI tako ljubo, zvesto mater Marijo z 

učencem Janezom (ki je bil tudi MOJ tajni pisar) in rekel sem jima tiste pomembne besede: »MARIJA, 

GLEJ TVOJ SIN!« in Janezu: »GLEJ, TVOJA MATI!« S tem sem hotel nakazati svojo DUHOVNO OPOROKO: 

da otroke tega sveta izročam BOŽJEMU DUHU in Marijo imenujem za mater slabotnih in v duši bolnih 

ljudi. 

  

6. Ko je prišla tretja ura po judovskem času, se je približal trenutek MOJE telesne smrti in ves sem se 

začel tresti v smrtnem drgetu. Tedaj sem sočutno pogledal razbojnika Dizmo, ki so ga skupaj z MENOJ 

privezali na križ, kateri me je poln upanja gledal. Obljubil sem mu, da bo še tisti dan z MENOJ V RAJU. 

  

7. Od MOJEGA VSTAJENJA do današnjih dni je bila ta BESEDA povod za mnoge razlage. Edina pravilna 

pa je ta, da pride vsaka človeška Duša po svoji telesni smrti, glede na stopnjo svoje popolnosti, v neko 

nižjo ali Višjo STOPNJO LUČI; in tudi tiste Duše, ki so se za vse zemeljsko že tostran spokorile, lahko 

pridejo najprej samo v Raj ali v nižjo stopnjo Blaženosti. Kajti nobena Duša ne more priti v NEBESA 

LJUBEZNI K NAJVIŠJI BLAŽENOSTI, preden ni popolnoma OPRANA KRIVDE IN PREČIŠČENA. Tako je tudi 

Dizma zaradi LJUBEZNI DO MENE in ZAUPANJA V MENE, dosegel prvo stopnjo in mogel sem mu obljubiti 

Raj. 

  

8. Bil sem že v zadnjih izdihljajih, ko sem spregovoril te BESEDE: »OČE, V TVOJE ROKE IZROČAM SVOJO 

DUŠO!« - Tudi to je za mnoge težko razložljiva BESEDA. Kajti zakaj naj bi JAZ, BOG SAM, izročal SVOJO 

DUŠO v roke BOGA zunaj MENE!? Tedaj naj bi bila dva Boga! - Toda temu ni tako in nikogar naj ta izrek 

ne zavede. Ampak vsak naj razume, da je le zunanje (Duševno) ogrinjalo MOJEGA NOTRANJEGA 

BOŽJEGA DUHA izgovorilo te BESEDE in jih je treba razumeti v istem smislu kakor tiste, ki sem jih izrekel 

v času SVOJEGA zemeljskega življenja o SEBI: »JAZ, SIN ČLOVEKOV, VAM PRAVIM TO IN ONO.« Prav 

tako je na križu govorila Duševna Življenjska Sila MOJEGA zemeljskega telesa BESEDE: »OČE, V TVOJE 

ROKE IZROČAM SVOJO DUŠO!« 

  

9. Ko pa je DUŠA zapuščala telo, sem postajal vse bolj slaboten. Ljudje, ki so stali pod križem, so se 

veselili in se MI posmehovali. Toda kelih sem moral izpiti do dna in tako sem vnaprej videl, da podivjano 



množico ne bodo ganile ne MOJE BOLEČINE, ne SMRTNI BOJ. Ko pa je prišel zadnji trenutek MOJEGA 

zemeljskega Življenja, sem spregovoril SVOJO poslednjo BESEDO: »DOPOLNJENO JE!« 

 

11. Torej to pomeni, da naj vsaka Duša z VERO in LJUBEZNIJO in z VSO PONIŽNOSTJO in 

PRIZADEVNOSTJO sledi POSREDNIKU po začeti poti. Tako bo tudi za tebe, človeški otrok, izpolnjeno 

ODREŠENJSKO DELO.« 

 

Antonie Grossheim: SEDEM JEZUSOVIH BESED NA KRIŽU (str. 4 - 14) 


