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'Poslal Sem Svojega Sina na Zemljo…' (1 Janez 4:10, 14)… 
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Bertha Dudde, št. 0216, 6. december 1937 
 

UČLOVEČENJE… 
 

Dragi Moj otrok… Očetova velika dobrota ti želi razodeti veliko skrivnost… skrivnost 
Njegovega učlovečenja. Brez Gospodove Ljubezni se vi ljudje ne bi bili nikoli sposobni 
osvoboditi krivde greha in bi vse globlje in globlje propadali, da se Oče ni usmilil 
človeštva in iz večje od največje Ljubezni na Zemljo poslal Njegovega najsvetejšega 
otroka s ciljem, da ljudem prinese odrešenje iz največje težave. Niti enega večjega 
dokaza Njegove Božanske Ljubezni ni mogel Gospod nikoli dati ljudem od dejstva, da 
je On žrtvoval Sebe… Da je vzel na Sebe krivdo vseh in preko trpljenja ter križanja za 
vse ljudi dosegel milost ponovnega vstopa v Božje kraljestvo… Od trpljenja na Križu je 
bila veliko večja krivda greha, katera je obremenjevala Njegovo čisto Božansko glavo, 
in On je v neizmerni bolečini zaradi zemeljskih otrok nebeškemu Očetu ponudil 
največjo žrtev… On je dal Sebe za trpljenje Zemlje… Oče je poslal Svojega Sina na 
Zemljo… Najsvetejše, najvišje, najčistejše Bitje, Katero je bilo kot eno z nebeškim 
Očetom, je uresničilo to delo najbolj iskrene Ljubezni do človeštva… Vse v vesolju mora 
ostati nepremično v zavedanju te najbolj izjemne žrtve, katera je bila kdajkoli narejena 
za človeško raso. Veličina Njegove Ljubezni mora povzročiti, da obmolkne v največjem 
spoštovanju… In vsi tisti, kateri so bili s strani Gospoda (od)rešeni najglobljega greha, 
morajo Njemu večno peti hvalnice… 
 
Spustiti se v zemeljsko dolino iz tesne prisotnosti Božanskega Očetovega vse-
zajemajočega sevanja… iz sijaja in veličanstva večnega življenja… sredi žalosti in 
prepada greha… Nemogoče je opisati Odrešenikovo Ljubezen do zemeljskih otrok in 
strašno žrtev, ko je v Njegovi čistoči živel sredi greha in pregreh… Božji Sin je v 
najsvetejšem usmiljenju izpolnil delo Odrešenja na Zemlji… Niti eno bitje prej ali pa 
kasneje ni nikoli pretrpelo tolikšnega trpljenja kot pa Božji Sin… Odrešenik je na Zemlji 
sodeloval v celotnem trpljenju… Njegovo Božanstvo se je razodelo v neskončni 
Ljubezni in On je tako za odrešenje človeštva kot žrtev ponudi Samega Sebe. Postanite 
kakor majhni otroci, da boste potem lahko imeli sočutje z Gospodovo agonijo… Njegov 
Duh... velik, veličasten in sijajen… je prebival v večni svetlobi… s ciljem, da sedaj živí 
utelešen na Zemlji, obremenjen s krivdo greha človeštva… s trnovo krono na Njegovi 
glavi. On s čistim srcem je doživel najhujše ponižanje… On je na Sebe vzel celotno 
trpljenje na Zemlji, da bi zmanjšal bolečino zemeljskih otrok in da bi jim pripravil 



6 

 

Očetovo kraljestvo; On je Sebi dovolil, da bo pribit na Križ… Božja Ljubezen je bila tako 
neskončna, da je On dal Svojega Sina (Janez 3:16), vendar pa je Ljubezen Jezusa 
Kristusa vrnila Očetu to, kar je bilo brez Odrešenikove Ljubezni za vedno izgubljeno. 
Brez te Ljubezni ni bilo niti eno bitje sposobno zagledati Božjega obraza… zaradi 
ljudske rase je Gospod Sebe ponudil kot žrtev in na ta način odrešil svet večne smrti. 
Blažen je tisti, kateri z udeležbo v tej žrtvi živi v Gospodovi Ljubezni, da bo tudi on 
odrešen preko Jezusa Kristusa, našega Gospoda. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 0236, 24. december 1937 
 

SVETLOBA JE ŽIVLJENJE… VPLIV BOŽJIH GLASNIKOV…  
BOŽIČNA NOČ... 

 
Blažen je tisti, kateri sprejme Mojo Besedo in svoje srce hrepeneče usmeri k Meni… 
 
Dragi Moj otrok… vedno opravljaj svoje delo v Moji milosti in Mi ostani zvesta. Poglej, 
želja da služiš Gospodu z nenehno privrženostjo, te bo privedla bližje k nebeškim 
vratom in tvoje hrepenenje bo postalo vse bolj srčno, ker te Moja Ljubezen ne bo 
izpustila… Ti v vsaki stvaritvi vidiš živo Božjo stvaritev… vsaka izmed Božjih stvaritev 
pa je v zameno del večne svetlobe… edino svetloba je življenje… glede na to stremi k 
svetlobi, če želiš živeti v večnosti… Božanska svetloba se je spustila na Zemljo, da bi 
prinesla prosvetljenje tistim, kateri so živeli v mraku (Janez 1:9; 12:46)… vendar pa bo v 
kraljestvu Mojega Očeta svetloba večno sijala za vse nas in ne bo se vam potrebno bati 
mraka… zaradi tega na Zemlji stremite k Božanski svetlobi… Tekom te (Božične) noči 
pripravite vaše srce za Odrešenika, da tako On najde pristop v njega… Vsi tvoji duhovni 
prijatelji ti želijo pomagati, da bo vse tisto, kar načrtuješ narediti, Bogu v slavo in tebi v 
korist… 
 
Otrok Moj, tekom te noči mnogi glasniki potujejo po Zemlji… oni si vsepovsod 
prizadevajo izpolniti Odrešenikovo voljo, tako da človeške misli usmerjajo k uri 
Kristusovega rojstva in jih na ta način ponovno poizkušajo narediti dovzetne za 
Njegova učenja in za namen Njegovega življenja na Zemlji… Vsak naš napor ima za cilj, 
da ponovno ustvari duhovno povezanost med zemeljskimi otroki in duhovnimi bitji, 
katera jih obkrožajo, da jim na ta način… še enkrat… lahko pomagamo, da vzpostavijo 
kontakt z Nebeškim Očetom… Odrešenikom. V tej noči se veliko misli usmerja v 
nebo… Oh, ko bi mi samo lahko preželi njihova srca tako globoko, da oni nikoli 
ponovno ne (za)pustijo teh misli; da v vsakem trenutku in z vsakim dnem uspejo začeti 
usmerjati njihove misli v tej smeri… Kako veliko zadovoljstva bi bili mi sposobni 



7 

 

ponuditi našemu dragemu Odrešeniku in kako koristno bi bilo to za človeške duše… In 
milost Boga Gospoda bi vedno blagoslovila njihovo stremljenje in bi jim od sedaj naprej 
dala moč, da delajo na njihovem lastnem izboljšanju, da bi v tem življenju izboljšali 
svojo dušo… Pogosto pa mi ne moremo narediti ničesar kot samo to, da gledamo, kako 
pot vzpona za zemeljske otroke postaja vse težja… kako se oni odtujujejo od vsega, kar 
je Božansko in sprejemajo stališča, katera pa niso v skladu z učenjem našega Gospoda 
Jezusa Kristusa… Mi to vidimo in tega ne moremo preprečiti, ker nas niti eden izmed 
teh otrok ne kliče na pomoč… naš namen, da vplivamo na njihove misli, je zaman; oni 
namreč vse zavračajo in v takšnih trenutkih vsak napor, da bi pomagali zemeljskim 
otrokom, ostaja brezploden… 
 
Vendar pa so v tem trenutku (Božična noč) človeška srca za takšne občutke pogosto 
dostopna… to je blagoslovljen čas, ko je tako veliko človekovih misli, brez da bi se 
zavedali, prenesenih do duhovnih področij… in kjerkoli to opazimo, smo mi takoj 
pripravljeni te misli voditi dalje in v njihovih dušah prižgati drobceno iskrico dojemanja. 
Mi želimo voditi duše do Gospoda… in ljudem prinesti svetlobo dojemanja… Mi bi želeli 
duše iztrgati iz mraka in jih s tem, ko bi jim dajali dojemanja glede Božanske Resnice, 
postaviti v stanje blažene sreče… da tako oni ne bi nikoli več hodili v duhovnem mraku. 
AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 5280, 25. december 1951 
 

OČE NAŠ... 
 
Vas, otroci Moje Ljubezni Jaz za na veke ne bom zapustil… celo če mine še neskončno 
dolgo časa, preden zavestno postanete Moji, bo Moja Ljubezen vseeno ostala 
nespremenjena in se ne bo umirila, vse dokler vas ne bo osvojila. Zato Sem Jaz Osebno 
prišel dol na Zemljo; zato Sem dovolil, da bom kot človek pribit na Križ. Zato vedno in 
vedno znova pristopam k ljudem v Besedi in si prizadevam, da bi razumeli to, kar ste in 
kar morate postati. Vse je ustvarjeno za vas; vsako delo Stvarstva je sredstvo, s katerim 
vas Jaz želim za vedno osvojiti. In vse, kar se dogaja na Zemlji in v celotnem vesolju, je 
iz večnosti v naprej premišljeno zaradi vaše nekdanje blaženosti. 
 
Za vas ljudi, kateri še niste zavestno Moji otroci, Sem samo oddaljeni Bog pod 
pogojem, da vi sploh še verujete v Boga. Vendar pa samo takrat, ko Sem za vas postal 
Oče, je dosežen cilj, da vas Jaz kot Moje otroke lahko pritegnem v Moje srce. Toda to 
pogostokrat dolgo traja, dokler vi ne prepoznate Boga kot Očeta. In zato Sem Jaz 
Osebno kot otrok prišel na Zemljo, da bi prižgal vašo Ljubezen do Mene. Ker pa Mi ne 
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poklanjate Ljubezni otroka do Očeta, Sem želel biti od vas ljubljen kot otrok, samo da 
bi v vas prižgal Ljubezen - blažen občutek, kateri vam omogoča, da postanete Meni 
enaki, da tako preko vaše volje povečate stopnjo (intenzivnost). Kot otrok Sem pristopil 
blizu k vam; kot Božanski otrok Sem s strani vas želel biti prepoznan in tudi, da bi Me 
začeli imeti radi. In kot Božanski otrok Sem želel za vekomaj osvojiti vaša srca. 
Ljubezen, katero vi prinašate otroku Jezusu, je že neka stopnica do spoznanja; to je 
stopnja otroške Ljubezni do Mene, katera pa se lahko razvije do najvišjega žarišča, če vi 
na Zemlji sledite življenju tega otroka, katero se je končalo s trpljenjem in z najbolj 
strašno smrtjo na Križu… Ljubezen do otroka Jezusa bi se morala povečati, ko poznate 
Njegovo poslanstvo: delo odrešenja za celotno človeštvo, katero pa je bilo razlog 
Njegovega rojstva na Zemlji. Kdor lahko podari svojo Ljubezen otroku v jaslicah, je 
ravno tako tudi sposoben za resnično otroško Ljubezen do Mene. Ljubezen namreč ne 
miruje; Ljubezen je plamen, kateri požira vse okoli sebe in zato raste do velikanskih 
razmer. In tako Ljubezen, katera se je enkrat razplamtela v srcu človeka, išče vedno 
novo hrano, in povečana Ljubezen tudi vedno najde Mene kot večno Ljubezen… 
Ljubezen namreč vedno teži k temu, da bi srečala Ljubezen. Otrok bo zagotovo 
prepoznal svojega Očeta in Mu bo popolnoma predal njegovo srce… In Moja Ljubezen 
čaka ter ga popolnoma privlači k Sebi; ker če se je Ljubezen stopila, je ona združila 
otroka z Očetom in ga naredila nepopisno blaženega. AMEN   

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 5563, Sveti večer 24. december 1952 
 

IN NASTALA JE SVETLOBA... 
 

Nastala je svetloba… Svetloba je prišla na Zemljo, ker je bilo na Zemlji mračno in ljudje 
niso mogli najti poti iz duhovnega mraka. Takrat je prišla svetloba od zgoraj, da bi 
obsvetila vse tiste, kateri so bili dobre volje… Bog je poslal Svojega Sina na Zemljo, da 
bi jim s svetlobo prinesel tudi odrešenje. In tako se je On vselil v svet sovraštva, v svet 
brez Ljubezni. In od ljudi ni bil prepoznan kot Svetloba in Odrešenje, vendar pa je bila 
Njegova Ljubezen do nesrečnih ljudi tako velika, da jih je želel osvoboditi iz mraka, da 
jim je želel omogočiti osvoboditev izpod okovov Satana, kateri je po poti greha 
povzročil temo in kateri je vsa ta bitja strmoglavil v prepad, kjer pa ni bilo ne svetlobe 
in ne svobode. 
 
Božji Sin je prišel kot Odrešenik za zasužnjeno človeštvo… Rojen je otrok Jezus… duša 
iz kraljestva svetlobe si je izbrala formo (telo) in kot nedolžni otrok prišla na svet, da bi 
začela svojo zemeljsko pot, katera pa se je končala z največjim delom Ljubezni in 
sočutja/usmiljenja, ker je moralo biti grešno človeštvo odrešeno. 
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Težava in potreba na Zemlji je bila ogromna. Celo pravičnikom je bila pot k Bogu 
preprečena, ker je greh nekdanjega odpadništva od Boga, kateri je bremenil vsakega 
človeka, onemogočil pot k Bogu. Namreč Božja pravičnost je za ta greh zahtevala 
ustrezno pokoro (odkupnino), katere pa niti eden človek na Zemlji ni sposoben narediti. 
Božji nasprotnik (Satan) je triumfiral, ker so mu pripadale vse duše, katere so hodile po 
Zemlji… On jih je za seboj strmoglavil v prepad in jih ni želel osvoboditi… Pravičniki pa 
so »klicali« Boga na pomoč… Klicali so Odrešenika. 
 
Jezus Kristus, Božji Sin je (od)rešil svet izpod njegove oblasti, ko je s Svojo smrtjo na 
Križu plačal za greh… To delo odrešenja pa je moralo biti narejeno v svobodni volji; 
pokora (odkupnina) je morala biti narejena s svobodno voljo, kakor je bil nekoč tudi 
greh proti Bogu narejen s svobodno voljo… In zato »svetlobno bitje« ni moglo ljudem 
prinesti odrešenja, ampak bi to pokoro lahko odplačal samo nek človek, kateri bi se iz 
Ljubezni prostovoljno žrtvoval za človeštvo; zaradi tega je moral biti ta človek rojen na 
Zemlji in med svojimi zemeljskimi brati rasti z vsemi ljudskimi karakteristikami… ker je 
bila sama človeška volja odločilna za to delo Ljubezni in ker bi torej Ljubezen 
svetlobnega bitja nedvomno lahko že davno prej odrešila ljudi v primeru, da je to 
ustrezalo večnemu redu. 
 
Tako se je bitje svetlobe odreklo svoje Božanskosti, ko je postalo človek z vsemi 
človeškimi slabostmi in karakteristikami (Filipljanom 2:6, 7), proti katerim pa se je 
moralo sedaj zavestno boriti, da bi okrepilo svojo voljo, da bi se potem brez prisile 
žrtvovalo kot Odrešenik človeštva, da bi Bogu naredilo pokoro za njihov greh… In tega 
otroka so se veselili vsi angeli na Nebu, pozdravljali so Ga in pred Njim pripogibali 
kolena… Duša se je vselila v Njegovo telo in širila blestečo svetlobo… Svetloba je prišla 
v temo… Bog je iz višin ljudem poslal Odrešenika Jezusa Kristusa, Kateri je prišel na 
Zemljo, da bi (od)rešil človeštvo. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 5835, 25. december 1953 
 

OTROK JEZUS... 
 

Rodil se vam je Zveličar; Odrešenik, Kateri se je spustil od zgoraj, da bi vas osvobodil in 
vam prinesel odrešenje. Vi ljudje ste trpeli v največji nesreči, ker vas je Satan držal 
ujete; bili ste pod njegovo močjo in primanjkovalo vam je moči volje, da bi se od njega 
osvobodili… Vaše duše so bile bolne in moral je priti Zdravnik, da bi vas ozdravil; moral 
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je priti močni Odrešenik, da bi vas osvobodil… Moral je priti Edini, da bi vam prinesel 
mir… 
Odrešenje je prišlo na Zemljo v otroku, Kateri je bil rojen med vami, Kateri je v veliki 
revščini v hlevu prišel na svet. Pa vendarle je že sámo Njegovo rojstvo pričevalo o 
Njegovem Božanskem poreklu, o Njegovi izredni nalogi in o Njegovi veliki Ljubezni do 
ljudi. Namreč izjemno blesteča svetloba je sijala iznad otroka, in ta svetloba je vstopila 
v srca tistih, katerim Ga je bilo dovoljeno zagledati in kateri so prepoznali Njegovo 
Božansko poslanstvo. Sama večna Svetloba je prišla na Zemljo; sijala je v temi, katera 
je preko celotne Zemlje vrgla senco… Večna Ljubezen Se je utelesila v otroku Jezusu in 
žarek Ljubezni je blesteče sijal v tej pomembni noči, ko je otrok Jezus prišel na svet. In 
človeška rasa bi morala vzklikati in se zaradi tega dela veseliti… da se je Večna 
Ljubezen usmilila, da se je spustila na Zemljo, da bi v temo prinesla svetlobo. Vendar 
pa je človeštvo tiščalo svoje oči zaprte, da tako niso mogli videti svetlobe razen 
maloštevilnih, ki so vedeli o svojem Odrešeniku in kateri so klicali na pomoč; kateri so 
klicali Odrešenika in se veseli odprli za svetlobo od zgoraj… 
 
In za maloštevilne je Večna Ljubezen prišla na pomoč. Zgodilo se je tisto, kar je bilo s 
strani jasnovidcev in prerokov že davno oznanjano… Mesija je prišel na svet, Prinašalec 
svetlobe… Božji Sin se je spustil na Zemljo; On je želel odrešiti svet greha, ker se je 
usmilil človeštva, katero se je zaradi žalosti šibilo in se skoraj zlomilo pod bremenom 
greha, in ni se bilo sposobno braniti proti omejitvam, katere jim je vsilil Božji 
nasprotnik. Te omejitve so namreč povzročile, da je človeštvo vse bolj in bolj zašlo proti 
breznu, ker je bilo poslušno vsaki zapovedi sovražnika duš, ker je bilo prešibko, da bi se 
uprlo… kar pa je na ta način samo povečalo njegovo breme greha, izpod katerega se ne 
bi bilo nikoli sposobno osvoboditi… 
 
Božji Sin se je spustil na Zemljo… Najbolj vzvišeno Božje svetlobno Bitje, Katero je 
vedelo za trpljenje padlih bitij, se je namesto človeštva ponudilo nositi neskončno velik 
greh in jih kot človeško bitje na Zemlji (od)rešiti preko požrtvovalnosti, preko trpljenja 
in izjemno boleče smrti na Križu… To svetlobno bitje se je nastanilo v otroku Jezusu, da 
bi uresničilo Svoje poslanstvo, da odreši človeško raso greha in njegovih posledic… In 
najbolj blesteča svetloba je zasijala, ko se je rodil otrok; svetloba, katera je poklicala 
vse tiste, kateri so dobre volje, kateri so čakali na Mesijo in kateri so v njihovi težavi 
roteče prosili Boga. To je bilo delo milosti nezamisljive pomembnosti, ker je v njem 
sodelovalo celotno vesolje… Nebo in Zemlja sta se v trenutku Jezusovega rojstva 
dotaknila eden drugega… zgrajen je bil most iz enega kraljestva v drugo… Božjemu 
nasprotniku je bila objavljena vojna s strani človeka Jezusa, Kateri pa je resnično postal 
zmagovalec. On se je namreč boril za in skupaj z Bogom, Kateri Ga je poslal na Zemljo 
in se v Njem nastanil; Kateri ga je do popolnosti prežel… Torej Bog se je učlovečil; On je 
namreč Večna Ljubezen in je bil tako sposoben popolnoma posedovati človeško bitje, 
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Katero je v Sebi razvilo Ljubezen do najvišje popolnosti… Katero Se je oblikovalo v 
posodo za Božanskega Duha, v ovoj večnega Božanstva…  
 
On je imel pravico reči: »Jaz in Oče sva eno.« (Janez 10:30). On je namreč ljudem 
prinesel odrešenje; On jim je dal svetlobo. On je njihovim dušam prinesel Zveličanje, 
ker je On preko Njegovega križanja postal zmagovalec nad tistim, kateri je želel 
(za)držati duše v breznu in katerega se ljudje sami niso bili sposobni osvoboditi… On je 
postal njihov Zveličar, njihov Odrešenik greha in smrti. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 6144, 24. december 1954 
 

»MIR VSEM LJUDEM DOBRE VOLJE...« 
 

»Mir vsem ljudem dobre volje.« (Luka 2:14)… Spomnite se noči, ko je Božanski 
Odrešenik prišel na svet… spomnite se Njegovega rojstva, kakor tudi Njegove smrti; 
Njegovega dela Odrešenja, zaradi katerega se je spustil na Zemljo… Spomnite se 
Njegove večje od največje Ljubezni, katera Ga je motivirala, da živi v telesu in da se 
potem žrtvuje na Križu, da bi človeštvu izpod njegovega suženjstva prinesel 
odrešenje… On vam je želel prinesti mir in zveličanje vašim dušam… On vas je želel 
rešiti večne smrti. On vam je želel dati življenje… On je želel, da Njegove žive stvaritve 
postanejo otroci in jih pripeljati nazaj v Očetovo Hišo… On je bil motiviran z Njegovo 
brezmejno Ljubeznijo, da se spusti na Zemljo, da bi med ljudmi naredil delo odrešenja, 
da bi zbral Njegove male ovčice, da bi izgubljene osvobodil izpod krempljev volka, 
kateri je vdrl v Njegovo čredo, ker ga nihče ni bil sposoben zaustaviti… Vsi ljudje so bili 
pod kontrolo tistega, kateri je bil Njegov sovražnik, in glede na to se je Odrešenik od 
zgoraj spustil dol, da bi jih iztrgal njegovi kontroli… Torej v zameno se je moral 
žrtvovati nasprotniku (Satanu), ker on njegovih ujetnikov ne bi osvobodil, ker so mu oni 
prostovoljno sledili v brezno in tako kot on postali grešni… Oni bi namreč morali sami 
plačati odkupnino; bili pa so prešibki, da bi to naredili… In oni bi morali Bogu ravno 
tako plačati dolg zaradi nezamisljivega greha njihovega prejšnjega upora proti Bogu… 
Vendar pa oni tega ne bi bili nikoli sposobni doseči, zaradi česar bi bili za vedno 
zasužnjeni s strani Božjega nasprotnika, da niso prejeli pomoči… da se jih Bog Osebno 
ni usmili… In On je namesto vas naredil pokoro za krivdo; On je za vas plačal 
odkupnino… On je za vaše grehe umrl na Križu… On Osebno je vas ljudi odkupil od 
greha in smrti…  
 
Vas ljudi je bila samo Ljubezen sposobna odkupiti. Zato Se je Večna Ljubezen utelesila 
v človeškem bitju, v otroku, Kateri je bil rojen brez greha, v vsej čistosti in je brez greha 
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ter čist tudi ostal, vse dokler je On med ljudmi živel kot človeško bitje… Človeško bitje 
Jezus je znotraj Sebe sprejel Božansko Ljubezen. In ta večja od največje Ljubezni do 
Njegovih bližnjih ljudskih bitij Ga je spodbudila, da uresniči delo usmiljenja, katero pa 
se je na svetu zgodilo samo enkrat… On je trpel in umrl na Križu, ker Ga je Ljubezen 
motivirala, da Bogu ponudi žrtev za pokoro (odkupnino)… On je na Samega Sebe vzel 
vse grehe človeštva in za njih plačal odškodnine… Ljubezen je pretrpela vse, da bi 
odrešila ljudi… Ko je Odrešenik prišel na svet, se je začelo veliko delo sočutja… Žarek 
svetlobe je padel na Zemljo; on je blesteče sijal v srca maloštevilnih, kateri so propadali 
(veneli) v njihovi nesreči in klicali Boga na pomoč… Otrok Jezus je seval svetlobo, in bili 
so maloštevilni, ki so Ga prepoznali kot Mesijo, Katerega so jasnovidci in preroki 
oznanili svetu. In oni so izkazali čast majhnemu otroku… Oni so hvalili in slavili Boga, 
Kateri se jih je usmilil, in v njihovih srcih so našli mir… Čeprav pa so bili le maloštevilni 
in celo danes so le maloštevilni, kateri v njihovih srcih razmišljajo z Ljubeznijo in s 
hvaležnostjo o Tistem, Kateri Se je žrtvoval za grešno človeško raso… Vendar pa bodo 
tudi le maloštevilni našli mir; le maloštevilni bodo lahko (od)rešeni, kateri verujejo v 
Jezusa Kristusa kot Božjega Sina in Odrešenika ter dovoljujejo svetlobi, da zasije v 
njihovih srcih… kateri ponižno sklanjajo glave pred njihovim Odrešenikom, Kateri je 
kot otrok Jezus prišel na svet, da bi (od)rešil človeštvo. AMEN  
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 6396, 9. november 1955 
 

ROJSTVO NEKOČ IN SEDAJ... 
 

Ko Sem Se Jaz spustil na Zemljo, je bila le ta zavita v najglobljo temo; vsaka svetloba je 
bila ugasnjena ali pa je bila svetlobi zadušena moč, in ljudje so bili v veliki težavi… 
Zaradi tega se je Sama Svetloba spustila na Zemljo… otrok Jezus je prišel na svet in 
začel Svojo zemeljsko hojo, katero pa je dokončal na Križu… Rojen je bil Odrešenik, 
Kateri je moral odrešiti ljudi greha in smrti… Jaz Osebno Sem prišel Na zemljo; utelesil 
Sem se v človeku Jezusu, Kateri je želel izpolniti Poslanstvo, katerega pa je lahko 
izpeljal samo »človek«. On je namreč moral biti vsem ljudem na Zemlji primer, h 
kateremu so morali oni ravno tako težiti, ker je bilo to na ljudski način mogoče. 
Odrešenik Jezus Kristus se je rodil na tam svetu, v svetu slabosti in nepopolnosti, v 
svetu greha in pregreh… Neka čista Božanska duša… Božji Sin… se je nastanila v 
ljudskem ovoju nekega otroka. In ta duša se je sedaj kot človek Jezus zavestno napotila 
po zemeljski poti sredi tega grešnega sveta… kar pa je imelo za posledico popolno 
stopljenje z Mano… tako da Sem se Jaz Osebno lahko v Njem nastanil. In Moj Duh je 
preko človeka Jezusa zasijal kot najjasnejša svetloba, in On je z žarki lahko prežel vse, 
kar se Mu je odprlo. In že otrok Jezus je ljudem pokazal Njegovo Božansko Poslanstvo, 
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ker se je včasih Moj Duh izražal preko tega otroka… vendar pa vedno samo tistim, 
kateri Me niso pozabili; kateri so v srcu nosili vero v Boga in so tako klicali Boga za 
odrešenje. Oni so namreč (ob)čutili temo kot propad (nesrečo) in Me klicali na pomoč… 
Jaz Sem poslal Svojega Sina na Zemljo… ker Sem želel prinesti ljudem pomoč na način, 
da Jaz Osebno stopim v vezo z njimi, da tako osvobodim pot k Meni, v njihovo 
Očetovsko Hišo. Vendar pa kot Bog Jaz nisem mogel stopiti v direktno vezo z njimi, ker 
je prevelika oddaljenost od Mene to onemogočala… Zaradi tega Sem Jaz na Zemljo 
poslal Svojega Sina (Janez 3:17; 1 Janez 4:10, 14); Bitje, tesno povezano z Mano, Katero 
se je prostovoljno ponudilo, da bo uporabljeno kot Posrednik… Katero je zato od 
zgoraj želelo prinesti svetlobo dol na Zemljo in tako osvetliti pot, katera vodi iz brezna 
proti navzgor… Poslal Sem Bitje, Katero je nastalo iz Mene in Katero je ostalo z Mano, 
ko se je nešteto bitij prostovoljno ločilo od Mene… In temu Bitju Sem dal telesni ovoj, 
kateri je moral biti bivališče za Mene Samega, čim se je poslanstvo človeka Jezusa 
začelo… In čeprav Sem Jaz v naprej poskrbel za to, da ta ovoj pride na svet čist in 
nedolžen, pa je sedaj duša vseeno morala na Zemlji, kot vsak drugi človek sama 
prehoditi enako pot… Od otroštva so bile Zanj postavljene enake zahteve… Otrok 
Jezus je odrastel med ljudmi. In On je moral med ljudmi, kateri so bili brezbožni, 
zadržati Svoje telo čisto in se boriti proti vsemu, kar bi ga lahko onečistilo… On je 
namreč moral postati Moje bivališče. Jaz Osebno Sem se želel utelesiti v človeku 
Jezusu, in da Sem Jaz to lahko naredil, je bilo to Njegovo delo, Njegova volja in 
Njegova Ljubezen do Mene… Ljubezen je bila namreč svetloba, katero je On prinesel 
na Zemljo, katero pa je moral On v Sebi ravno tako razplamteti v jasen plamen… kakor 
je to tudi naloga vseh vas, da v vas prižgete spečo Ljubezensko iskro in da jo stalno 
podpihujete do vse večjega žara… Svetloba je sijala dol na Zemljo in ta svetloba je za 
Sebe potrebovala človeški ovoj… vam ljudem se je rodil Odrešenik, ker Sem se je Jaz 
usmilil človeštva, katero je trpelo v najgloblji temi in se od tam sámo ni moglo 
osvoboditi… Moja Ljubezen je k Sebi sprejela ljudi in jim poslala Odrešenika… Jaz 
Osebno Sem se spustil na Zemljo, da bi odkupil vas ljudi. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 6433, 24. december 1955 
 

JEZUSOVO ROJSTVO... 
 

Niti eno bitje ne bo nikoli sposobno dojeti neskončne Ljubezni, katera Me je motivirala, 
da se spustim na Zemljo in da se nastanim v nekem otroku, Kateri je postal in ostal vse 
do Njegove smrti Moj ovoj (telo). Večno Božanstvo Se je utelesilo v živi stvaritvi, katero 
je Ono Sámo formiralo in Katera Se je tekom Njenega zemeljskega življenja tako dobro 
formirala, da je ostala dostojna, da Me sprejme… Jaz Sem se želel spustiti na Zemljo, 
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da bi tako vam ljudem v vaši ogromni duhovni težavi prinesel odrešenje, za kar pa Sem 
potreboval formo (obliko=telo), katera bi Me sprejela… ker Sem moral Jaz zaradi vaše 
svobodne volje med vami živeti kot človeško bitje… In ta forma je morala zadovoljiti 
vse predpogoje, da bi lahko zakrila najvišjega Duha večnosti, brez da bi pri tem zaradi 
Moje moči Ljubezni izginila… Tako se je morala ta oseba najprej preko Ljubezni 
poduhoviti, da Sem tako Jaz kot Sama Ljubezen v njej našel pravo posodo, v Katero 
Sem Se lahko izlil; katera Me je bila na ta način znotraj Sebe sposobna zakriti, brez da 
bi pri tem prenehala obstajati… Otrok Jezus je bil rojen brez greha; On je bil spočet od 
Mojega Duha. Moja volja in Moja moč sta Ga pripeljali v življenje, in Moj Duh je bil 
sposoben posedovati otroka ter izraziti Sebe, pa četudi samo od časa do časa, da bi dal 
Njegovi okolici znak o Njegovem Božanskem poslanstvu. Ta Duh se je razvil v človeku 
Jezusu, ker ga je Njegova Ljubezen ponovno vse bolj in bolj hranila… ker Me je 
Jezusova Ljubezen bolj ali manj prisilila, da Mu v vsej polnosti dam Sebe, tako da je bil 
človek Jezus prežet s strani svetlobe in moči, s strani modrosti in sile… Jaz Osebno Sem 
deloval preko človeka Jezusa in vse, kar je On tedaj mislil, govoril in delal, je bila moč 
Mojega Duha; to je bila moč Moje Ljubezni, katera je v Njem vse uresničila in kateri ni 
bilo nič nemogoče… Za Njega ni bilo nikakršne omejitve potem, ko se je zaradi 
neskončne Ljubezni človeka Jezusa zgodilo zedinjenje z Mano. Namreč Jaz Osebno 
Sem bil tedaj v Njem in Moja volja je bila Njegova; Moja moč Ga je močno prežela in 
zaradi tega ni bilo ničesar, kar bi bilo za človeka Jezusa lahko nemogoče uresničiti… Pa 
vendarle je On ostal človek, vse dokler Njegovo poslanstvo ni bilo uresničeno; vse 
dokler ni umrl žrtveno smrt na Križu, da bi (od)rešil človeštvo… 
 
Ko Sem se Jaz spustil na Zemljo, se je začela perioda, katera pa se sedaj končuje… To 
je bil začetek časa, v katerem je moralo biti doseženo popolno odrešenje, to pa ravno 
zaradi dela Odrešenja Jezusa Kristusa… Namreč Jaz Osebno Sem prišel na Zemljo in 
odločno govoril ljudem, da bi jih pridobil Zase… In tisti, kateri so Me slišali in se držali 
Moje Besede, so bili po njihovi fizični smrti sposobni zaključiti njihovo zemeljsko 
življenje; oni so v duhovno kraljestvo lahko vstopili v poduhovljenem stanju, ker jim je 
bila njihova stara krivda preko Kristusovega križanja odvzeta, kar pa je bilo pred tem 
nemogoče… Namreč forma, katero Sem Jaz izbral Zase za bivališče, je samo zakrivala 
Božanstvo, Katero je pravzaprav govorilo preko človeka Jezusa. Jaz Osebno Sem bil 
Božanstvo znotraj forme in Meni je bilo resnično mogoče, da osvobodim ljudi iz 
okovov, kateri so jih za vekomaj držali v ujetništvu… Jaz Sem se spustil na Zemljo; Jaz 
Sem si izbral človeško formo, v kateri Sem uresničil delo Odrešenja, da bi se v odprti 
vojni bojeval proti tistemu (Satanu), kateri vas je držal privezane in kateri je potreboval 
močnega tekmeca, da bi bil poražen. Zaradi Moje večje od največje Ljubezni do vas 
padlih duhov Sem si Jaz prisvojil ljudsko formo. To pa je bil to za vsa bitja v duhovnem 
kraljestvu izjemno čustven trenutek, ko Sem se pri rojstvu otroka Jezusa spustil na 
Zemljo. In celotno Stvarstvo je v trenutku rojstva zastalo, ker je bilo to delo neke 
najbolj vzvišene Ljubezni ter milosti, da Se utelesim v otroku… sredi duhovno mračnih 
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ljudi… Vendar pa je svetloba ostala v Njegovem srcu, ker človek Jezus ne bi zapustil 
Boga, ker je bila Njegova Ljubezen toliko globoka, da Me je On vse bolj (pri)vezal na 
Sebe in se končno popolnoma zedinil z Mano… tako da je bil samo Njegov zunanji 
pokrov človeški, duša in duh pa sta se spojila z Mano, in zaradi tega Sem Jaz Osebno 
živel na Zemlji in vas ljudi preko Moje smrti na Križu (od)rešil. AMEN      

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 6951, 21. oktober 1957 
 

JEZUS JE PRIŠEL KOT ODREŠENIK... 
 

Zaradi velike težave Sem se spustil na Zemljo, ker Sem se usmilil ljudi, kateri so bili 
ujeti s strani Mojega nasprotnika, kateremu se niso mogli več upreti in kateri so klicali 
Boga za Odrešenika. In samo maloštevilni so še naprej verovali, da bo prišel Mesija, 
kakor je bilo pisano. Vendar pa so Ga le ti pričakovali z velikim hrepenenjem; 
pričakovali so Ga kot njihovega Odrešenika iz velikih težav in katastrof… In Jaz Sem se 
spustil zaradi njih, ker je njihov klic na pomoč dosegel Moja ušesa in nisem želel 
razočarati njihove vere. Poleg tega pa je prišel čas za človeka Jezusa… želel Sem 
namreč osvoboditi celotno človeštvo nasprotnikovih vezi in Sem obenem tudi želel 
prinesti odrešenje tistim, kateri so že umrli, toda niso mogli vstopiti v Moje kraljestvo, 
vse dokler ni bila odkupljena ogromna krivda greha, katera pa je bila vzrok za zemeljski 
obstoj človeštva… Jaz Osebno Sem v tem človeškem bitju Jezusu prišel na Zemljo, da 
bi vsem ljudem prinesel odrešenje; da bi jih osvobodil okovov, s katerimi so bili od 
vekomaj priklenjeni in da bi jim odprl pot v Moje Kraljestvo, v kraljestvo večnega miru 
in blaženosti. 
 
Samo maloštevilni so bili pripravljenih, da Me sprejmejo, ko Sem se spustil na Zemljo; 
samo maloštevilni so Me prepoznali, ker so živeli življenje Ljubezni… In zato je bila 
čreda Mojih privržencev majhna; čeprav pa Sem si Jaz nenehno prizadeval, da bi 
motiviral ljudi, da delajo dobra dela Ljubezni, katera bi rezultirala v njihovem 
prepoznavanju Mene kot njihovega Boga in Očeta večnosti. Namreč ogromna težava 
je bila povzročena s tem, ko je bilo med ljudmi malo Ljubezni; ko so bili oni že 
popolnoma kontrolirani s strani tistega, kateri se Mi je zoperstavil kot Moj nasprotnik, 
ker je bil povsem brez Ljubezni, s katerim pa Sem se želel boriti in preko Moje zmage 
osvoboditi duše, katere je držal ujete. Tako da Sem Jaz Osebno s primerom ljudem 
pokazal življenje nesebične Ljubezni, ker je bila Ljubezen orožje, katero Sem Jaz 
Osebno želel uporabiti proti Mojemu nasprotniku in katera je tudi samim ljudem dala 
moč, da se mu zoperstavijo. Brez Ljubezni so bili oni njegovi sužnji, vendar pa se on 
Ljubezni ne more upreti. Ljubezen je namreč edino orožje, kateremu on podleže, toda 



16 

 

katero se je v času Mojega prihoda na Zemljo med ljudmi le redko lahko našlo… 
Ljubezen je namreč edina veza z Mano, z njihovim Bogom in Očetom večnosti. In če so 
ljudje želeli slišati Mojo Besedo, je morala biti ta veza vzpostavljena. 
 
Moje Besede jim ni bilo več mogoče govoriti, ker brez Ljubezni oni niso več verovali v 
Boga, Kateri jim je želel govoriti. In zato Sem prišel na Zemljo, da bi Osebno govoril 
ljudem; da bi jim ponovno razodel Mojo voljo, da bi jim ponovno dal Moje zapovedi 
Ljubezni in da bi ponovno oznanil Moj Evangelij… Božansko učenje, katero naj bi jih 
uvedlo v blaženost. Vendar pa Sem moral ljudem prinesti še eno pomembno pomoč… 
Najprej Sem jih želel rešiti izpod sile, katera jih je držala v okovih; katera je izčrpala 
njihovo voljo in jim onemogočila izpolnjevanje Moje volje. Želel Sem jih osvoboditi 
izpod njegove kontrole… in s tem ciljem Sem si izbral formo človeškega bitja Jezusa, 
da bi uresničil delo Ljubezni in usmiljenja, katero bi človeštvo rešilo celotne težave… In 
vsi ljudje, kateri so želeli biti osvobojeni od njihovega mučitelja, so obenem morali tudi 
prestopiti na Mojo stran. Tisti, kateri so prostovoljno ostali z njim, s strani Mene niso 
mogli biti rešeni. Vendar pa so tisti, kateri so se usmerili k Meni, od Mene prejeli tudi 
moč, da se osvobodijo izpod njegovih krempljev. 
 
Kljub temu pa je moralo biti to delo Odrešenja uresničeno z ljudskimi sredstvi, ker 
ljudska volja ne sme biti prisiljena. Oni morajo biti popolnoma svobodni, da priznajo ali 
pa zavrnejo delo Odrešenja s strani človeškega bitja Jezusa… v Katerem Sem se Jaz 
Osebno utelesil. Iz tega razloga Sem hodil na Zemlji kot človek Jezus in ljudi pripravil 
za ogromno žrtev odškodnine, katera naj bi jih (od)rešila ogromne krivde greha, zaradi 
katere so živeli na Zemlji. Vendar pa so Me le maloštevilni prepoznali in videli kot 
njihovega Odrešenika; Mesijo, Kateri je bil vedno in za vedno oznanjan s strani 
jasnovidcev ter prerokov. Ko Sem se spustil na Zemljo, je bila težava ogromna. Vendar 
pa je bilo delo Odrešenja uresničeno, ker je bila tudi Moja Ljubezen ogromna, da je na 
ta način Ljubezen izbrisala krivdo greha, ko Se je žrtvovala na Križu. In ta Ljubezen bo 
vedno znova poizkušala pomagati ljudem, kateri še niso našli odrešenja. Kateri še niso 
izkoristili blagoslovov dela Odrešenja in na ta način še naprej hirajo v ujetništvu Mojega 
nasprotnika; kateri se brez pomoči ne bi bili nikoli sposobni osvoboditi, katerih pa Jaz 
kljub temu ne bom nikoli zapustil. Namesto tega bom Jaz prestregel njihovo pot in 
vedno znova usmeril njihovo pozornost na delo Odrešenja človeka Jezusa, Čigar 
Ljubezen je kot »človeško bitje« prepoznala človeško težavo njegovih bližnjih človeških 
bitij in Kateri je z vrlino Svoje Ljubezni, z umiranjem na Križu, v strašni agoniji naredil 
žrtev. Vedno znova bom v Moji Besedi prišel k ljudem in jih obveščal o najbolj vzvišeni 
Ljubezni usmiljenja Jezusa, Kateri je sprejel Mene Osebno; Kateri je Sebe s pomočjo 
Ljubezni popolnoma zedinil z Mano in Kateri je za vse vas postal Zveličar in Odrešenik 
greha in smrti. AMEN  

*** 
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Bertha Dudde, št. 7237, 24. december 1958 
 

KRISTUSOVO ROJSTVO... I. 
 

Odrešenje je prišlo od zgoraj… Koliko ust to izgovarja in kako pogosto srce ni ganjeno, 
v kolikor človeško bitje vsaj enkrat najresneje ne razmišlja o pomenu prihoda Jezusa 
Kristusa na Zemljo. 
 
Rojen je bil otrok, čigar duša se je spustila iz kraljestva svetlobe, ker se je Bog želel 
utelesiti v tem otroku. Otrok Jezus je bil človeško bitje, rojen iz Marije device, katera 
Ga je spočela preko moči Duha… Človeško bitje Jezus je začel Svoj zemeljski tok 
življenja kakor vsi ostali, pa vendarle stranski učinki Njegovega rojstva niso bili kakor 
pri navadni osebi, ampak so namigovali na to, da je nek izreden pokrov (telo) zakrival 
nenavadnega dečka… da mora biti on pokrov za Večno Božanstvo, Katero Se je lahko 
učlovečilo samo v čistem in brezgrešnem človeškem bitju, kakršen je bil deček Jezus. 
On je moral izpeljati tako izredno pomembno poslanstvo, da so morale biti za to 
izredno pomembne tudi zahteve. Bog Osebno se namreč je želel nastaniti v otroku 
Jezusu in je za Sebe izbral brezgrešno formo, katera pa je obenem zakrivala tudi 
brezgrešno dušo, v kateri je Večno Božanstvo lahko prebivalo, da bi za celotno ljudsko 
raso uresničilo delo Odrešenja. To, da se je Bog Osebno spustil na Zemljo, je bilo delo 
ogromnega sočutja, ker je bila Zemlja prekrita z zelo globokim mrakom in tudi vsi njeni 
prebivalci so se zapletali v vse bolj globoko temo; niso več našli izhoda in klicali so 
Odrešenika, da jih osvobodi. Bog je slišal njihov klic in je na Zemljo poslal svojega 
Sina… Bitje, Katero je ravno tako nastalo iz Njegove moči in Ljubezni, Katero pa je 
ostalo v Njegovem obilju svetlobe, ko so se Njegovi bratje pogreznili v temo. Jezusova 
duša je bila z neskončno Ljubeznijo privržena Bogu, vendar pa je ravno tako ljubila tudi 
svoje padle brate in jim je želela pomagati, da bi se vrnili v Očetovo Hišo, ker je vedela, 
da sta sreča in blaženost mogoča samo v Božji prisotnosti in da oddaljenost od Njega 
pomeni trpljenje, agonijo ter mrak.  
 
Jezus je namreč vedel, da so Ga in pogoji in Njegova Ljubezen do revnih bitij motivirali, 
da Se(be) ponudi kot žrtev; da bi umaknil krivdo greha, katera je bila ogromna, 
katerega pa bitja, katera so postala grešna, ne bi bila nikoli sposobna sama popraviti 
(dati nadomestilo). Vendar pa se je čista in nedolžna duša želela žrtvovati za njihove 
grehe, da bi plačala za krivdo in zadovoljila Božjo pravičnost. Duša je bila Ljubezen… ta 
Ljubezen pa je bila Bog (1 Janez 4:8, 16)… Bog oz. Ljubezen je prežela človeka Jezusa, 
tako da je On zaradi teh padli bratov želel narediti delo največjega trpljenja in agonije. 
In tako se je Bog Osebno v Jezusu spustil na Zemljo in vstopil v človeško formo, katera 
pa je ustrezala vsem predpogojem, da bi lahko zakrila Večno Božanstvo Osebno, brez 
da bi izginila… Otrok Jezus je bil poln Ljubezni in vsa srca, katera so bila obsijana z 
Njegovimi žarki Ljubezni, so postala prežeta z Ljubeznijo; pela so in se zahvaljevala, 
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ker so k jaslicam, kjer se je nahajal otrok, prišli samo tisti, katerih srca so bila čista in 
privržena Bogu, in kateri so glede na to čutili Ljubezen, katero je izžareval otrok, in 
kateri so prišli s prižgano gorečo Ljubeznijo do otroka Jezusa. 
 
In četudi se dogodki, kateri so se dogajali v času Jezusovega rojstva, sedaj smatrajo 
samo za mit, pa vsakdo, kdor je izpolnjen z Božjim Duhom in kateri ima prebujen duh, 
ve, da je vse tisto, kar je bilo ohranjeno kot znanje o Jezusovem rojstvu, Resnica. Čudež 
za čudežem se je dogajal okoli samega otroka Jezusa v naravi, na Nebu in na Zemlji. In 
vsi angeli so s priklonjenimi glavami klečali pred Tistim, Kateri Se je utelesil v otroku 
Jezusu, kakor je tudi živali in ljudi zajelo najsvetejše strahospoštovanje ter molk v 
trenutku, ko se je dogajal največji čudež, Božje učlovečenje v Jezusu. In srce vsakogar, 
kdor ima prebujen duh, bo ravno tako prepričljivo izgovarjalo besede: »Odrešenje se je 
spustilo od zgoraj…«. Namreč svetloba Ljubezni Odrešenika Jezusa Kristusa sije tudi 
na njega; on pripada tistim, zaradi katerih je Odrešenik prišel na Zemljo, da bi jih 
(od)rešil. On pripada odrešenim, za katere je bilo na Križu uresničeno delo usmiljenja, 
ker je želel biti odrešen greha in smrti. In on Jezusovega rojstva ne bo častil samo z 
izpraznjenimi besedami; on bo s svojim srcem mislil o vsem, kar se je zgodilo v tej noči, 
ko se je svetloba sveta spustila dol na Zemljo, ko je otrok Jezus prišel na svet. In 
pridružil se bo petju himne hvaljenja: »Slava Bogu na višavah in na Zemlji mir ljudem, 
ki so dobre volje.« (Luka 2:14). AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7238, 25. december 1958 
 

KRISTUSOVO ROJSTVO... II. 
 

Nihče ne more oceniti globine Božanske Ljubezni, katera se je izrazila v dejstvu, da se 
je Bog Osebno spustil na Zemljo, da bi namesto človeštva uresničil delo Odrešenja. On 
se je usmilil ljudi zaradi ogromne krivde greha, ker ga sami grešniki niso bili sposobni 
plačati, ker je bil prekršek proti Božji Ljubezni narejen popolnoma zavestno… ne zaradi 
nepopolnosti, da je bilo bitje nesposobno prepoznati svoj prekršek proti Bogu, ampak 
zato, ker so bila ta bitja osvetljena z blestečo svetlobo, da so tako lahko Boga 
prepoznala v Njegovi moči in slavi… Oni Ga sicer niso bili sposobni videti, vendar pa so 
kljub boljšemu (spo)znanju sledili tistemu (Luciferju), kateri se je predstavil kot Bog in 
Stvarnik… in oni so mu sledili, ker so ga lahko videli, četudi so vedeli, da je bil tudi on 
samo proizvod Božje ustvarjalne volje in Božje moči. Veličina krivde je v dejstvu, da so 
bila bitja osvetljena s svetlobo dojemanja in so se kljub temu obrnila stran od svojega 
Boga ter Stvarnika večnosti. Za njih je bilo namreč nemogoče, da odplačajo to 
ogromno krivdo, ker oni greha niso bili več sposobni izbrisati; oni so ostali obremenjeni 
z njim in za Boga je bila edina možnost, da ta greh odplača Osebno… vendar pa se je to 
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lahko zgodilo samo znotraj okvirja Božanske pravice. Namreč vsaka krivda, da bi se 
lahko odplačala, zahteva pokoro; da pa bi za človeštvo naredil to pokoro, se je Bog 
spustil na Zemljo in v človeku Jezusu uresničil delo Odrešenja… 
 
Bog Osebno ni mogel trpeti, vendar pa je On na Sebe želel vzeti trpljenje, katerega je 
človeška rasa zaslužila zaradi greha njihovega predhodnega odpadništva od Boga… In 
to je bil razlog, da je človeško bitje, v ovoju Katerega je se je Bog Osebno utelesil, vzelo 
trpljenje na Sebe… Večna Ljubezen, Katera je na ta način želela ponuditi žrtev, žrtev 
pokore za ogromno krivdo… Človeško bitje je s srcem polnim Ljubezni dovolilo, da Ga 
za celotno človeško raso pribijejo na Križ. In edino Ljubezen Ga je motivirala, da 
uresniči to delo usmiljenja. Človeško bitje se je z vsemi človeškimi slabostmi in strahovi 
napotilo po mukotrpni zemeljski stezi; Ljubezen v njem pa je neprestano rasla, ker je 
bil Bog Osebno v tem človeškem bitju, da so bile zaradi tega besede in dejanja vedno 
motivirane samo z Ljubeznijo (Janez 5:19, 30; 8:28; 12:49; 14:10), kakor je tudi Ljubezen 
končno hodila po mukotrpni stezi trpljenja, trpela in umrla na Križu. To ni bilo 
prostovoljno delo človeškega bitja, Katero bi je zaradi koristi žrtvovalo za Svoja bližnja 
človeška bitja; enostavno ga je Ljubezen spodbudila, da uresniči delo usmiljenja, ker je 
vedel, da njihova pot do kraljestva je in tudi mora za njih ostati zaprta, če niso najprej 
osvobojeni njihove krivde greha… On je namreč vedel, iz česa je bil prvobitni greh 
sestavljen in da ga oni sami od sebe ne bi bili nikoli sposobni odplačati (oz. »narediti 
tista dela, katera bi ta greh lahko odplačala). In zaradi tega se je On prostovoljno prijavil, 
da bi Bogu ponudil žrtev pokore, da bi (od)rešil Svoja bližnja človeška bitja… V Resnici 
pa Ga je na to spodbudila Ljubezen znotraj Njega; to je bila namreč Sama Večna 
Ljubezen, Katera je na ta način želela odrešiti ljudi njihove nezamisljive krivde, ker se je 
Večno Božanstvo v vsej polnosti zakrilo v človeškem bitju. 
 
In zaradi tega mora biti Božje učlovečenje dojeto tako, da Se je Večna Ljubezen 
utelesila v človeškem bitju, Katero je Sebe pripravilo na način, da je bila Večna 
Ljubezen sposobna prebivati v Njem in da je bilo zaradi tega vse, kar je človeško bitje 
Jezus naredil v zemeljskem življenju, dejansko narejeno s strani Boga Osebno… da je 
»Ljubezen« določala vse namere, misli in akcije človeškega bitja Jezusa; da je človeško 
bitje zagotovo trpelo in umrlo na Križu, vendar pa je bil Bog Osebno v tem človeku in 
da je glede na to On uresničil delo Odrešenja za človeštvo. Samo takrat, ko ljudje 
dojamejo, da je Bog Ljubezen (1 Janez 4:8, 16), bodo oni obenem tudi razumeli 
problem Božjega učlovečenja in bodo razumeli, da sta Bog in Kristus eno (Janez 10:30); 
da onadva nista dve osebi in da se Božanske Enosti ne more zanikati, ker je Ljubezen 
prežela človeški ovoj in je bila glede na to zunanja forma človeškega bitja Jezusa ravno 
tako vidna forma Same Božanske Ljubezni; da onadva nista bili ločeni Bitji, ampak 
vedno samo Bog Osebno. Problem Božjega Učlovečenja se lahko reši samo na ta način, 
vendar pa potem človek tudi z lahkoto priznal Jezusa. On bo namreč v Njem našel 
pribežališče in s tem, ko bo klical Njega, bo klical Boga Osebno in Ga na ta način 
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obenem tudi priznal. In njegov prvobitni greh bo izbrisan, ker se je zaradi njegovega 
greha Bog Osebno spustil na Zemljo in namesto njega uresničil delo Odrešenja, delo 
pokore. AMEN  

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 7485, 24. december 1959 
 

BOŽIČ… 
 

Vsi angeli na nebu so slavili in se veselili, ko Sem se spustil na Zemljo, da bi (od)rešil 
človeštvo. Oni so vedeli, da bi bili njihovi padli bratje za vedno izgubljeni brez možnosti 
vrnitve, da se jih Jaz nisem usmilil, da nisem iskal in našel poti, katera jim je omogočila 
vrnitev k Meni… In misel na dejstvo, da so bili njihovi bratje po neskončno dolgem času 
ponovno rešeni, ko so zaradi sovražnika trpeli v ujetništvu, jih je zelo osrečilo. Usmilil 
Sem se človeške rase, katera se je bila nesposobna osvoboditi izpod te sile in kateri je 
bila pomoč izjemno potrebna; katera je potrebovala Odrešenika, da popravi 
(nadoknadi) njihovo ogromno krivdo in Kateri bo uresničil delo pokore za človeško raso, 
ker ona sama od sebe tega ni bila sposobna narediti… In Jaz Sem na Zemljo poslal 
Svojega Sina… Jaz Osebno Sem se spustil na Zemljo, da bi (od)rešil človeštvo. To pa 
Sem moral uresničiti v človeški formi, v kateri Sem se Jaz Osebno nastanil, da bi 
uresničil to delo Odrešenja; kot »Bog« namreč nisem mogel trpeti, tako da Jaz ne bi 
mogel umakniti krivde, katera je ljudem preprečila pot do neba. Zaradi tega je na svet 
prišel otrok Jezus, v Katerem se je nastanila svetlobna duša, katera je pozneje za Mene 
pripravila človeško bivališče kot mesto, v katerem bom lahko prebival in bom lahko 
uresničil delo Odrešenja za človeško raso. 
 
Vsi nebeški angeli so Me pozdravili, ko Sem vstopil v ovoj malega dečka Jezusa; ko 
Sem se ponižal do najnižje ponižnosti in z Mojim Božanskim Duhom popolnoma prežel 
dečka Jezusa, tako da se je v času Njegovega rojstva zgodilo veliko različnih čudežev. 
Vsi dogodki v naravi, kakor tudi sam otrok so napovedovali izredno poslanstvo, 
katerega naj bi ta otrok uresničil. In tudi ljudje okoli Njega so prepoznavali svetlobo, 
katera je izžarevala iz Njega. Oni so namreč vedeli, da je svetloba prišla od zgoraj, 
katera pa je blesteče sijala. In na kolenih so se Mi zahvaljevali, da Sem jim poslal 
Odrešenika, Kateri naj bi jih osvobodil največje težave… Namreč oni, kateri so Mi bili 
privrženi v Ljubezni, so ravno tako občutili svoje duhovno trpljenje sredi krutega sveta, 
kateri je bil carstvo Mojega nasprotnika… In sredi tega grešnega sveta Sem se Jaz 
utelesil; zoperstavil Sem se grehu ter krutosti in sredi tega sveta Sem se moral dokazati 
kot človeško bitje Jezus… Moral Sem omejiti Svoje obilje svetlobe in Mojo dušo 
prilagoditi področju (sferi), v kateri je živela… na določen način Sem moral odložiti 
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»svetlobo«… vendar pa »Ljubezni« v Meni nisem odložil… Ona se je izjemno intenzivno 
vnela za brate, kateri so trpeli in kateri so tako nizko padli. In ta Ljubezen Mi je dala 
moč, katero Sem potreboval, da bi bil kot človeško bitje sposoben narediti delo 
Odrešenja… Ljubezen Me je spodbujala, da Se spustim na Zemljo in Ljubezen Me je 
pripravila na to, da do popolnosti poduhovim Moje telo, da na ta način telo, duša in duh 
postanejo kot eno, da so se bili tako sposobni popolnoma zediniti z Božansko 
Ljubeznijo, katero Sem znotraj Sebe zakrival in Katera je izbrala Moje telo za bivališče, 
da bi namesto grešne človeške rase trpela in umrla kot človeško bitje; da bi umaknila 
njihovo krivdo in ponovno odprla vrata v kraljestvo svetlobe, katera so bila in tudi 
ostala zaprta za vsa bitja zaradi njihovega odpadništva od Mene… vse do dneva 
Mojega križanja, Mojega velikega dela usmiljenja, katero pa je ponovno odprlo vrata in 
očistilo pot, katera vodi v Očetovo Hišo… k Meni in k večnemu življenju. AMEN   
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7769, 11. december 1960 
 

ZAKAJ SE JE GOSPOD SPUSTIL NA ZEMLJO… 
 
Kakor je bilo za časa Mojega življenja na Zemlji, tako je tudi danes: ljudje nimajo žive 
vere (Luka 18:8)… Oni danes živijo privid krščanstva, kakor so tudi tedaj le na videz 
izpolnjevali svoje dolžnosti, toda vera v Mene ni bila živa… In zato veza z njihovim 
Bogom ter Stvarnikom še ni bila dovolj globoka na način, da Sem jim Jaz lahko dal 
dokaz Moje Ljubezni in vsemogočnosti, da bi oni prepoznali njihovega Boga in 
Stvarnika. Ljubezen bi namreč oživela njihovo vero… vendar pa je bila Ljubezen 
ohlajena, kakor je med ljudmi hladna tudi danes (Matej 24:12). Zaradi tega Sem se Jaz 
spustil na Zemljo, da bi jim bil primer Ljubezni, da bi jim prinesel Moje Božansko učenje 
Ljubezni in jim razložil namen njihovega zemeljskega življenja. Spustil Sem se na 
Zemljo, da bi ljudem prižgal svetlobo, ker je bila gosta tema… Ljudje so bili v duhu slepi 
in niso videli, ker so bile njihove oči zaprte zaradi njihovega pomanjkanja Ljubezni. In 
zaradi tega se je Sama Svetloba spustila na Zemljo. Ljudje so bili v veliki težavi in tisti, 
kateri so imeli dobro voljo, so klicali Odrešenika, Kateri naj bi jih osvobodil te težave. In 
zaradi njih Sem Jaz prišel na Zemljo… Kot otrok Sem stopil na Mojo zemeljsko pot… 
ker je bilo veliko težavo mogoče odstraniti samo preko izjemnega dela Ljubezni… Tam, 
kjer se je Ljubezen popolnoma izgubila, tam je imel Moj nasprotnik nad ljudmi moč. In 
Moj nasprotnik jih je resnično držal v okovih, tako da se ljudje niso mogli odvezati  od 
njega. To pa je bilo mogoče zaradi greha človeštva, ko so nekoč s svojo lastno voljo 
zavrnili svojo svobodo in sledili tistemu, kateri jih je priklenil… Oni so s svobodno voljo 
postali njegovi privrženci; sedaj pa je on izkoristil svojo oblast in jih udaril s temo ter 
šibkostjo… On jih je držal ločene od Mene, Kateri pa bi jim resnično pomagal, samo če 
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bi oni dali priložnost, da jih Jaz obsijem z močjo in svetlobo… Vendar pa jim je za to 
primanjkovalo Ljubezni, katera je svetloba ter moč. In da bi sedaj razbil njegovo moč, 
Sem Jaz Osebno uresničil delo Ljubezni, katero pa je delovalo tako, da je sedaj lahko 
dosegel/prejel moč ter svetlobo vsak človek, kateri je priznal to Moje delo in kateri je 
samo hrepenel po sedaj njemu dostopni milosti… Ljudem je primanjkovalo Ljubezni, 
zato Sem moral Jaz nadoknaditi količino Ljubezni, katera je ponovno zagotavljala moč 
ter svetlobo ljudem, kateri so imeli voljo, da pridejo do svetlobe. In Jaz Sem se žrtvoval 
z Ljubeznijo; Jaz Sem v najgloblji težavi prišel na Zemljo kot Odrešenik… Učil Sem jih 
Ljubezni in jih preko Mojega učenja Ljubezni vodil k veri. In tisti, kateri so bili dobre 
volje, so Me prepoznali in se Mi pridružili. Bili so voljni in obenem tudi sposobni ljubiti, 
zaradi tega Sem jih Jaz lahko uvedel (prosvetlil) v Moje učenje Ljubezni; lahko Sem jih 
podučil in jih potem tudi poslal v svet, da bi na enak način vsem narodom na Zemlji 
oznanili Moj Evangelij. In oni so ljudem dali znanje o Mojem izjemnem delu Ljubezni, o 
Moji žrtveni smrti na Križu; poučevali so jih o Ljubezni in na ta način širili svetlobo, 
katero Sem prižgal z Mojim rojstvom na Zemlji. In tako Jaz na enak način ponovno 
pošiljam Moje učence v svet, da bi ljudem prinesli učenje Ljubezni. In kdor jim bo sledil, 
bo ravno tako lahko veroval v Mene, Kateri Sem na Zemljo poslal Mojega 
edinorojenega Sina, da bi odkupil ljudi… Namreč Tisti, Kateri je na Zemlji uresničil delo 
Ljubezni, Sem bil Jaz Sam v človeku Jezusu, ker Sem se usmilil človeštva, katero je v 
svoji težavi klicalo Odrešenika… Jaz Edini Sem vedel, iz česa je bila sestavljena njihova 
nesreča in tako Sem Jaz tudi Edini vedel, na kakšen način Sem jim lahko pomagal… 
Sama Ljubezen je prišla na Zemljo in iskala pristop v ljudska srca… in kdor omogoči 
pristop večni Ljubezni Osebno, bo rešen vsakršne nesreče, ker bo živo veroval; on bo 
namreč prišel k Meni Osebno, in Jaz ne bom nikoli dovolil, da bo njegova vera 
razočarana… AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 7780, 24. december 1960 
 

SVETLOBA SE JE SPUSTILA NA ZEMLJO… 
 
Svet je bil v okovih (oz. v suženjstvu)… Morate namreč razumeti, da se nihče, ki je živel 
na Zemlji in nihče, ki je živel v Luciferjevem svetu, kateri je nastanjeval padla bitja, ni 
bil sposoben osvoboditi Satanovih okovov… On je vsakega držal v okovih in tudi 
nikogar ne bi nikoli osvobodil, ker je bil brez vsakršne Ljubezni in motiviralo ga je zgolj 
sovraštvo ter to, da se zoperstavi Meni, Kateri Sem sama Večna Ljubezen in iz 
Katerega je tudi on nastal… Svet je bil v okovih… in glede na to Sem se Jaz Osebno 
spustil na Zemljo, da bi razbil te okove; potrgal verige in pomagal padlim bitjem, da se 
ponovno povzpnejo… da bi osvobodil ljudi izpod njegove oblasti. Moj prihod na Zemljo 
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je bilo delo največjega usmiljenja/sočutja, ker je bilo to bedno stanje posledica lastne 
napake ljudi, ker so mu oni nekoč prostovoljno sledili. Prebivali so v temi in celo 
najmanjšo svetlobo ta padla bitja ne bi sprejela, da se jih nisem usmilil in v njih prižgal 
svetlobo… da bi jim pokazal pot, katera vodi k Meni, nazaj k njihovemu Očetu, 
Katerega so oni nekoč prostovoljno zapustili. To je razlog, zakaj je Sama Svetloba 
prišla na svet… Večna Svetloba Se je utelesila v otroku, da bi kot človeško bitje hodil po 
stezi na tej Zemlji, in otrok Jezus je postal Moj zunanji ovoj (telo)… Jaz Sem se okoristil 
s človeško formo, da bi uresničil delo Odrešenja; da bi v odprtem boju porazil Mojega 
nasprotnika in od njega iztrgal tiste duše, katere so imele voljo, da se vrnejo k Meni… 
plačal Sem odkupno ceno za te duše; žrtvoval Sem Moje življenje na Križu in Sem jih z 
Mojo krvjo odkupil od Mojega nasprotnika… Tako Sem z rojstvom otroka Jezusa začel 
hoditi po zemeljski stezi kot človeško bitje, katero je že začelo (govori o rojstvu) na 
nenavaden način, ker je to človeško bitje po imenu Jezus moralo izpolniti nenavadno 
poslanstvo: da služi Meni Osebno kot ovoj, ker bi bila grešna človeška rasa nesposobna 
prenesti Mojega preobilja svetlobe in se je zaradi tega »Večna Svetloba« morala 
popolnoma zakriti. Kljub temu pa je že iz otroka Jezusa zasijala nenavadna svetloba, pa 
vendarle vidna samo tistim, katere je njihov način življenja usposobil, da prenesejo 
svetlobo in jim je bilo glede na to dovoljeno, da se Mi približajo, ker Sem Jaz vedel, kdo 
je posedoval to notranjo zrelost. In pritegnil Sem k Sebi nekaj ljudi, kateri pa so tako 
izkazali spoštovanje Meni kot otroku, kakor tudi njihovemu kralju, ker so Me njihove 
čiste duše prepoznale in Mi namenjale molitve. 
 
Moje rojstvo se je zgodilo v osami, ker je izobilje Duha, katero je pri Njegovem rojstvu 
prežemalo otoka Jezusa, povzročilo najbolj čudežna dogajanja. In zato je bilo le nekaj 
ljudi sposobnih prepoznati, da so se začele izpolnjevati napovedi mnogih prerokov, 
kateri so napovedovali Mesijo, Kateri naj bi ljudem v ogromni težavi prinesel 
Odrešenje. Tisti, kateri so še naprej verovali v Boga in katerih srca so bila voljna ljubiti, 
so v pričakovanju hrepeneli po njihovem Mesiji, in ko Sem se rodil, so bila njihova 
hrepenenja izpolnjena… Vendar pa se oni niso zavedali dejstva, da Sem se Jaz Osebno 
spustil na Zemljo; oni se niso zavedali tega, da je njihov Bog in Stvarnik ležal pred njimi 
v jaslicah… četudi so bili zajeti s svetim strahospoštovanjem in so čutili, da so s celim 
bitjem pritegnjeni k otroku v jaslicah. Namreč iz tega otroka je Moja Ljubezen sevala 
proti njim in jih  ganila v srca… To pa je bil začetek Mojega poslanstva dajanja Ljubezni 
in tako v zameno bujenja človeške ljubezni. Na Sebe sem vzel življenje človeškega 
bitja; prilagodil Sem se vsem naravnim zakonom in Sem zavestno potoval po zemeljski 
stezi, katere cilj je bilo trpljenje in umiranje na Križu. In čeprav je Duh znotraj Mene 
občasno izbil ter se izrazil, pa Jaz kljub temu nisem bil več v prednosti glede na druge 
ljudi, ker Sem moral na popolnoma enak način premagati nadlegovanja (skušnjave) 
vsega, kar je bilo neduhovno; kakor je obenem to tudi vaša naloga, ker Sem vam želel s 
primerom pokazati življenje, katero ustreza Očetovi volji (oz. »takšno življenje, katero je 
Očetu po volji«), Kateri pa je bil znotraj Mene… Jaz Sem moral ravno tako oblikovati in 
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poduhoviti tudi Moje fizično telo, tako da se je Večna Ljubezen lahko v njem nastanila. 
In Moj način življenja Mi je za to neprestano nudil priložnosti. Navsezadnje pa Sem 
živel Moje življenje kot »Človeško bitje«, ker ste vi ljudje morali slediti Mojemu primeru 
s pripravo vašega človeškega telesa kot posodo za Božanski Duh… kakor Sem to moral 
narediti tudi Jaz v času Mojih zemeljskih let in v času let pred Mojo resnično učiteljsko 
aktivnostjo… 
 
In Oče se je nastanil v človeku Jezusu, Kateri Se je oblikoval tako, da Mi je lahko služil 
kot bivališče, da Sem bil Jaz glede na to, kot človek Jezus »poln Svetega Duha«, da 
Sem tako poučeval in izvajal čudeže, ker je bil Oče Osebno znotraj Mene… To pa lahko 
doseže vsak človek, samo če ima dobro voljo, da služi Božanskemu Duhu kot posoda, v 
katero se on lahko izliva. Potem pa bo vsak človek ravno tako sposoben, da se 
osvobodi nasprotnikovih okovov; ker čim je on v Jezusu Kristusu vstopil v enotnost z 
Mano, bom Jaz Osebno odklenil okove in ga osvobodil… Jaz Sem namreč živel na 
Zemlji, da bi odrešil človeštvo… ljudem Sem prinesel svetlobo, da bodo oni tako našli in 
da se bodo resnično lahko napotili po stezi, katera vodi nazaj k Meni, nazaj v Očetovo 
Hišo. AMEN   
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8065, 19. december 1961 
 

MESIJA JE PRIŠEL NA SVET… 
(Janez 14:6) 

 
Kako mračen je bil svet, ko Sem se Jaz spustil na Zemljo… Le redko je lahko zasijala 
svetloba; le redki so bili ljudje, v katerih bi se prižgala svetloba Ljubezni, kateri so 
prepoznali veliko težavo in klicali Odrešenika, Kateri naj bi svet odrešil greha in smrti. 
Njim je bilo namreč dostavljeno znanje, da mora priti Mesija, da bi ljudem prinesel 
odrešenje. In oni so tega Mesijo čakali, ker so preko prerokov prejeli najavo o 
Njegovem prihodu na ta svet. In Jaz Sem slišal to molitev maloštevilnih… Jaz Osebno 
Sem se spustil dol na Zemljo, ker so se morala izpolniti preroštva in ker je bila tudi 
težava tako velika, da je Edini moral priti kot Zveličar in Odrešenik sveta… In Jaz Sem 
seval Mojo svetlobo; Jaz Sem pustil, da Moja Ljubezen sveti na vse ljudi. In tisti, kateri 
so se zadrževali v krogu Mojega toka Ljubezni, so bili resnično sami izpolnjeni s 
svetlobo Ljubezni in so Me prepoznali kot Mesijo, Kateri naj bi odrešil svet greha in od 
smrti. Tam, kjer je tema, tam ima Moj nasprotnik premoč (vrhovno oblast) in on 
resnično divja med ljudmi, da bi jih uničil… Toda Jaz Sem prišel na ta svet kot jasna, 
blesteča svetloba, in razsvetlil Sem njegove spletke, tako da je bil on prepoznan kot 
Satan in rušitelj (grabežljivec) s strani tistih, kateri so želeli hoditi v svetlobi; kateri so v 
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sebi prižgali svetlobo in kateri so bili zaradi tega voljni poslušalci, ko Sem jim oznanil 
Mojo Besedo: Moje Božansko učenje Ljubezni, izpolnjevanje katerega je bilo edino, kar 
je za človeštvo pomenilo (od)rešitev iz njihove duhovne bede… Sama Svetloba se je 
spustila na Zemljo… Ljubezen se je utelesila v človeku, kateri je sebe pripravil kot 
posodo za Božansko svetlobo Ljubezni večnosti… Jaz Sem oblekel telo, ker Sem moral 
Jaz Osebno, kot neizčrpen izvor moči izbrati nek ovoj, da bi lahko prebival med vami 
ljudmi; kateri pa bi izginili, če bi vas obsijala Moja neizmerna polnost svetlobe ter 
moči… če bi Jaz med vas prišel odkrit (brez ovoja-telesa). In tako se je za vas ponudila 
neka svetlobna duša… nek angelski duh, kateri je bil iz Mene poklican v življenje… da bi 
oživel to zunanjo človeško obliko in da bi obenem tudi Meni pripravil neko posodo, v 
katero se je sedaj lahko izlila Moja Ljubezenska moč… da Sem na ta način lahko Jaz 
Osebno v tem zunanjem ovoju (telesu) prebival med vami ljudmi; da ste sedaj vi lahko 
prejeli od Moje svetlobe Ljubezni, po kateri ste hrepeneli, ko je vas ljudi pritiskala tema 
in ste jo vi želeli odgnati s svetlobo… katera je iz Mene Osebno sevala ter osvetljevala 
temno noč… Jaz Sem med ljudmi živel kot »človek Jezus«… Jaz Sem se zato spustil na 
Zemljo, ker Sem vam ljudem želel prinesti pomoč v največji duhovni stiski (nesreči, 
trpljenju)… Jaz Sem vas želel osvoboditi izpod oblasti tistega, kateremu ste vi nekoč 
prostovoljno sledili v prepad in kateremu se vi sami niste mogli iztrgati. Zaradi tega 
Sem Jaz Osebno kot Odrešenik prišel na Zemljo, ker Sem v človeku Jezusu za vas 
naredil delo odrešenja… Jaz Sem preko Moje smrti na Križu izbrisal krivdo, katera vas 
je držala daleč stran od Mene in za katero je bilo najprej potrebno najti pravično spravo 
(pokoro), če Sem Jaz želel, da vas ponovno sprejmem v Moje kraljestvo, da bi vi kakor 
na začetku lahko ponovno prebivali v svetlobi… Svetloba se je spustila v temo… Neko 
svetlobno bitje je moralo priti na Zemljo, v katerem se je lahko manifestirala večna 
Svetloba. Neka svetlobna duša je morala vzeti človeški ovoj, katera pa Mi je potem 
pripravila svoje telo, da tako ono ni izginilo, ko Sem se Jaz Osebno nastanil v tej 
človeški formi… Namreč Jaz Osebno Sem bil Ljubezenska moč, katera je sevala v 
neskončnost, katera pa je torej potrebovala nek človeški ovoj, vse dokler je ona 
prebivala med vami ljudmi, kateri ste zavrgli vso svetlobo. Vendar pa so Me le 
maloštevilni prepoznali; v njih je namreč še tlela majhna iskra svetlobe Ljubezni, katera 
je želela k Meni, oni pa so bili obenem tudi povlečeni iz teme. Vendar pa je najprej 
moralo biti narejeno delo odrešenja; morala je biti umaknjena prvobitna krivda, morala 
je biti plačana odkupnina za duše, katere so se še vedno nahajale v oblasti Mojega 
nasprotnika, kateri pa jih ni želel osvoboditi. In človek Jezus je prehodil težko 
zemeljsko pot… On se je pripravljal, da bi postal bivališče za Mene in da bi Me sprejel v 
Sebe. In tako je bilo Njegovo celotno življenje samo pot v Ljubezni, ker Ga je Ljubezen 
globoko povezala z Mano in obenem tudi Meni dala spodbudo, da se nastanim v 
Njem… Na ta način se je Njegova izjemno velika Ljubezen do Mene žrtvovala za Svoje 
padle brate… On je na Sebe vzel njihovo krivdo in se z njo napotil na Križ… On je trpel 
ter umrl v strahotnih mukah, kar pa je zdržal z močjo Svoje velike Ljubezni… On je 
namreč sprejel Mene Samega; On se je popolnoma zedinil z Mano. On Sam je postal 
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Ljubezen, katera je Moj izvorni element, tako da Sem torej Jaz Osebno v človeku 
Jezusu  uresničil delo odrešenja… 
 
(19. december 1961) Jaz Sem vas torej (od)rešil greha in smrti; ponovno Sem za vas 
vzpostavil stanje, kakršno je bilo pred vašim padcem v greh… vendar pa Sem Jaz to 
naredil glede na vašo voljo, da Mene Samega prepoznate v Jezusu Kristusu in da 
verujete, da ste našli odrešitev. Jaz Sem dol na to Zemljo seval kot jasna svetloba, in v 
tej svetlobi je človeštvo sedaj lahko prepoznalo pot, po kateri so se morali oni napotiti, 
da bi se ponovno vrnili k Meni, v Očetovo Hišo. Prej v temi ljudje niso našli poti in so 
zaradi tega nenehno hodili v zablodi; nahajali so se na področju Mojega nasprotnika in 
niso poznali poti, katera bi jih odpeljala v Moje kraljestvo. Najprej Sem moral Jaz 
Osebno za vas prehoditi to pot, po kateri Mi vi lahko sedaj sledite. Zaradi tega Sem se 
tudi spustil na Zemljo; zaradi tega Sem oblekel telo in se za vas v človeku Jezusu 
žrtvoval v največji meri… Prižgal Sem svetlobo, katera pa se nikoli ne bo ugasnila, ker 
je delo odrešenja uresničeno za vekomaj… to bo vedno in vedno znova za ljudi pot do 
Križa; tista pot, katera vodi nazaj k Meni, v Moje kraljestvo… Vam ljudem pa bo vedno 
znova pokazan Edini, Kateri je za vas umrl na Križu… vedno znova vam bo 
predstavljena velika Ljubezen človeka Jezusa kot »pot sledenja«; vi pa boste dejansko 
ravno tako potovali v svetlobi, ker jo boste sami prižgali v vas, čim izpolnjujete Njegove 
zapovedi Ljubezni… čim se vi z Mano Osebno povezujete preko Ljubezni… vi boste 
namreč premagali temo, vi boste postali svobodni od vašega sovražnika in nasprotnika 
(Satana); ponovno se boste vrnili k Očetu, iz Katerega se nekoč nastali. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8068, 24. december 1961 
 

VEČNA SVETLOBA SE JE SPUSTILA NA ZEMLJO… 
 
Dal Sem vam to, kar ste potrebovali v temi noči, ko Sem se spustil na Zemljo: svetlobo, 
katera naj bi za vas razsvetlila stezo vrnitve k Meni, v Hišo vašega Očeta. Poslal Sem 
Svojega sina na Zemljo; svetlobno dušo, katera je blesteče sijala in se kot človeško bitje 
napotila po stezi preko Zemlje, katera je začela svojo zemeljsko pot kot otrok Jezus in 
jo končala na Križu, da bi vi ljudje lahko dosegli blaženost. Svetlobna duša se je spustila 
v mračno področje Mojega nasprotnika, in Jaz Sem se utelesil v tej svetlobni duši, ker je 
človeško bitje Jezus z vso Njegovo silo pritegnilo k Sebi Mene, Večno Ljubezen; On je 
namreč Mene Osebno sprejel v Njegovo srce, katero je bilo polno Ljubezni do Mene in 
do Njegovih bližnjih človeških bitij. Svetlobna duša je bila zakrita v otroku Jezusu, 
katera pa se je dejansko odrekla njene svetlobe, ker je kot človeško bitje Jezus morala 
ostati med ljudmi, vendar pa je bil on obenem tudi poln Ljubezni in te Ljubezni ni 
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odložil, ampak jo je znotraj Sebe povečal… tako da je On na ta način z nekim obiljem 
moči Ljubezni delal čudeže in v svoji modrosti poučeval na Zemlji. On je bil človeško 
bitje, ker je bilo poslanstvo človeka Jezusa v tem, da Njegovim bližnjim človeškim 
bitjem (po)kaže stezo, katera vodi nazaj k Meni, k Očetu, in da pred njimi hodi po tej 
stezi; da Sam živi življenje Ljubezni, kar pa je edino, kar vodi ljudi ponovno blizu k 
Meni, ker Sem Jaz sama Ljubezen… To pa se je zgodilo po zakonskem redu; človeško 
telo je bilo oživljeno z dušo… vendar pa je bila Njegova duša svetlobna duša. Kljub 
temu pa je bila ona, tako kot pri vsaki drugi osebi podložna enakim skušnjavam. Ker pa 
je bil Jezus, duša, polna Ljubezni, ji je ta Ljubezen tudi dala moč, da se upre 
skušnjavam… Ona se je odrekla svetlobe; to pa pomeni, da je bil na začetku Njegovega 
življenja za Zemlji človeško bitje Jezus, tako kot vsaka druga oseba brez znanja, vendar 
pa je Ljubezen znotraj Njega zelo hitro prosvetlila Njegovega duha; Ljubezen znotraj 
Njega je kmalu zasijala blestečo svetlobo, tako da je Jezus prepoznal veliko težavo 
človeštva, kakor tudi njeno poreklo, katera pa je bila povzročena z izvirnim grehom 
človeške rase (to se ne nanaša na greh Adama in Eve, temveč na greh prvobitnih angelov 
Luciferjevega odpadništva)… Jezus je nenehno rastel v modrosti in moči (Luka 2:52), ker 
Ga je Ljubezen vse bolj in bolj izpolnjevala, ker je bil On v najintimnejšem kontaktu z 
Mano in je na ta način omogočil Moji svetlobi Ljubezni, da Ga do popolnosti prežame… 
Potem pa je On v zameno seval svetlobo. On je poučeval vse ljudi z modrostjo; On je 
izvajal čudeže z vrlino Njegove sile, katera pa je bila utemeljena na Njegovi veliki 
Ljubezni… 
 
Človek Jezus Se je v času Njegovega življenja na Zemlji poduhovil, ker je Njegova 
Ljubezen dosegla, da se je telo prostovoljno podredilo željam duše; namreč telo in 
duša sta imela vedno enak cilj: pomagati ljudem v njihovi težavi, duhovno in zemeljsko 
odrešilno delovati… On je ozdravljal bolne, ker je obenem tudi želel ljudem prikazati 
moč Ljubezni, kar pa je najprej naredil na opazen zemeljski način, da bi jih pridobil za 
Sebe, da bi oni na ta način sprejeli Njegovo Božansko učenje Ljubezni in da bi se 
potrudili, da bi Mu sledili po stezi Ljubezni. Vendar pa so bili oni še naprej podrejeni 
moči Mojega nasprotnika (Satana), kateri pa ni imel namena, da jih osvobodi in kateri 
je na vsakršen možen način oslabil njihovo voljo… In človek Jezus je želel zlomiti to 
moč; On ga je želel poraziti z Mojo močjo… ker je bila Ljubezen v Njem izredno močna, 
On pa Me je preko te Ljubezni prisilil, da v povečani meri izrazim Mojo Ljubezen. On je 
pritegnil Mene, »Večno Ljubezen« k Sebi in tako Sem bil Jaz v Njem, in v tej najbolj 
srčni enotnosti z Mano je človek Jezus uresničil delo Odrešenja… kar pomeni, da je On 
kot človeško bitje prenesel največje trpljenje in mučenje, ker Mu je Ljubezen v Njem… 
Jaz Osebno… dala moč, da uresniči to delo Odrešenja… Tako se je On kot človeško 
bitje boril proti Mojemu nasprotniku, preko Njegove smrti na Križu pa je On dosegel 
zmago nad njim in nad smrtjo (Hebrejcem 2:14, 15)… To, kar je bilo pred tem za ljudi 
nemogoče, da se osvobodijo izpod njegove oblasti, je za njih postalo mogoče po delu 
Odrešenja… Odrešenik, Kateri se je spustil na Zemljo, je prinesel pomoč človeštvu, 
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katero se je nahajalo v tej veliki težavi, kar pa je mogoče samo preko »Ljubezni«; ta 
Ljubezen pa Sem bil Jaz Osebno (1 Janez 4:8, 16)… To dejstvo, da je »Ljubezen« za 
Sebe izbrala človeško formo, je bilo za ljudi nujno, ker so oni morali prepoznati Jezusa 
kot Tistega, v Katerem je Božanstvo Sebe v izobilju manifestiralo, ker Jaz Osebno 
nisem bil sposoben biti viden ljudem in Sem se moral zaradi tega okoristiti s človeškim 
ovojem… To, da je bila edino neka svetlobna duša sposobna, da Mi ponudi ta ovoj, pa 
je ravno tako razumljivo, ker se Jaz nisem mogel nastaniti v neki nečisti duši… Poleg 
tega pa je človeški ovoj ravno tako moral ljudem (po)kazati pot, katero Sem Jaz za njih 
odprl v Jezusu… Zaradi tega je moral biti On, kot človeško bitje enak kot vsako drugo 
človeško bitje, ker Mu drugače ljudje ne bi bili sposobni slediti… Vendar pa bo On, 
Božanski Odrešenik Jezus Kristus kot Pomagač vedno na strani ljudi (v smislu: »poleg 
njih oz. v njihovi bližini)… čeprav pa je človek Jezus uporabljal samo moč Ljubezni, 
katera pa Ga je v popolnosti in popolnoma prežela tako, da je na ta način »Ljubezen« 
uresničila delo, katero je za človeštvo predstavljalo odrešenje greha in smrti (2 
Korinčani 5:18, 19). Jaz namreč vedno znova poizkušam vam ljudem razodeti to 
skrivnost, vendar pa boste vi sposobni dojeti njeno celotno globino samo takrat, ko se 
spremenite v Ljubezen… Potem bo tudi v vas svetloba; potem vas bo Božanska 
svetloba Ljubezni ponovno prežela, kakor je bilo to na začetku, in vi boste zelo srečni. 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8263, 3. september 1962 
 

»BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA NA ZEMLJO…« 
(Janez 3:17; 1 Janez 4:10, 14) 

 
Poslal Sem Svojega Sina na Zemljo… Bitje, Katero je nastalo iz Moje večne pra-
Ljubezni, Katero Mi je posvetilo vso Svojo Ljubezen, ko je velika množica Mojih 
prvobitnih duhov odpadla od Mene. Bitje, Katero Me je prepoznalo kot Svojega Očeta 
večnosti. In čeprav Me ni moglo videti, Mi je hotelo dokazati Svojo ogromno Ljubezen s 
tem, ko Mi je želelo po poti dela »edinstvene vrste«  privesti nazaj otroke, kateri so 
odpadli… In ker Mu je za to dala zagon Njegova Ljubezen, Sem Mu to dovolil; odobril 
Sem Mu, da se to bitje spusti na Zemljo: da se iz področja svetlobe, kjer je bilo Ono 
neizmerno blaženo, spusti v področje teme… v področje Mojega nasprotnega duha 
Luciferja, kateri je kot prvi od padlih duhov postal Moj nasprotni pol. 
 
Jaz Sem poslal Svojega Sina na Zemljo, Kateri se je Meni Samemu ponudil na Zemlji, 
da bo uporaben kot »ovoj«, ker Sem Jaz želel prinesti pomoč vsem padlim ljudem v 
njihovi veliki duhovni težavi. Njim je bila namreč pot nazaj k Meni presekana; oni bi 
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drugače morali večno ostati v največji možni oddaljenosti od Mene, v stanju 
neskončnega trpljenja in nesreče… Vendar pa so bile vse to Moje stvaritve, katere so 
nastale z Mojo Ljubeznijo in Silo ter preko volje prvo ustvarjenega duha… Luciferja… 
kateri pa je od prazačetka »imel« največjo blaženost, ko je z uporabo Moje moči 
ustvarjal stvaritve. 
 
Jaz bi še kako lahko preprečil, da ta pra-duh, kateri je nastal iz Mene, ne bi padel. 
Vendar pa Jaz tega nisem naredil… v Svoji Ljubezni in modrosti Sem predvidel proces 
popolne deifikacije padlih bitij s končnim ciljem, da postanejo Božji otroci, kar pa je 
potrebno doseči v svobodni volji… Namreč volja padlih bitij je bila pod vplivom Mojega 
nasprotnega-duha tako oslabljena, da so se bila bitja nesposobna ponovno dvigniti iz 
največje globine, da jim nisem ponudil pomoči, katera pa je bila tako z Moje strani 
ponovno ponujena tudi njemu (se pravi Luciferju), po poti prehoda preko materialnega 
stvarstva, v stanju prisile… 
 
Torej bitja so bila popolnoma brez moči, ker so nekoč zavrnila Mojo Moč Ljubezni; to 
moč za vzpon pa so si lahko ponovno vrnila samo preko Ljubezni… ona so postala 
nesposobna za Ljubezen… v Mojem ogromnem usmiljenju Sem v zadnjem stadiju potí 
vrnitve k Meni vsadíl iskrico Ljubezni… Vendar pa je poleg tega na vsakem od padlih 
pra-duhov ostalo ogromno breme pra-greha upora proti Meni, kot njihovemu Bogu in 
Očetu, v stanju najsvetlejšega spoznanja. In ta greh je moral biti odplačan po zakonu 
Božanske pravičnosti, ker je bila nujna pokora, katere pa ta sama bitja nikakor niso 
mogla narediti (odplačati)…  
 
In zaradi tega se je nek pra-duh, kateri je ostal ob Meni, ponudil, da naredi delo pokore; 
namreč Njegova Ljubezen do Mene in do Njegovih bratov je bila tako silna, da je bil 
pripravljen na Sebe vzeti vso bolečino in trpljenje, katero bi zahtevalo delo pokore… 
On je namreč želel kot »človek« hoditi po Zemlji; On se je želel utelesiti v človeškem 
»ovoju« Jezusa in se napotiti po poti trpljenja, katera pa je zahtevala največjo možno 
Ljubezen in katera je v Njem omogočila tudi manifestacijo Samega Večnega 
Božanstva… Za Mene je bilo namreč mogoče, da se spojim edino z Ljubeznijo in da si 
za bivališče izberem »posodo«, katera bi se je popolnoma oblikovala v Ljubezen… 
 
Jezusova duša je sicer s seboj na Zemljo prinesla Ljubezen do Mene, vendar pa je bilo 
področje, na katero je stopila ob rojstvu kraljestvo Luciferja, in duša je bila s strani 
njega vznemirjana. Lucifer je »sodeloval« v vsemu, kar Ga je obkrožalo, in ker je On na 
Sebe vzel to, da izpelje poslanstvo odrešenja Svojih padlih bratov, ni smel uporabiti sile 
Ljubezni, katero je kot »Moj Sin« imel na razpolago, da bi se branil in da bi se rešil 
tistega, kar Ga je vznemirjalo… Namesto tega se je moral On, kakor tudi vsi Njegovi 
bližnji, boriti in po poti življenja Ljubezni »odkupiti« tisto, kar Ga je vznemirjalo… to 
življenje pa nikakor ni bilo lahko, ker se je neduhovno trudilo, da Mu prepreči, in tudi 
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njegov zunanji »ovoj« je bil pod vplivom skušnjav… torej se je Njegova duša morala 
boriti proti temu, vse dokler se Ljubezen v Njem ni vse bolj in bolj prebijala, s čimer pa 
je On poduhovil tudi Njegov telesni ovoj; se pravi, da je Njegova svetloba Ljubezni vse 
bolj svetila, in On je naredil tisto, kar Mu je nasprotnik želel preprečiti: da po poti 
Ljubezni zmaga… da zadovolji Moji pravici in da plača (odkupno) ceno za duše, katerih 
pa nasprotnik tedaj ni mogel več držati v ujetništvu… 
 
Ljubezen, katera Ga je popolnoma izpolnila, je torej dokončala to delo usmiljenja, in ta 
Ljubezen Sem Jaz Sam… Vendar pa je moral »Moj Sin« hoditi preko teme, preko 
kraljestva Luciferja z namenom, da izza Sebe pusti Svojo svetlobo in Svojo moč, kar pa 
je posedoval kot ne-padli prvobitni duh. On je moral… tako kot vsak drugi človek v 
enaki šibkosti začeti zemeljsko življenje, ker je moral On ljudem pokazati pot, katera 
ponovno vodi k Meni… pot Ljubezni in trpljenja, po kateri je človek Jezus hodil »pred 
svojimi bližnjimi« (glej Knjižico št. 17). In zato Sem se Jaz v Njem lahko nastanil, ker 
Njegova duša ni bila obremenjena s pra-grehom, Njegova Ljubezen pa Mu je dala moč, 
da »poduhovi« tudi Svoje človeško telo s tem, ko je On svoje življenje preživel celo brez 
enega samega greha… Greh je namreč samo to, kar se zagreši proti Ljubezni. 
 
In ker v srce vsakega človeka vsadim iskrico Moje Božanske Ljubezni, je vsak človek 
sposoben za Ljubezen, da jo prižge in razplamti do največjega žara… Od vas ljudi se 
torej ne zahteva nič nemogočega, ker vam to, da delujete v Ljubezni, lahko prepreči 
samo šibkost volje, za krepitev katere pa vi lahko kadarkoli molite, ker je to tudi ena 
izmed milosti, katero ste dobili z Njegovo smrtjo na Križu. In to milost Dela Odrešenja 
morate vi ljudje izkoriščati, da Njegova žrtev pokore za vas ne bi bila storjena zaman; 
da bi v Jezusu spoznali Mene Samega, Kateri Sem se nastanil v Njegovem ovoju 
(telesu), da bi vas (od)rešil vašega dolga greha. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8353, 12. december 1962 
 

MESIJA ODREŠENIK ČLOVEŠTVA… 
 
Iz svetlobnih višin Sem se spustil na Zemljo, da bi v temo prinesel Svojo svetlobo… 
Sonce Duha (Malahija 4:2) je zašlo; niti eden žarek svetlobe ni osvetljeval temne noči in 
človeštvo je trpelo v strašni nesreči. Vendar pa so Mi tisti, kateri so prepoznali svojo 
bedo, namenjali klice na pomoč; klicali so Odrešenika, da jih odreši, ker so bili 
maloštevilni, kateri pa niso bili popolnoma zajeti s strani Mojega nasprotnika. Oni so 
živeli življenje Ljubezni in še niso povsem izgubili njihove veze z Mano; zaradi tega so 
Mi v svoji težavi namenjali prošnje, da jim pošljem Odrešenika. In zato Sem poslal 
Svojega Sina na Zemljo… Duh svetlobe, Kateri je nastal iz Moje Ljubezni in Mi ostal 
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zvest, ko Me je množica prvotnih duhov zapustila… je Sebe ponudil za delo, katero pa 
je bilo edinstveno in katero je celotnemu človeštvu prineslo odrešenje… On se je spustil 
na Zemljo in prebival med ljudmi. 
 
On je kot vsako drugo človeško bitje začel življenje na Zemlji, vendar pa je sprejel to, 
da mora izpolniti veliko poslanstvo: oblikovati Sebe, torej Svoj zemeljski ovoj, da tako 
lahko služi Meni kot bivališče, ker Sem Jaz Osebno želel poskrbeti za Moje žive 
stvaritve; Jaz Osebno Sem želel odkupiti njihov ogromen greh, s katerim so se(be) 
obremenili po njihovem prostovoljnem odpadništvu od Mene… To svetlobno bitje, 
otrok Moje Ljubezni je Sebe ponudilo, da namesto Mene kot človeško bitje uresniči 
delo pokore in se je kot duša nastanil v otroku Jezusu ter začel Svoj zemeljski 
napredek, kateri pa je bil neverjetno nesrečen, ker je bil namen ta, da tudi Njegovo 
zemeljsko (telo) postane poduhovljeno, da bi kot bivališče služilo Meni Osebno, Večni 
Ljubezni. In celo ob Njegovem rojstvu na svet, je svet okoli Njega že lahko prepoznal, 
da je bil ta otrok obljubljeni Mesija, ker je včasih Njegovo veliko obilje svetlobe 
izbi(ja)lo in se izrazilo v izredno globokoumnih govorih otroka (tukaj bralec lahko usmeri 
pozornost na razodetje »Jezusova Mladost«, katerega je od Jezusa Kristusa prejel prerok 
Jakob Lorber). Pa vendarle je bila Njegova duša do skrajnosti vznemirjana s strani 
Mojega nasprotnika, kateri je vznemiril vse duhove, kateri so mu še naprej pripadali, da 
bi oblegali Njegovo telo, da tako telo zaradi njegovega vpliva postane predmet močnih 
skušnjav, proti katerih se je človek Jezus moral naknadno boriti, da jim ne bi podlegel. 
Ljubezen Mu je dala moč, da to naredi, pa vendarle je moral On vložiti velik trud, in 
Njegovo celotno zemeljsko življenje je bila resnična pot Križa, katero pa je On kljub 
temu prostovoljno vzel na Sebe iz Ljubezni do Svojih bratov, katerih ogromno težavo 
je On poznal. Ravno tako pa je bilo tudi Njegovo življenje neka neprekinjena služba 
Ljubezni, in ker Sem Jaz Osebno Ljubezen, Sem bil Jaz lahko vedno v Njem in Ga 
oskrbel z močjo, da izpolni Svoje poslanstvo: da uresniči delo pokore za ogromno 
krivdo greha človeštva… 
 
On je bil Moj Sin; On je bil svetlobna duša, katera je na Zemlji uresničila popolno 
zedinjenje z Mano, katera je uresničila delo deifikacije, kar pa je cilj vsakega od Mojih 
ustvarjenih bitij: spremeniti se iz »žive stvaritve« v »Mojega otroka«, kateri 
prostovoljno do popolnosti sprejema Mojo voljo in je na ta način sposoben 
uresničiti/doseči najvišjo stopnjo popolnosti. Jezus je bil sicer ne-padli prvobitni duh, 
vendar pa se je morala Njegova deifikacija zgoditi v svobodni volji; to pa je bilo 
doseženo tako, da šel po poti preko zemeljskega življenja… po poti brezna… In tako je 
Njegova duša morala biti izpostavljena vsakršnim vznemirjanjem s strani Mojega 
nasprotnika, ker je tudi on želel posedovati Njegovo dušo, katere padec pa ni bil 
sposoben doseči. Ker pa je bila Zemlja njegovo kraljestvo… in s tem kraljestvo padlih 
duhov… je bila Jezusova duša izpostavljena vsem satanskim instinktom in 
vznemirjanjem, in človeško bitje Jezus se jim je moral zoperstaviti. Izpred vsake 
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skušnjave je moral stati poleg Mene, kot Svojega Očeta večnosti; moral Me je narediti 
za Svojega soborca, kar pa je naredil tako, da je neprestano iskal Mojo Ljubezen, 
katero pa je preko Njegove aktivnosti Ljubezni tudi prejel, ker Ljubezen sebe ne zanika; 
velika Ljubezen človeka Jezusa pa Me je strahovito privlačila. In z vrlino te Ljubezni… 
ker je Ljubezen moč… se je bil On sposoben upreti in vse do konca nadaljevati z delom 
Odrešenja. Odrešenik je bil resnično poslan človeštvu; Mesija je prišel, kakor je bilo to 
davno prej obljubljeno… Svetloba se je spustila na Zemljo, da bi obsvetila srca tistih, 
kateri so Ga priznali; kateri so prepoznali, da Sem bil v Njem Jaz Osebno in da Sem 
želel prinesti ljudem odrešenje greha in smrti… In svetloba je prodrla v temo… V Jezusu 
se je pojavil Borec, Kateri je porazil Mojega nasprotnika… Namreč Njegovo orožje je 
bila Ljubezen. Moj nasprotnik pa se zaman bori proti Ljubezni, in on bo Ljubezni vedno 
podlegel, ker Sem Jaz Sama Ljubezen; Jaz pa Sem resnično močnejši od tistega, kateri 
vas je nekoč strmoglavil v brezno. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8362, 24. in 25. december 1962 
 

BOŽIČNO SPOROČILO… 
 
Jaz Osebno Sem prišel k vam, ker ste Me potrebovali v vaši duhovni težavi… Jaz Sem 
se spustil na Zemljo; Jaz Sem stopil na področje teme in prinesel sijočo svetlobo, ker 
sem bil Jaz Sam Večna Svetloba, Katera njen sijaj neprestano seva v temo… 
 
Tako Sem torej vzel človeško obliko, ker Sem edino kot človek lahko naredil tisto, kar 
je bila vaša rešitev iz velike težave… Ta človek pa je bil otrok Jezus, Kateri je bil za vas 
rojen v sveti noči… Namreč ta otrok je bil z Mojo močjo in Ljubeznijo spočet čist in 
brezgrešen, zato je tudi lahko sprejel Mene Samega kot Večno Ljubezen… Njegova 
duša je bila duša svetlobe, katera Mi je lahko služila za bivališče, ker Sem se lahko zakril 
samo v čisti »posodi«, ker drugače Moja Ljubezen ne bi mogla zasijati v vsej sijoči 
svetlobi. 
 
Otrok Jezus je bil izpolnjen z Duhom Ljubezni, ker je Njegova duša s Seboj na Zemljo 
prinesla Ljubezen… To je bil ne-padli pra-duh, Kateri ni Samega Sebe zaprl za 
Ljubezen, katera Mu je bila iz Mene neprestano posredovana. In ta pra-duh se ni 
odrekel Ljubezni, ko se je utelesil v otroku Jezusu, ampak je samo omejil Svoje obilje 
svetlobe, da ljudi ne bi obsijal s svetlobo, katere pa oni zaradi svoje nepopolnosti ne bi 
mogli prenesti. 
 



33 

 

Toda pri Njegovem rojstvu so se dogajale nenavadne stvari, katere pa so ljudem, kateri 
so bili izpolnjeni z Ljubeznijo, dajale dokaz, da je na svet prišel obljubljeni Mesija. Bili 
pa so le maloštevilni, kateri so Ga prepoznali. In otrok Jezus je Svojo življenjsko pot 
začel tako kot vsak drugi človek, ker poslanstvo, katerega je moral On izpolniti, nikakor 
ni smelo vršiti pritiska na vero; On jim je namreč moral samo pokazati pot, po kateri se 
mora napotiti vsak človek, da bi se iz brezna dvignil na svetlobo (Janez 8:12; 14:6)… 
 
Vendar pa je Ljubezen v otroku Jezusu včasih močno delovala, ker Sem bil Ljubezen 
Jaz Sam, Kateri Sem torej izbral človeški ovoj, da bi za grešno človeštvo naredil delo 
usmiljenja, katerega pa je moral izpeljati človek, kateri je lahko trpel, da bi odplačal 
pra-greh odpadništva bitij od Mene… Jaz Osebno Sem se spustil na Zemljo in se 
utelesil v svetlobni duši, katera je bila pripravljena, da prostovoljno premaga pot, da bi 
bila za Mene uporabna kot bivališče. 
 
(25. december 1962) Že davno pred tem pa je bil Mesija po poti jasnovidcev in prerokov 
najavljen ljudem, in tisti, kateri so Mi bili še vedno vdani v Ljubezni, so Ga s 
hrepenenjem pričakovali. Oni so bili tisti, kateri so Ga takoj prepoznali v otroku Jezusu, 
kateri so Njegovo nenavadno modrost prepoznali kot Božansko in so vedeli, da Sem 
jim Jaz poslal Njega, Kateri naj bi jim prinesti (od)rešitev. 
 
Torej tudi Jezus preko Svoje nenavadne moči in modrosti ljudem ni smel vsiljevati 
prisile v veri… in zato je (zgolj) včasih izbijala Njegova svetloba Ljubezni in se je Moj 
Duh izražal preko Njega, da pa bi se potem zopet umaknil. Vendar pa je Jezus živel 
tako kot vsak drugi človek, ker jim je On s primerom moral pokazati pravilen način 
življenja, katerega pa so morali ravno tako živeti ljudje, če so se želeli osvoboditi 
Mojega nasprotnika, kateri je bil lahko premagan preko in po poti Ljubezni. 
 
In ta duša… čeprav se je spustila iz področja svetlobe… pa se je morala gibati po 
Luciferjevem svetu, kakor je bilo tudi zemeljsko telo sestavljeno iz nezrelih duhovnih 
substanc. To je bil za človeka Jezusa težek boj, da bi ostal zmagovalec proti vsem 
skušnjavam, katere je uporabljal Moj nasprotnik, da bi Ga napeljal na padec. Jezus se 
namreč ni odrekel Ljubezni; Njegova duša je bila tako izpolnjena z Ljubeznijo do Mene, 
Njegovega Očeta večnosti, da je bil na ta način izpolnjen z močjo in svetlobo, s čemer 
pa je lahko delal čudeže in v svoji modrosti poučeval svoje bližnje. Vendar pa Ga je 
Njegovo telo še vedno na človeški način omejevalo, vse dokler ni popolnoma dozorel, 
za kar pa je izkoristil Svoje življenje, vse dokler ni naredil dela odrešenja, katero je bilo 
dopolnjeno z Njegovim trpljenjem in smrtjo na Križu… 
 
Njegovo telo je bilo preko Njegovega življenje Ljubezni še kako poduhovljeno, pa 
vendarle je kot slaboten človek na Sebe vzel smrt na Križu. In vso Božansko moč 
Ljubezni je prostovoljno dal za poslednje ure Njegovega dela usmiljenja, da bi zgolj kot 
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človek nepopisno trpel in tako tudi umrl ter s tem največjim delom pokore odplačal 
velik prastari dolg celotnega človeštva… 
 
Sama Ljubezen je bila tista, ki Mu je dajala zagon za to delo; ta Ljubezen pa Sem bil Jaz 
Sam… Vendar pa vi tega večno ne boste dojeli, razen če sami ne postanete čista 
Ljubezen, kakor ste bili na začetku… Šele takrat boste dojeli bistvo Ljubezni; šele tedaj 
boste (z)vedeli, zakaj moram biti Jaz Sam priznan kot odrešenik greha in smrti, in tedaj 
boste dojeli da sva in zakaj sva Jezus in Jaz eno (Janez 10:30); zakaj je »Bog« lahko 
viden samo v »Jezusu«. In dojeli boste, zakaj je moral »človek« narediti delo odrešenja 
na Zemlji… ker je pokoro za neko tako ogromno krivdo, kakršna je bilo vaše 
odpadništvo od Mene, lahko prenesel samo tisti, kateri je bil toliko izpolnjen z 
Ljubeznijo… da Sem se Jaz, kot Večna Ljubezen lahko nastanil v njem… človek, 
kakršen je bil Jezus… 
 
To je bilo resnično edinstveno delo, in učinek tega dela milosti se ne bo nikoli zmanjšal, 
da bi vse nekoč padlo lahko prišlo do svojega popolnega odrešenja, ker je človek Jezus 
umrl na Križu za vse ljudi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. In v večnosti ne bo 
nikoli več potrebne pokore za veliko krivdo… Vedno bo namreč potrebna svobodna 
volja človeka, da bi prišlo do odrešenja njegove krivde. 
 
Ko je otrok Jezus prišel na svet, se je začel boj z Mojim nasprotnikom, kateri je do 
tedaj, vse kar je padlo, držal v okovih… Vendar pa je Jezus razbil okove in mu odvzel 
duše, katere pa so se v težavi sedaj zatekle k Njemu; duše, katere so izkoristile Njegovo 
delo odrešenja in katere so se želele osvoboditi nasprotnika… 
 
In vrnile so se Mi prve duše; nekdanji prvi padli pra-duhovi. Kot otroci so se vrnili nazaj v 
Očetovo Hišo, katero so nekoč prostovoljno zapustili, ker je človek Jezus s Svojo smrtjo 
na Križu odplačal krivdo, da bo svobodna vsaka duša, katera Ga prizna, katera svojega 
Boga in Očeta prepozna v Njem, Kateri je za človeštvo umrl na Križu. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8537, 22. junij 1963 
 

»BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA NA ZEMLJO…« 
 
Vedno znova vam je dana razlaga, da je Jezusova duša prišla na Zemljo iz sveta 
svetlobe, da bi se utelesila v človeku Jezusu z namenom poslanstva, katero pa je 
zahtevalo čisto dušo, ker se je Bog Osebno želel nastaniti v tej duši. On pa je to lahko 
naredil samo v čisti duši brez greha… On je poslal Svojega Sina na Zemljo… Ali 
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obstajajo bolj jasne besede za potrditev tega? To je bila ne-padla duša, kot nasprotje 
ljudskim dušam, katere so morale prepotovati dolg proces razvoja preko stvarstva in 
začeti njihovo človeško utelešenje v zelo nepopolnem stanju (Janez 8:23)… Vendar pa 
to ne izključuje dejstva, da je Jezusova duša morala trpeti in se neverjetno težko boriti 
proti vsemu, kar jo je od zunaj oblegalo (napadalo)… Njegovo telo je bilo namreč 
nezrela materija in duša je bila zaradi vpliva nasprotnika močno napadana s strani teh 
neodrešenih substanc… 
 
Vse zemeljske strasti so se oprijemale telesa; njegovi instinkti, kateri so se še naprej 
oprijemali telesa kot del zelo nezrelih substanc, so zahtevali zadovoljitev. Jezusova 
duša je na Zemljo prišla v popolnoma čistem stanju, pa vendarle so bila številna nezrela 
bitja pripojena nanjo, katerih pa se duši ni bilo dovoljeno otresti. Namesto tega jih je 
morala ona umiriti in izpopolniti. Jezus, človek je bil ravno tako preplavljen s strani 
zunanjih nezrelih substanc; njegova okolica je tako vplivala na Njegovo dušo, da je 
morala zdržati enake notranje borbe, katere mora prenesti padla duša. Zaradi tega ni 
res to, da je bilo človeku Jezusu zaradi Njegove popolne duše lažje uresničiti to delo 
Odrešenja… Poleg tega… ker je bila čista in brez greha… je Njegova duša v nezreli 
okolici veliko bolj trpela. Njegova čista duša je reagirala izjemno občutljivo na greh; na 
vse, kar Ga je zaradi nasprotnikovega vpliva preplavilo s strani njegovih bližnjih 
človeških bitij… 
 
Tema, v kateri je morala prebivati svetlobna duša, ji je povzročila nepopisno bolečino, 
pa vendarle je bila ona izpolnjena z gorečo Ljubeznijo do te grešne človeške rase in jo je 
želela (od)rešiti greha in smrti. Pa četudi se je vse, kar je satanske narave, nabralo okoli 
Jezusove duše, pa to vseeno ni uspelo nagnati Jezusove duše, da pade v greh. On se je 
uprl vsem skušnjavam; On se je boril proti Njegovemu nasprotniku, kakor tudi proti 
vsemu neduhovnemu, kar Ga je nadlegovalo… Njegova Ljubezen do Njegovih bratov v 
težavi se ni zmanjšala. In On je obenem tudi uspel v poduhovljenju Njegovih 
neduhovnih telesnih substanc preko Ljubezni, katera pa se je nenehno povečevala in 
tako izpolnila človeka Jezusa, da Ga je posedovala Sama Večna Ljubezen, Katera pa 
Sebe ne bi bila nikoli sposobna manifestirati v grešni duši, brez da pri tem ne bi 
povzročila njenega uničenja… Zakaj vi ljudje ne sprejmete teh besed: »On je poslal 
Svojega Sina na Zemljo…«? Tisto, kar prihaja iz Njega, je popolno, in je zato rečeno, 
da se je »On spustil na Zemljo« in ne, da se je »On povzpel iz brezna…«. 
 
In četudi je bila Jezusova duša v veliki meri obkrožena s satanskimi elementi, pa so oni 
k Njegovi duši prihajali od zunaj. Vendar pa se jim je Njegova duša zoperstavila in si ni 
dovolila, da bi padla, kakor je to nameraval Božji nasprotnik… Ne glede na to, ali je bil 
oblegan s strani neduhovnih substanc Njegovega telesa… oz. ali so se neduhovna bitja, 
kot Satanovi poslanci želela Njemu pripojiti… pa se je Njegova čista duša zoperstavila 
in odstranjevala vse, kar je bilo satanske narave, medtem ko je pomagala pri 
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dozorevanju svojih nezrelih telesnih substanc, da so se bile na ta način sposobne 
pridružiti duši v poduhovljenem stanju, ko je Jezus uresničil Njegovo delo Ljubezni. Čim 
je duša vstopila v carstvo teme, je bila ona podrejena satanskim silam, katerim pa 
vseeno ni podlegla; ona se jim je zoperstavila, ker je bila polna Ljubezni, in ta Ljubezen 
ji je priskrbela moč, da vztraja vse do konca. 
 
Duša je od zgoraj s seboj prinesla Ljubezen; ona Ljubezni ni žrtvovala, ampak se je 
namesto tega rastoče vse bolj zedinila z Večno Ljubeznijo, da se je na ta način zgodilo 
zedinjenje, katero pa bi na Zemlji moralo biti končni cilj za vsakega človeka. Jezus, 
človeško bitje je Sebe na Zemlji deificiral preko Njegove velike Ljubezni in Njegovega 
neizmernega trpljenja ter mučne smrti… On se je namreč moral ravno tako boriti, da bi 
uresničil to deifikacijo. Vendar pa Njemu ni bilo lažje od katerekoli druge osebe, ker 
ljudje ravno tako posedujejo Božansko iskro Ljubezni in jo lahko neprestano hranijo ter 
širijo v blesteči plamen… Oni lahko rotijo Jezusa za pomoč, medtem ko je Jezus vedno 
črpal moč zgolj iz Ljubezni… vendar pa je bila ta v Njem zakrita Ljubezen Sam Bog. 
Bog se je bil namreč sposoben zakriti samo v bitju brez greha; On nikoli ne bi mogel 
vstopiti v padlo dušo, katera je po vzpenjajoči stezi potovala preko stvarstva… duša, 
katera je nekoč od Njega odpadla in zavrnila Njegovo Ljubezen… 
 
Navsezadnje pa je bil to, kar je obremenjevalo vsa padla bitja, izvirni greh. In ta izvirni 
greh bi moral biti najprej odkupljen, preden bi bilo zedinjenje z Bogom ponovno lahko 
mogoče… Glede na to, če bi bila duša človeka Jezusa »padla« duša, ona ne bi bila 
odrešena pred križanjem in Bog se nikoli ne bi mogel v njej nastaniti… On se je namreč 
nastanil v Jezusu, ker je bil On Ljubezen… Bog Osebno je postal človek. Božje 
učlovečenje ne bi bilo mogoče na katerikoli drugi način… vendar pa to je in bo tudi 
ostala največja od vseh skrivnosti… 
 
Delo pokore za ljudski izvirni greh je moralo uresničiti čisto bitje, ker je bilo padlo bitje 
še naprej podrejeno vladavini Božjega nasprotnika in ne bi bilo nikoli sposobno zbrati 
moči, da bi se ločila od nasprotnika, svojega zaporniškega paznika… Sedaj pa je to za 
človeka mogoče, ker je Jezus Kristus zaradi tega umrl na Križu… svetlobna duša je 
morala vstopiti v boj z nasprotnikom, in Jezus je v tem boju zmagal, ker je bila Njegova 
moč Ljubezen, ker je bil On v tej bitki zedinjen s Samim Bogom, z Večno Ljubeznijo. In 
tako je Bog Osebno (od)rešil človeško raso greha in smrti… Vam ljudem mora biti dana 
verodostojna informacija, ker bodo zmotna mišljenja vodila do napačnih zaključkov. 
Luciferju se namreč ne bi bilo potrebno boriti proti Jezusu, če bi imel nad Njim oblast… 
In vsaka padla duša je še naprej podložna nasprotnikovi kontroli… vse dokler ni 
(od)rešena s strani Jezusa Kristusa… Niti ena padla duša ne bi nikoli uspela poraziti 
nasprotnika… Delo Odrešenja še ni bilo uresničeno, in glede na to bi Jezusova borba 
bila neuspešna, ker je padlo bitje, katero je nekoč zavrnilo Božjo moč Ljubezni, od 
Boga sicer dejansko prejelo drobceno iskrico Ljubezni, vendar pa jo ne bi nikoli 
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razgorelo v blesteči plamen, ker bi jo sovražnik zaustavil in ker je sámo bitje prešibko… 
Namreč vi ljudje morate razumeti, da se vi izgubljate v zmotnih mišljenjih, če ne 
opustite tega mišljenja, da je Jezusova duša Satanov delež (oz. »da je Jezusova duša 
pripadala Satanu«) in da je zato nekoč odpadlo duhovno bitje… S tem stališčem bi vi 
samo naredili to, da bi bil problem Božjega učlovečenja še bolj nerazumljiv in 
vprašljiv… In glede na to vam mora biti ponovno dana Čista Resnica, ker vas bo samo 
Resnica  pravilno prosvetlila; Resnica pa bo vedno izhajala samo iz Samega Boga. 
AMEN 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8707, 24. in 25. december 1963 
 

BOŽIČ (1963)… 
 
S hvaležnostjo in z veseljem se morate spominjati Mojega rojstva na Zemlji, ker je bilo 
to delo neizmerne Ljubezni in usmiljenja do vas. S tem je za vas prižgana svetloba, 
katera naj bi vam osvetlila pot iz mračne duhovne noči (Janez 8:12)… tako se je za vas 
končala perioda najglobljega brezupa in začela se je nova razvojna perioda… 
Pripravljena vam je bila pot, katera je ponovno vračala k Meni… In to pot vam je s 
Svojim življenjskim primerom pokazal človek Jezus (Janez 14:4, 6), Kateri je to 
poslanstvo sprejel iz Ljubezni do Mene in do vas, Njegovih padlih bratov… On Mi je 
namreč želel vrniti Moje otroke, kateri so bili že večnosti oddaljeni od Mene in kateri so 
hirali v najgloblji nesreči. 
 
V človeškem ovoju Jezusu je prebivala duša svetlobe: bitje, katero je bilo nekoč 
izsevano iz Mene; bitje, katero Mi je bilo predano (zvesto) v Ljubezni in katero je ostalo 
ob Meni, ko se je množica prvo-ustvarjenih duhov ločila od Mene... Ta duša je bila 
zakrita v otroku Jezusu in že ob Njegovem rojstvu je čudež za čudežem pričeval o 
Božanskem Duhu, kateri je prebival v tem otroku… Jezus je moral začeti Svoje 
zemeljsko življenje na enak način kot vsak drugi človek. Bil je rojen iz Marije device, 
katera je bila popolnoma čista, da je tako lahko na svet prinesla Božanskega otroka, 
brez da bi zagrešila… In Jezusova duša se je morala nastaniti v čistem telesu, ker Sem 
se Jaz Sam želel nastaniti v Njegovem zunanjem ovoju (telesu), zaradi tega je Njegovo 
telo bilo in tudi ostalo čisto in brezgrešno, četudi je bil neprestano napadan s strani bitij 
teme, katera so Ga želela napeljati na padec. On se jim je zoperstavljal in vse nečisto, 
kar se je oprijemalo Njegove duše, je na ta način preko svoje ogromne Ljubezni 
(od)rešil. On se je uprl vsem skušnjavam in je »poduhovil« vse neduhovno, kar je še 
vznemirjalo Njegovo telo, ker je živel v materialnem svetu. On je naredil, da se je vse 
podrejalo željam Svoje duše, ker je bil poln Ljubezni; Ljubezen pa premaga vse, tudi 
največjega sovražnika. Človek Jezus je moral pred tem privesti do dozorevanja vse še 
nezrele substance, katere so se oprijemale telesa, in šele takrat Sem se Jaz Osebno, 
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Večna Ljubezen, lahko v Njem nastanil. In šele takrat je bilo veliko delo milosti lahko 
pripeljano h koncu; delo, katerega je On želel izpeljati zaradi greha celotnega 
človeštva… 
 
Ko Sem Jaz se ob rojstvu Jezusa spustil na Zemljo, je bil Moj Duh v Njem, ker je 
materialno telo v sebi vsebovalo popolno dušo, katera je bila s tem pristno zedinjena z 
Mano, Jaz pa Sem se preko Njega lahko izražal… In ob Njegovem rojstvu so se dogajale 
mnoge stvari, katere vi želite uvrstiti v področje legend, toda katere so se resnično 
zgodile, ker je popolnemu duhu vse mogoče… In le maloštevilni so doživeli te čudeže 
»na« otroku Jezusu; tisti, katerih srca so bila polna Ljubezni, kateri so v otroku Jezusu 
prepoznali obljubljenega Mesijo in kateri so Ga oboževali… Kakor so bili tudi ljudje, 
kateri so prihajali v Njegovo bližino, katerih srca pa so bila nečista in so Jezusa gledali le 
kot nekega otroka, kateri se ne razlikuje od ostalih otrok… Najpogosteje so v Njegovo 
bližino prihajali ljudje, katere je k Njemu pripeljal njihov duh; kateri so občutili čudež, 
kateri se je zgodil te noči in kateri so Ga oboževali, ker so v Njem prepoznali 
obljubljenega Mesijo. 
 
To pa je bil največji čudež vseh časov, kateri se ne bo nikoli več ponovil, da Sam Bog 
pride na Zemljo in da se nastani v otroku. Ljubezen je prišla na Zemljo; otrok Jezus je 
bil poln Ljubezni, ker Ga je velika Ljubezen do nekdaj padlega, nesrečnega spodbudila 
na to, da obleče telo in da dokončno izbriše (odplača) pra-greh, kateri pa je bil lahko 
izbrisan edino s strani Ljubezni, ker je bil sestavljen ravno iz greha proti Ljubezni. To 
delo pa je naredil človek Jezus tako, ko je iz Svoje Ljubezni dal Svoje življenje, ko je 
prenesel največjo žrtev, katero je nek človek kdajkoli prenesel in katero bo kdajkoli 
prenesel… da se je On Sam odrekel celotne svetlobe in moči, katera je bila Njegova 
svojina zaradi Ljubezni, katera je prebivala v Njem… da je On sredi mračnega sveta kot 
samo človek trpel in umrl v najbolj mučni smrti na Križu (Filipljanom 2:6, 7)… 
 
(25. december 1963) Jezus… bitje iz področja svetlobe… se je prostovoljno ponudilo za 
to poslanstvo, da kot človek prehodi to Zemljo in da naredi delo pokore neizmernega 
trpljenja in bolečine, da bi pomagal padlim bratom. Ljubezen je izpolnila vsa bitja, 
katera so nastala iz Mene in tudi ostala ob Meni, potem ko se je Lucifer obrnil od Mene 
stran in tako za seboj v brezno strmoglavil brezštevilna duhovna bitja… In Jezusova 
Ljubezen je bila tako močna, da je Meni želela »narediti pokoro« zaradi neizmernega 
prekrška proti Meni, njihovemu Bogu in Stvarniku, proti Sami Večni Ljubezni. In to 
Ljubezen, katero Mi je Jezus ponudil, Sem Jaz sprejel kot Njegovo žrtev, ker je bila 
narejena iz Ljubezni in ker je bil greh lahko odplačan edino po poti Ljubezni… Tako je 
bitje svetlobe, katero je tako kot vsi ostali ljudje vzelo telo, hodilo po Zemlji, 
obremenjeno s težkim zemeljskim telesom, katero pa je za to bitje, katero se je 
nahajalo v svetlobi in svobodi, predstavljalo okove, katere je duša doživljala kot 
izjemno mučne. Vendar pa je moral On kot človek premagati zemeljsko pot, ker naj bi 



39 

 

bil Svojim bližnjim primer, da bi Mu sledili. Moral se je boriti z enakimi slabostmi in 
odpori, kateri naravno obremenjujejo vsakega človeka, ker se je moral preko lastnega 
dela na duši osvoboditi vseh slabosti in pomanjkljivosti… Človek Jezus se je nahajal 
sredi materialnega sveta na področju, katero je pripadalo Mojemu nasprotniku. In za 
dušo iz kraljestva svetlobe je bilo v tem mračnem področju dvakrat težje doseči cilj: 
upreti se vsem satanskim skušnjavam, katere so imele namen, da Ga napeljejo na 
padec in da delujejo na vse neduhovno v telesu ter okolici; Njegovo telo je bilo namreč 
ravno tako močno oblegano s strani nezrelega duhovnega, kateremu pa se Jezusova 
duša ni upirala, ker je On v Svoji modrosti spoznal, da je tudi to duhovno želelo biti 
osvobojeno, zato je Njegova Ljubezen bila neprestano pripravljena pomagati vsemu, 
kar je še bilo nesrečno. Njegova duša je preko svoje okolice neizmerno trpela, ker je 
bila ona navajena na svobodo, svetlobo in Ljubezen, s tem pa tudi na najvišjo 
blaženost; tukaj pa se je nahajala v temi, omejena s telesom in v okolici brez Ljubezni. 
In tako je bila Njegova življenjska pot že od otroštva stanje trpljenja, preko katerega pa 
je On odplačal zelo velik dolg Svojih bližnjih… vse dokler na koncu ni dokončal veliko 
»spravno žrtev«, ko je dal Samega Sebe za pra-krivdo vseh ljudi sedanjosti, preteklosti 
in prihodnosti… 
 
Vi ljudje ne boste mogli nikoli dojeti tega dela usmiljenja, ker niti eden človek, ki se 
zaveda konca, ne bi bil sposoben na sebe vzeti takšno mero trpljenja, ker Mu je bil 
Njegov konec nenehno pred očmi in Mu ni dovolil,da bi se v Njem stopnjevalo veselje 
(Matej 16:21, Janez 18:4). On je namreč čutil kot človek in je preživljal vse strahove, 
katere so Mu povzročile misli o prihajajočem dogodku. Vendar pa je On zdržal vse do 
konca; Ljubezen v Njem do Mene in do vsega neodrešenega se je neprestano 
povečevala in Mu dajala Moč, da naredi Njegovo delo milosti/sočutja… Na ta način 
Sem Ga Jaz lahko popolnoma prežel, ker Sem bil Jaz Sam prisoten v Njem, v Moji 
temeljni naravi, in Jaz Sem bil torej Tisti, Kateri je odplačal grehe za vse ljudi, ker je bila 
Ljubezen tista, katera je Jezusu dala moč, da trpi in da umre na Križu, da bi bili ljudje 
(od)rešeni in da bi bila plačana velika pra-krivda, katera pa je edino preko dela Ljubezni 
lahko dosegla pravično spravo, kakršno je na Križu naredil človek Jezus. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8897, 21. december 1964 
 

KLIC IZ ZEMLJE PO ODREŠENIKU… 
 
Sama večna svetloba se je spustila na Zemljo, in ona je zasijala v srcih vseh tistih, kateri 
so se odprli in ji dovolila pristop. Bil je namreč čas teme, v kateri so hodili ljudje in nihče 
se ni od tam mogel osvoboditi, ker je nasprotnik še vedno imel polno moč. In bili so le 
maloštevilni, ki so v svoji težavi klicali Odrešenika, Kateri naj bi jih osvobodil izpod te 
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moči. Bili so le maloštevilni, ki so čutili, da so bili privezani, kateri pa so obenem tudi 
vedeli, da jim je bil najavljen Odrešenik; vedeli so za preroštva, da naj bi prišel nekdo iz 
Davidovega rodu in da jim je s strani Njega obljubljena pomoč v njihovi bedi… Vendar 
pa so pričakovali zemeljsko pomoč; bili so namreč dobrega srca in so zato tudi 
prepoznali nepravičnost njihovih bližnjih… Da pa je bil Odrešenik poslan od zgoraj in da 
naj bi jim prinesel odrešenje na popolnoma drugačen način, tega pa oni s svojimi čutili, 
katera so bila usmerjena k svetu, niso mogli dojeti… 
 
Kjer je bila torej prisotna dobra volja, tam so ljudje tudi sprejemali svetlobo, katera je 
sijala v njihova srca. Dovolili so se podučiti in se s strani človeka Jezusa vpeljati v 
določeno znanje, katero je bilo potrebno za odrešenje njihove duše… ker je Bog na 
Zemljo poslal Svojega Edinorojenega Sina… Svetlobna duša se je nastanila na Zemlji in 
je sedaj začela pot kot človek, da bi živela primer življenja Ljubezni za ljudi, da ljudi 
pripravi za delo odrešenja, katerega je Sam Bog želel narediti v človeku Jezusu… 
Človeštvo je bilo obdano z gosto temo, zato je za njih na Zemljo prišla Svetloba, da bi 
jim razložila namen njihovega življenja in da bi jim prepričljivo pokazala zapovedi 
Ljubezni; da bi jim na Samemu Sebi pričevala o učinkih življenja Ljubezni in da bi na ta 
način oblikovala ljudska srca, da bi bila dovzetna za sevanje Ljubezni od zgoraj. 
 
In On Sam se je moral žrtvovati, da bi naredil spravo za njihovo veliko krivdo 
nekdanjega odpadništva od Boga… Ljudje so bili pod prekletstvom tega greha in za 
njih so bila vrata kraljestva svetlobe zaprta, tako da oni po njihovi smrti niso mogli 
vstopiti vanj, ampak so morali v preddverju čakati na odrešenika Jezusa Kristusa (glej 
Knjižico št. 30) in Mu sedaj v veri v Njega slediti, ker je bil On vrata za kraljestvo 
svetlobe… In tudi tam so duše vedele za Mesijo, Kateri je bil od prerokov in jasnovidcev 
najavljen… In pričakovali so Ga polni hrepenenja; Njega, Katerega so prepoznavali kot 
njihovega odrešenika iz duhovne bede. 
 
Človek Jezus je povsod prinesel svetlobo; On si je povsod prizadeval, da bi ljudem 
pojasnil glede njihovega nekdanjega izhodišča in glede njihovega namena življenja; 
glede njihovega velikega izvirnega greha, zaradi katerega je On na Sebe vzel najbolj 
mukotrpno smrt na Križu, da bi dosegel spravo… Bog je poslal Svojega Sina na Zemljo, 
da bi se v Njem Sam nastanil. In tako Se je človek Jezus moral pripraviti, da bi On za 
Njega postal posoda tako čista in polna Ljubezni, da bi On v Sebe sprejel Božanstvo… 
večno Ljubezen… da bi zato sedaj v Njem Sam Bog uresničil delo odrešenja; da bi Bog 
postal »človek«, človek Jezus pa popolnoma vstopil v Svojega Očeta, da je na ta način 
tudi mogoča razlaga, da je Bog postal človek za tistega, kateri je (od)rešen s strani 
Jezusa Kristusa in že poseduje mali žarek spoznanja… 
 
Bog je Ljubezen (1 Janez 4:8, 16). Ljubezen je bila v človeku Jezusu, človek Jezus pa je 
umrl v najbolj boleči smrti na Križu… Tako je Bog Osebno uresničil delo odrešenja; On 
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je Sebi samo izbral nek človeški ovoj, kateri pa je bil poln Ljubezni… In tako so bili ljudje 
osvobojeni od njihovega ječarja, kateri so to želeli… Bog namreč ne uporablja nobene 
prisile… Torej vsakdo se lahko okoristi z milostjo dela odrešenja, da bi pobegnil ječarju. 
Vsakdo lahko moli za okrepljeno voljo, ker jo je človek Jezus dosegel na Križu za vse 
tiste, kateri so se želeli osvoboditi nasprotnika (glej Knjižico št. 54). Da pa bi jim lahko 
pridobil mero moči, je On ljudem dal zapoved Ljubezni, izpolnitev katere pa jim je 
istočasno prinesla moč in okrepitev njihove volje. Prakticirati Ljubezen z mislimi na 
Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa je najbolj zanesljivo zagotovilo, da bo 
osvobojen nasprotnika, ker je Ljubezen proti njemu najmočnejše orožje; Božanski 
Odrešenik pa je Tisti, Kateri je to orožje uporabil, da bi ga premagal… On je duše 
(od)rešil s Svojim življenjem, in nasprotnik jih ne more več zadržati, če one želijo biti od 
njega svobodne… In tako je Svetloba prišla na Zemljo; prinesla je svobodo tistim, 
kateri so dovolili biti obsijani z Božansko svetlobo Ljubezni, katero pa so v sebi lahko 
prižgali vsi, kateri so odprli njihova srca in tako ponovno želeli vzpostaviti stanje, v 
kakršnem so bili pred njihovim padcem v greh… če so oni dovolili (želeli) biti (od)rešeni 
s strani Jezusa Kristusa, Kateri je zaradi izvirnega greha umrl na Križu. AMEN 
 
 

…………………………………………….....2…………...........................................…… 
Na svetu ponovno vlada noč… 

……………………………………………....†………………………........................…… 
 

 

Bertha Dudde, št. 4524, 26. december 1948 
 

SVET JE V OKOVIH… (BOŽIČNA OBJAVA)… 
 

Mir vam ljudem na Zemlji, če ste dobre volje (Luka 2:14)… Zaradi tega Sem Jaz kot 
človek prišel na Zemljo, da bi vam prinesel mir oz. da bi vam pokazal pot, preko katere 
lahko dosežete mir srca. Svet je namreč v okovih Satana, katerega naj bi se rešil. In 
tako se je nek človek izročil njegovi zlobi, prepoznal vso njegovo moč in se boril proti 
njemu. On se ni z njim boril, da bi mu poizkušal pobegniti, ampak je moral On nad njim 
uporabiti vso moč. On se mu je poizkušal upreti; On je iz tega boja nameraval vstati kot 
zmagovalec, da bi osvobodil ljudi, da bi jih iztrgal Satanu, ker je bil svet v okovih… Tako 
ste tudi vi ponovno v okovih, Odrešenik Jezus Kristus pa je zaman naredil Svoje delo 
odrešenja za ljudi, kateri sedaj hodijo po Zemlji in v Njega ne verujejo. Težava je zopet 
ogromna; Satan ponovno besni in nad ljudmi izkazuje veliko moč, ljudje pa so od Mene 
daleč oddaljeni in potrebujejo pomoč. Ponovno se od zgoraj borim proti njemu, 
medtem ko prinašam Resnico tja, kjer sta kot Satanovo orožje zastopani laž in 
zabloda… 
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Svet je v okovih… duhovna tema je kakor veriga položena med človeštvom; oni pa se 
ne morejo osvoboditi, ker oni ne želijo, da bi svetloba večne Resnice prebila temo… 
Oni so v okovih tistega, kateri je gospodar teme… In tako moram biti Jaz ponovno vaš 
Odrešenik, vendar pa na drugačen način… Jaz moram nasprotniku iztrgati njegovo 
moč; Jaz ga moram zajeti, da bi se na ta način prekinila prevzetost in da bi tako lahko 
med ljudmi ponovno zavladal mir; mir v Meni, kateri pa je dan vsem tistim, kateri želijo 
živeti z Mano in za Mene… Jaz jim prinašam mir, ker Jaz trgam verige in dajem 
svobodo vsem tistim, kateri so dobre volje… Ponovno bom prišel na Zemljo; pokazal se 
bom na oblakih vsem tistim, kateri v Mene verujejo in jih bom povedel domov v 
kraljestvo miru, preden Jaz preženem tistega, kateri je njihov sovražnik in jih želi 
uničiti. In tako bo Odrešenik ponovno vstal v največji stiski… Nekoč se vam je rodil 
otrok… Od zgoraj se je spustil dol na Zemljo, kakor tudi danes prebiva v duhu tistih, 
kateri dovoljujejo, da jih (od)reši. In Jaz bom šel z njimi v boj proti Satanu; Jaz bom 
prinesel mir tistim, ki so dobre volje. AMEN 

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 5279, 24. december 1951 
 

ODREŠENIK IN ZDRAVNIK… 
 
Prinesel Sem vam Odrešitev iz največje težave, ko Sem se spustil na Zemljo… Resnično 
vam je bil rojen Odrešenik; Zdravnik vaših duš, Kateri vam je želel pomagati, da bi 
okrevali od resne bolezni, Kateri pa je obenem poznal vašo bolezen in tudi kako jo 
ozdraviti… Jaz Sem prišel kot Odrešenik, ker je človeštvo trpelo v veliki nesreči. In celo 
danes doživlja enake težave: ljudje so napadeni s strani bolezni, katera pa bo vodila v 
smrt, če ne bo ničesar storjenega, da bi se jo zaustavilo; če se ponovno ne izkoristi 
Odrešenika, Kateri jim edini lahko pomaga doseči življenje. Toda ljudje ne prepoznajo 
njihove bolezni; oni ne kličejo Zdravnika, oni so nesposobni živeti in nimajo vere, 
medtem ko še naprej živijo njihovo fizično življenje, katero pa je edino, kar smatrajo, 
da je vredno… Težava je veliko večja sedaj, kot pa je bila takrat, ko Sem prišel na svet, 
ker Me ljudje poznajo, vendar pa so pozabili na Mene. Ljudje sicer poznajo Zdravnika, 
Kateri jih lahko ozdravi, vendar pa Ga ne kličejo; ljudje ne kličejo Odrešenika, ampak 
stojijo na samem robu prepada… 
 
Noč je mračna in ljudje ne vidijo svetlobe, katera sije na njih. Njihove misli se sicer 
zagotovo vračajo nazaj na ta čas, ker je tradicija, da se samo enkrat razmišlja o Meni, 
Kateri Sem kot otrok ležal v jaslicah. Vendar pa oni ne premišljajo o pomenu Mojega 
prihoda, ker to zahteva resno voljo in dojemanje duhovne težave. Jaz želim biti 
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ponovno Zdravnik in resnični Odrešenik vsakemu, kateri Me kliče v njegovem srcu. S 
strani Mene bo odpuščeno vsakemu, kateri njegove grehe prinaša k Meni. Vsakemu, 
kateri Mi preda Ljubezni polno srce, bom Jaz podaril Moj blagoslov s svetlobo ter 
močjo, da bi Me prepoznal in razumel Moje delo Odrešenja, da ga bo na ta način lahko 
izkoristil in da tako za njega nisem zaman umrl na Križu… Jaz Sem prišel na svet… 
Vedno znova Jaz prihajam k Mojim otrokom, samo če Me sprejmejo, samo če so v 
njihovih srcih za Mene pripravili jaslice in če Ljubezen usposobi njihova srca, da Me 
sprejmejo… Jaz bi kot resnični Zdravnik in Odrešenik uresničil učinek v tistih, kateri bi 
prišli k Meni bolni in obremenjeni s krivdo. Jaz jih želim osvoboditi njihove bolezni in 
trpljenja, mraka in greha, čim oni samo upoštevajo Mene in Moje poslanstvo na Zemlji; 
čim oni verjamejo v Mene kot Odrešenika sveta, Kateri je vzel ovoj kot Njegovo 
bivališče, ker je prišel k revnim, bolnim ter slabotnim, kateri so potrebovali pomoč v 
njihovi težavi. Jaz vam ponovno želim pomagati in vas ozdraviti tam, kjer Sem v veri 
klican kot Odrešenik, preden bo izpolnjen čas, ker se le ta približuje njegovemu Koncu. 
Vendar pa se nikomur, kdor si dovoli, da je s strani Mene ozdravljen, ni potrebno bati 
Konca, ker bo on živel v večnosti. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6142, 22. december 1954 
 

PRED LJUDMI JE NESKONČNA NOČ… JEZUS KRISTUS… 
SVETLOBA… 

 
Na človeštvo se spušča noč. Neka noč, katera je nezamisljivo dolga in mučna, ker ta 
noč ne bo prinesla nikakršnega blagodejnega spokoja, ampak samo jetništvo in temo… 
Taka noč je pred vami ljudmi, čeprav se vi še vedno gibljete na svetlobi dneva in čeprav 
ste vi v vašem mišljenju ter delovanju še vedno svobodni. Noč vam odvzema vso 
svobodo, kakor vam odvzema tudi svetlobo… Celo tisto malo, kar vi sedaj na svetlobi 
dneva še lahko prepoznate, se bo pogreznilo v temno noč, in vi ne boste ničesar več 
vedeli in se boste morali neskončno dolgo časa mučiti brez svetlobe, dokler se vam 
svetloba nekoč ponovno ne prikaže… Nekoč je Sama Svetloba prišla na Zemljo… ker je 
bila nekoč ta duhovna tema že razprostrta nad Zemljo… ker se je Božja Ljubezen 
usmilila in je dovolila, da na Zemlji zasije Njegova svetloba… Sama večna Svetloba se 
je spustila na Zemljo, da bi ljudem pomagala stopiti iz mraka, da bi jim poravnala 
(utrla) pot, katera vodi do svetlobe in slave… Ta svetloba pa lahko še dandanes sveti v 
vsej njeni moči, če le obstaja volja za to, da bi se umaknilo temi, če bo le ujet vsak žarek 
večne svetlobe… če ljudje sami molijo za svetlobo in se s to molitvijo obrnejo na Njega, 
Kateri se je Osebno spustil na Zemljo za vse ljudi sedanjosti, preteklosti in prihodnosti. 
Ko se je spustil na Zemljo, je On prižgal tako jasno svetlobo, da dejansko ne bi bilo več 
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potrebno, da je tema, če bi ljudje prostovoljno pohiteli k svetlobnemu žarku in če bi si 
oni samo želeli priti izven dosega noči… Vendar pa se človeštvo v tej temi dobro počuti 
in zato preganja vsakogar, kdor prihaja k njim kot nosilec svetlobe… Minil je namreč 
čas, v katerem je Svetloba od zgoraj osvetljevala pot… Zemlja je ponovno zasenčena s 
temo in le maloštevilni so, kateri se umikajo od tam, kjer je noč… samo maloštevilni so, 
kateri težijo k svetlobi, katera pa še vedno sije od zgoraj. In zato je za pričakovati 
neskončno dolgo noč, ker ljudje ne mislijo na Tistega, Kateri jim je nekoč v svet 
prinesel svetlobo… Jezusa Kristusa… Kateri je v Sebi v vsej polnosti zakril večno 
Svetlobo. Samo On je Tisti, Kateri vam lahko tudi danes prinese odrešenje tam, kjer je 
zanj zaprošeno… In On je Edini, Kateri lahko prežene noč in prinese svetlobo tistim, 
kateri Ga kličejo… kdor gre mimo Njega, ta gre nepovratno nazaj k tisti noči, iz katere 
pa ni več umika… Kdor pa sledi Njemu, temu se ni potrebno bati noči… On bo doživel 
blesteče jutro in okoli njega ne bo nikoli več mraka… Kdor namreč svoje pribežališče 
najde v Sami večni Svetlobi, bo s strani Nje tudi prosvetljen in za njega Svetloba ni 
prišla zaman na Zemljo; on jo je sprejel in se prostovoljno predal njeni osvetlitvi… 
celoten mrak, mamljivost (navdušenje, vezanost, pozornost), je od njega odpadla in on 
bo vstopil v kraljestvo svetlobe, ko se bodo sence večno dolge noči na Zemlji spustile 
na vse ljudi, kateri ne usmerjajo nikakršne pozornosti na Božansko Ljubezensko 
svetlobo od zgoraj… kateri ne verujejo v to… da je večna Svetloba Osebno prišla na 
Zemljo, da bi ljudi osvobodila noči smrti… kateri ne verujejo v Poslanstvo Jezusa 
Kristusa, Kateri je želel (od)rešiti ljudi greha in smrti. AMEN  
 
 

…………………………………..........…....3…………..................................................… 
Razumevanje učlovečenja Boga v Jezusu… 

…………………………………….....…....†………...................................................…… 
 

 

Bertha Dudde, št. 0349, 27. marec 1938 
 

SKRIVNOST UČLOVEČENJA… BOŽJA MILOST IN MOČ… 
 

Dragi Moj otrok… mogočna misel je temelj učlovečenja… V vseh Njegovih najglobljih 
učenjih Gospod ne more narediti, da ti je to razumljivo, ker narava človeka ne 
razpolaga s potrebno sposobnostjo dojemanja, katera pa bi bila nujna za razumevanje. 
Med človeštvom vlada misel, da so bile stvaritve brez utelešenja Božjega Sina na 
Zemlji izgubljene… In ta misel je še kako Čista Resnica, čeprav pa ona ne kaže dovolj 
jasne slike o tem, koliko se je Odrešenikova Ljubezen preko tega učlovečenja žrtvovala 
za človeštvo… 
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Ne obstaja primerjava, katera bi vsaj približno dovolila spoznati, kakšna moč se je 
preko tega Božanskega dela prenesla na celotno vesolje… na vsa bitja, še posebno pa 
na zemeljske otroke in njihove duše… Vsaki duši namreč pripada milost v tolikšni meri, 
da bi se človek, če bi jo izkoristil, lahko zgradil v Bogu-enako stvaritev… namreč 
Ljubezen, Katera je z Bogom neločljivo povezana, poseduje srce vsakega človeka… 
Ona omogoča, da se iz Ljubezni razvijajo popolna bitja. In z učlovečenjem je Sam 
Gospod Bog vsemu temu odprl velika vrata. 
 
On je zemeljskim otrokom utrl pot v večno blaženost… On jih je (od)rešil večne smrti… 
In to večno življenje je v vaših rokah… Kakršnega si ustvarite na Zemlji, takšno vas bo 
»nekega dne« pričakalo. Sam Gospod Bog je postavil temeljni kamen, na katerem si vi 
lahko zgradite večno kraljestvo… Obenem pa ostanite v zavedanju glede tega, koliko 
vas Oče srčno ljubi, da je On za vas, da bi vas rešil večne obsodbe (prekletstva), Sam 
Sebe ponudil kot žrtev in tako za vas naredil največje delo Ljubezni… In v tem 
zavedanju si prizadevajte biti vredni te Ljubezni, da bi Gospod za vsakega izmed vas 
postal resnični Odrešenik večne smrti, in večno se Mu zahvaljujte. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2817, 19. julij 1943 
 

KRISTUSOVO UČLOVEČENJE… 
 
Ne obstaja večji problem od Kristusovega učlovečenja… Ta problem pa kljub najboljši 
volji in povezanosti z Bogom ne bo mogel biti rešen, vse dokler človek prebiva na 
Zemlji. Namreč ogromna je milost, da Bog daje ljudem razlago na njim dojemljiv način; 
da jim daje razlago o pomenu dela odrešenja, da tako ne gredo mimo, brez da ne bi bili 
ganjeni z največjim delom milosti… vendar pa vse te razlage ne zadostujejo za to, da si 
je učlovečenje Boga v človeku Jezusu mogoče zamisliti; to je bilo namreč delo 
Božanske Ljubezni, za katerega pa ljudje še nimajo nikakršnega merila, ker ne poznajo 
kraljestva svetlobe in zato ne morejo imeti nikakršne predstave, v kako nizko stopnjo 
razvoja se je utelesilo večno Božanstvo in kako je zato potrebno ceniti to utelešenje. 
Učlovečenje Kristusa je torej delo milosti, katerega se z največjo Božjo Ljubeznijo ne da 
več prekositi. On je dokaz najglobljega sočutja/usmiljenja in največje pripravljenosti za 
pomoč, za katero je neko bitje sposobno, da z Njegovo prisotnostjo osreči duhovno v 
največji težavi; da kot najjasnejša svetloba stopi v mračno senco in da kot najčistejša 
Ljubezen prebiva v enakem utelešenju med ljudmi, kateri so postali brez Ljubezni in 
neusmiljeni. To ljudem ni razumljivo, ker oni, ker sami niso dovolj sposobni ljubiti, ne 
morejo niti približno izmeriti Božje Ljubezni; ona je njim nedojemljiva, ker oni niti ne 
vedo, kaj za Ljubezen pomeni, da mora poleg Sebe prenašati brezčutnost… Ljubezen 
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je namreč nebeška in Božanska, medtem ko je brezčutnost iz brezna (pekla), tako da 
Božansko poleg Sebe prenaša (trpi) satansko… Čistoča in svetloba sta prebivali poleg 
greha in teme, moč in sila poleg nemoči ter šibkosti volje, Ljubezen in dobrota poleg 
sovraštva ljudi, h katerim se je Bog spustil v Jezusu… In ne samo to, da so bili ljudje 
šibki zaradi njihove stopnje razvoja, ampak je njihovo od Boga oddaljeno življenje za 
seboj potegnilo to šibkost, kar pa je pomenilo ogromno duhovno temo, katera je bila 
razlog, da se je Bog utelesil med ljudmi; da je se je On odel z zemeljskim ovojem, da bi 
za ljudi živel primer življenja, katerega bi tudi oni morali živeti, da bi se Mu približali… 
On Sam je postal človek in se je iz višine spustil v brezno. On je Svojo polnost svetlobe 
ogrnil s formo, katera je sama kot substanco vsebovala še nezrelo duhovno. Ta nezrela 
zunanja oblika je pri duhovnem delovanju še vedno ovirala Božansko Ljubezen, katera 
je bila v njej zakrita, tako da se je telo preko volje človeka Jezusa moralo popolnoma 
absorbirati v Ljubezen, preden je Božanska Ljubezen v Njem lahko delovala. Človek 
Jezus pa je moral prestati ta izpit volje, da bi sedaj deloval in oznanjal v Bogu enaki 
volji… Šele sedaj se je večno Božanstvo lahko izrazilo preko Njega, Kateri je izpolnil vse 
pogoje, da bi se Ono Sámo lahko v Njem razodelo (manifestiralo, prikazalo); da je tako 
skozi Njega lahko govorilo ljudem, kateri drugače sploh niso bili več sposobni slišati 
Božanskega glasu, ker so bili popolnoma oddaljeni od Boga. Zaradi tega je Bog prišel 
na Zemljo k ljudem, ker Njegova Beseda ni več našla pristopa do njih, On pa jih je s 
Svojo Besedo želel ponovno osrečiti… In zato je On sprejel človeško obliko, da bi se 
počutil kot človek in tudi zato, da bi dosegel duhovno zrelost na način, da se Božja 
Ljubezen nastani v Njem in Ga usposobi za neverjetna (izjemna) dela. On je ljudem 
želel pokazati pot navzgor (v višine), katero pa mora prehoditi vsak človek, da bi že na 
Zemlji postal Njemu podoben. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3652, 10. januar 1946 
 

UČLOVEČENJE BOGA… 
 
To, da Sem se na Zemlji nastanil v nekem človeškem ovoju, bo za ljudi ostal nerešljiv 
problem, vse dokler živijo na Zemlji, ker ne bodo mogli nikoli dojeti, da se je najbolj 
vzvišen Stvarnik neba in Zemlje lahko zakril v človeškem bitju, v ovoju, kateri pa je 
glede na to za tega Duha večnosti pomenil omejitev. Ljudje namreč niso bili nikoli 
sposobni prodreti v to skrivnost, celo ko jim je bilo to pojasnjeno glede na stanje 
zrelosti njihove duše. Ta problem učlovečenja je tako skrivnosten, pa vendarle si Moja 
Ljubezen prizadeva, da ga ljudem naredi razumljivega, da oni tako lahko verujejo v to, 
kar morajo verovati, da bi postali blaženi. Razlog za Moje učlovečenje na Zemlji se 
nahaja predvsem v Moji neskončni Ljubezni. Moje stvaritve niso bile več sposobne 



47 

 

prepoznati veze med njimi in med Stvarnikom. In zato Sem Jaz Samega Sebe želel 
narediti njim prepoznavnega (opaznega, očitnega, jasnega), da bi jih spodbudil na to, da 
ponovno vzpostavijo vezo z Mano, ker Moja Ljubezen večno hrepeni po tem, kar je 
nastalo iz Mene. Da pa bi se zgodilo zedinjenje, mora obstajati hrepenenje tudi s strani 
Mojih stvaritev. Zato je Moja Ljubezen Sama Sebe želela približati ljudem, da Me oni 
na ta način lahko prepoznajo… Človek je v primerjavi z Mojo neskončno veliko močjo le 
neko delo stvarstva v najbolj drobceni miniaturi… on ne bi mogel stati pred Mojo 
polnostjo moči, da pa pri tem ne bi bil zdrobljen (uničen)… Zato Sem moral Jaz k njemu 
priti v zanj najbolj razumljivi obliki, katero je najlažje za prenašati, da mu dam 
možnost, da stopi v vezo z Mano. In zato Sem Jaz prišel k ljudem kot človek… Moj Duh, 
kateri kot duhovna iskra ravno tako dremlje v vsakem človeku, se je v vsej polnosti 
nastanil v človeški formi (Kološanom 1:19; 2:9). Forma je na ta način pred njihovimi 
očmi zakrila Božansko, pred katerim pa ne bi mogli obstati, če bi jih ono obsijalo v svoji 
polnosti moči… Moj Duh namreč izpolnjuje neskončnost… On se ravno tako lahko 
skrije v najmanjšem ovoju, ker Moj Duh ni vezan na čas in prostor. Moj Duh ni 
potreboval nikakršnega ovoja, vendar pa si je nadel ovoj zaradi Mojih stvaritev, katere 
Me brez ovoja niso bile nikoli sposobne prenesti. V človeški formi Sem se na ta način 
vidno približal ljudem. Vsaka človeška forma je najprej oživljena preko Moje duhovne 
iskre, preko Mojega Daha, Mojega deleža, kateri je vstavljen vanj na začetku utelešenja 
kot človeka (Geneza 2:7), dremlje in čaka bujenje. Moja stvaritev pa postane Božanska, 
čim ona to duhovno iskro, delež Mene Samega prebudi preko Ljubezni… Človek Jezus 
je potem preko Ljubezenskega delovanja duhovno iskro v Sebi pripeljal v življenje; 
iskra se je razplamtela v jasen plamen in On Me je v vsej polnosti pritegnil v Svojo 
zunanjo telesno formo, katera pa je sedaj postala bivališče za Mene Samega. Moj Duh 
večnosti namreč ni vezan na čas in prostor; on ni omejen, on izpolnjuje celotno vesolje, 
duhovno kraljestvo in vse stvaritve. On je povsod… zato lahko On prebiva tudi v 
človeškem ovoju, če ta ovoj znotraj dovoljuje Njegovo prebivanje, v kolikor se tako 
oblikuje, da ne bo več pogoltnjen (uničen) s strani Moje sile in Moje Ljubezni… To 
namreč predpostavlja popolnost, katere ljudem primanjkuje in katero je Jezus dosegel 
na Zemlji. Zato je bil človek Jezus lahko v najtesnejši vezi z Mano, brez da bi prenehal 
obstajati, medtem ko Me je Njegov ovoj zakril pred tistimi, kateri niso mogli prenesti 
Moje bližine, ker so bili še nepopolni. Pa vendarle so Me oni lahko videli, čeprav Me 
niso prepoznavali; videli so namreč samo človeka Jezusa in ne Mene v Njem. Jaz Sam 
sem postal človek; Jaz Sam sem si nadel človeški ovoj, ker sem Jaz Sam resnično 
Stvarnik vsega, kar je vidno. To, da Sem prišel k ljudem, ima svoj razlog (vzrok) v Moji 
ogromni Ljubezni do njih, ker so potrebovali Mojo prisotnost, da bi ponovno našli pot 
vrnitve k Meni. Jaz Sem postal človek in kot človek Sem začel boj z Mojim 
nasprotnikom, kateri je Moje stvaritve želel odriniti stran od Mene in jim je vzel 
vsakršno moč volje, da bi se mu zoperstavili… In tako Sem se Jaz z njim boril za ljudi… 
Moje orožje je bila Ljubezen, katera pa premaga vse, kar se ji zoperstavi… Jaz Sem kot 
človek trpel za ljudi iz Ljubezni do njih, da bi premagal nasprotnika, čigar moč ni mogla 
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prenesti tega orožja in čigar moč Sem zlomil z Ljubeznijo… (10. Januar 1946). Moj 
prihod na Zemljo je bila torej odločitev za boj med svetlobo in temo. Sama svetloba je 
Sebe predala princu teme, da bi razbila njegovo moč nad duhovnim, katero se je v 
svobodni volji moralo odločiti za svetlobo ali pa za temo. Moj nasprotnik pa te 
odločitve svobodne volje ni dovoljeval, ampak je to duhovno prisiljeval, ker je ugrabljal 
oslabljeno voljo ljudi, da bi ljudi onesposobil, da bi prepoznali Boga; prizadeval si je 
namreč, da bi Mene kot Svetlobo večnosti zadržal daleč stran od njih, da bi preprečil, 
da bi se oni odločili za Mene. In zato Sem Jaz prišel ljudem na pomoč. Mojemu 
nasprotniku Sem odvzel moč, da bi na ta način lahko vplival na ljudi z oslabljeno voljo; 
Sam Osebno Sem se postavil na stran ljudi in se kot človek boril proti njemu… oziroma 
Moja zunanja forma je bila podrejena enakim zakonom kot pri kateremkoli drugem 
človeku. Ona je morala iti preko vseh skušnjav in zemeljskih slabosti. Vendar pa je bila 
ona izpolnjena (oživljena) z Ljubeznijo, in moč Ljubezni je zadržala zmago; ona je bila 
močnejša od moči tistega, kateri je bil brez Ljubezni. V človeku Jezusu Sem bil v vsej 
polnosti; Moj Duh večnosti se je nastanil v Njem. Vendar pa se je pred tem človek Jezus 
tako oblikoval, da Sem se Jaz lahko nastanil v Njem. Moja zunanja forma je bila ravno 
tako Moje delo – delo Stvarnika večnosti. Čeprav pa je bila ta zunanja forma na začetku 
utelešenja Njegove duše ravno tako nosilec nezrelih substanc, katera pa so se morala 
preko volje človeka Jezusa, preko Njegove Ljubezni najprej poduhoviti, tako da je 
morala najprej postati posoda za prejemanje Mene Samega, ker Sem se Jaz, 
najpopolnejši Duh večnosti lahko nastanil samo v popolni posodi… Potem pa Sem 
vidno prebival med ljudmi. Potem Sem Jaz Sam v obliki človeka hodil na Zemlji; Jaz 
Sam, Duh, Kateri vlada v neskončnosti, Sem se spustil na Zemljo – manifestiral Sem se 
v formi, katera je bila vidna ljudem… To je skrivnost, katera vam bo kljub takšni razlagi 
ostala nedojemljiva. Čeprav pa si Jaz prizadevam, da bi vam jo naredil toliko 
razumljivo, da vi v Jezusu lahko priznate Mene Osebno. Namreč, tako kot tleča iskrica 
lahko zraste, da kot močan ogenj deluje elementarno, tako se je duhovna iskra v 
človeku Jezusu prižgala do najjasnejšega žarenja in se zedinila z večnim ognjem; večni 
ogenj je od človeka Jezusa zažgal vse zemeljsko, da je v Njem ostalo samo Božansko… 
To pa Sem bil Jaz, veliki Duh večnosti, Kateri je bil ljudem viden, da bi jim ponovno 
prinesel znanje od Boga, h Kateremu naj bi oni na Zemlji stremeli; za Katerega naj bi se 
v svobodni volji odločili in Kateri je za njih ponovno dosegel (kupil) moč preko Svoje 
smrti na Križu, katero je človek Jezus vzel na Sebe, da bi osvobodil (odrešil) Svoje 
bližnje. AMEN    

 

 
*** 
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Bertha Dudde, št. 4175, 25. november 1947 
 

DEČEK JEZUS, BOG IN ČLOVEK… 
 
Iščite razlago in vam bo dana… Tisti, na katerega se spusti Božji Duh, je ravno tako 
sposoben dati odgovor v skladu z Resnico na vprašanja, katera so mu postavljena glede 
duhovnega. Skrivnost Božjega učlovečenja je za zemeljske ljudi tako težak pojem, da 
oni nikoli ne morejo biti popolnoma podučeni, razen če niso prejeli razlage s strani 
Samega Božjega Duha tako, da jih bodo prejemniki duhovnih sporočil sicer dobro 
dojeli, vendar pa to ne more biti na dojemljiv način dostavljeno bližnjim… Človek Jezus 
je bil resnično rojen na čudežen način in Njegovo rojstvo je bilo pospremljeno z 
vsakovrstnimi nadnaravnimi pojavi. Vendar pa je telo bilo in tudi ostalo predvsem 
zemeljska stvar; duša je izvirala iz kraljestva svetlobe in je glede na to brez greha prišla 
na svet, da se je zato preko te duše lahko manifestiral Sam Bog; On je lahko deloval, 
ker ni bilo ničesar, kar bi se lahko kot ovira zoperstavilo Njegovemu delovanju. Tako 
sta bila v otroku Jezusu istočasno Bog in človek… vse, kar je bilo vidno človeškemu 
očesu, je bil človek; Tisti, Kateri je otroku dal življenje, Kateri je pritegnil ljudi in s Svojo 
bližino izzival oboževanje, pa je bil Bog. Sámo večno Božanstvo se je manifestiralo 
(učlovečilo) in je bilo tudi prepoznano s strani tistih, kateri so bili dobre volje, katerih 
srca so bila sposobna in voljna ljubiti in katera so se zaradi tega odpirala za Božjega 
Duha, da v njih deluje. V času Jezusovega rojstva so v Njegovo bližino prišli samo ljudje, 
kateri so bili vodeni s strani Božjega Duha, katere je Sam Bog smatral za dostojne, da 
vidijo otroka; katerim se je On preko otroka približal in v katerih je On tudi prebudil 
zavest o tem, da so v Božji bližini. Drugim ljudem se je namreč otrok zdel povsem 
človeški in se jim ni zdel niti malo bolj drugačen od ostalih otrok, kar pa tudi ni bil, kar 
se tiče Njegovega zemeljskega telesa. Na ta način pa so Ga gledali tudi ljudje v Njegovi 
mladosti in v kasnejših letih, ker se On s Svojo Božanstvenostjo, s Svojim s strani 
Božjega Duha izpolnjenim Bitjem ni pojavljal na očiten način; čeprav pa se je On 
neprestano vse bolj in bolj združeval z Bogom preko Svojega vzornega življenja 
Ljubezni, da je na ta način poduhovil tudi Svoje telo in ga naredil kot posodo za 
prejemanje Božanskega Duha. Vendar pa je bil to človek Jezus, Kateri je moral Samega 
Sebe preko Ljubezenskega delovanja oblikovati v nek ovoj, kateri bi bil dostojen 
Božjega Duha, da se je Ta tako lahko v vsej polnosti zakril v Njem in tudi neomejeno 
deloval skozi Njega. Tisti, Kateri je iz Njega govoril, Kateri je izvajal čudeže in 
zapovedoval sami smrti, je bil Sam Bog; tisto, kar je bilo vidno ljudem, pa je bil človek… 
Vera v Božansko poslanstvo človeka Jezusa je obenem tudi omogočala, da so ljudje v 
Njem prepoznali Boga tako v otroku, kakor tudi v Njegovih učiteljskih letih, kjer so Ga 
potem na enak način prepoznali tisti, kateri so tudi sami imeli istega Duha; kateri so 
torej živeli življenje v skladu z Božjo voljo in so se zato tudi odpirali Njegovemu 
Božanskemu Bitju. Za njih namreč ni bilo dvoma glede tega, da se je Sam Bog zakril v 
Njem in deloval preko Njega. Človeška zunanja forma je v včasih dovolila, da se v njih 
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pojavijo dvomi; oni namreč niso mogli dojeti skrivnosti Božjega učlovečenja ter 
popolnega zedinjenja Boga in človeka, kakor to tudi ne more biti nikoli popolnoma 
pojasnjeno ljudem, kateri niso duhovno prebujeni. To bi oni sicer lahko dojeli s svojo 
dušo, vendar pa to ne more biti nikoli predstavljeno povsem razumsko, kakor bi bilo to 
potrebno za popolno razumevanje. Toda nikoli ne more biti in tudi ne sme biti otroku 
Jezusu zanikana Božanstvenost, ker je bil On dostojen najbolj vzvišene milosti, da se je 
v Njega zakril Sam Bog, Kateri Se je razodel tistim, kateri so Ga ljubili in živeli po 
Njegovi volji. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4176, 27. november 1947 
 

UČLOVEČENJE BOGA… 
 
Največji problem predstavlja učlovečenje Boga v Jezusu Kristusu. Vendar pa ga človek, 
ki ima otroško vero, lahko brez racionalnih težav premaga. To se mu z lahkoto zdi 
enostavno predvsem zaradi tega, ker on veruje… zanj je Jezus Kristus Bog, v kar pa on 
popolnoma upravičeno veruje, ker je to, kar se je preko Ljubezni zedinilo z Bogom, 
Božansko. Da je bilo to zedinjenje, katero je bilo s strani človeka Jezusa doseženo v 
zelo kratkem zemeljskem času, pravzaprav končni cilj človeka, ravno tako ostaja 
Resnica, katero pa niti najbolj bister razum niti najbolj verno srce ne moreta zanikati. 
Namreč, da bi se lahko dosegla stopnja popolnosti, katera bi dušo naredila Božansko, 
je neizogibno potrebno živeti življenje Ljubezni; v svobodni volji in iz lastne pobude, 
dejansko v stadiju človeka, pri čemer pa v nobenem primeru ne sme biti vršen vpliv na 
voljo v določenem stanju prisile. Neko že popolno bitje prihaja na Zemljo zgolj v namen 
poslanstva. To poslanstvo pa bo tudi izpolnilo; čeprav pa nikoli na temelju njegove že 
visoke stopnje zrelosti pred utelešenjem v človeka, ampak mora biti njegovo življenje 
enako kot pri drugem človeku: v svobodni volji borba proti slabostim in vsakovrstnim 
napakam. On si mora svobodno želeti stopnjo popolnosti, katera bi mu dala pečat 
Božanskega bitja. Zaradi tega si mora prizadevati in preko aktivnosti Ljubezni to tudi 
doseči; kar pa on lahko ravno tako zanemari, da bi lahko usmeril svojo voljo tudi 
navzdol, ker on svojo voljo lahko svobodno uporablja. Tako kot je dober, je lahko tudi 
zloben, da bi se mu vsaka njegova odločitev tudi nekoč vzela v poštev. Bog ne bo na 
nikakršen način vplival na neko tako dušo, kakor On obenem tudi ne bo dovolil, da bi 
bila prisiljena pripadati nasprotniku na način, da bi bila s strani njega prisiljena na 
odpadništvo od Boga oz. na delovanje proti Njegovi volji. Ta svoboda odločanja pa je 
morala biti ravno tako dovoljena tudi človeku Jezusu, da Njegovo delo odrešenja ne bi 
izgubilo na vrednosti, kakor je tudi Njegova Božanstvenost morala biti zasluga človeka, 
kateri se je boril za popolnost in Kateri naj bi bil uporaben kot primer za celotno 
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človeštvo in naj bi spodbujal na oponašanje Njegovega načina življenja… (27. november 
1947). Jezus je ljudem služil kot primer življenja po Božji volji, zaradi česar mora biti 
tudi za človeka mogoče, da pride do enake popolnosti. On je bil Posrednik med Bogom 
in ljudmi, in glede na to naj bi bilo s pomočjo Jezusa Kristusa mogoče priti do Boga. 
Zato je moral biti Jezus tudi na človeški način ljudem blizu; On je moral na Zemlji 
prehoditi enako pot in biti v pristnem odnosu z Bogom in ljudmi; v odnosu, kateri je bil 
vzpostavljen iz najgloblje Ljubezni tako, da je On do ljudi čutil tako veliko Ljubezen, da 
jim je želel pomagati. Kakor je On obenem tudi do večnega Božanstva čutil Ljubezen, 
katero je Bog zahteval, da bi Mu dal neomejeno silo in polnost moči; da bi se On Sam 
zedinil z Njim, kar pa je vedno zahtevalo to, da je bil Jezus človek, Kateri je dosegel 
Svoj cilj… rojen kot človek in se kot Bog v vsej slavi dvignil na nebo. On ni bil na 
nikakršen način bolje oskrbljen (v prednosti), da bi brez vsakršnega napora in povsem 
spontano dosegel uspeh svojega človeškega življenja. Bolje rečeno, on se je moral 
izjemno boriti proti napadom nečistih duhov, kateri pa so vedeli za Njegovo poslanstvo 
na Zemlji in kateri so si prizadevali, da bi ga preprečili. On se je srečeval z vsakovrstnimi 
skušnjavami, kar pa je zahtevalo Njegovo celotno moč volje, da bi se uprl in svoje 
telesne želje prilagodil željam Duha ter duše, ker je bilo Njegovo zunanje telo človek iz 
mesa in krvi. Njegova čutila so v izjemni lepoti čutila lepoto in čare zemeljskega sveta 
ter hrepenela po izpolnitvi, za kar pa je On prikrajšal telo iz Ljubezni do revnega 
človeštva, kateremu pa je On lahko prinesel pomoč samo tako, da je žrtvoval Samega 
Sebe na način, da je preko predanosti in odrekanja Njegova duša dosegla največjo 
stopnjo zrelosti, katera Ga je pripeljala do zedinjenja z Bogom. Zedinjenje z Njegovim 
Očetom večnosti Ga je predvsem usposobilo za Njegovo poslanstvo širjenja 
Božanskega učenja Ljubezni na Zemlji in oznanjanja ljudem Božanske volje, kar pa mu 
je po drugi strani tudi dalo moč, da prenese najtežjo žrtev, katero je kdajkoli nek človek 
na Zemlji ponudil Bogu in ljudem… nedolžno vzeti na Sebe smrt na Križu, nezamisljivo 
duševno in telesno trpeti iz Ljubezni do človeštva, da bi njemu, katerega bi v veliki 
krivdi morala čakati strašna usoda v onostranstvu, prinesel pomoč in da bi ga ohranil 
pred večnim prekletstvom, pred propadanjem v najglobljo temo. Človek Jezus je 
postavil duhovno življenje pred to zemeljsko; Njegova volja je bila močnejša od 
Njegovih telesnih poželenj, in tako je On zmagal v boju proti Samemu Sebi in preko 
tega osvojil najbolj vzvišeno nagrado… Ljubezen večnega Božanstva, katera Mu je 
predala Sama Sebe, katera Mu je pritekala brez omejitev in na Njega delovala kot moč. 
In On je postal močan ter moder. On je bil izpolnjen s svetlobo ter močjo. Božje Bitje 
Ga je popolnoma posedovalo; se pravi, da sta se telo in duša oblikovala v Ljubezen in 
na ta način postala Božanska, ker je prvobitna substanca večnega Božanstva Ljubezen, 
tako da mora biti glede na to Božansko Bitje, Kdor v Sebi nosi Ljubezen in Se tako 
združuje u Bogom, z večno Ljubeznijo… Jezus je bil Bog in človek… Bog je bil Njegovo 
Bitje, človek pa je bil Njegovo telo, katero je Božansko Bitje – Ljubezen zakrilo v sebe. 
Če se torej govori o Jezusu kot o Bogu, potem se misli na Njegovo Bitje, na duhovno 
oblikovanje Njegove duše, absorbiranje v čisto nesebično Ljubezen in preko tega na 
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oblikovanje Njegove duše na Božjo podobo… In ker si je Jezus priboril zmago nad 
Samim Seboj, je poduhovil Svoje telo in se popolnoma podredil volji duše… Na ta način 
je bil Jezus prežet s svetlobo, opran s svetlobo. In On se je kot najčistejši Duh, z 
Njegovo voljo tudi viden učencem, po svoji smrti dvignil na nebo (Dela 1:9-11)… On je 
namreč premagal smrt; On je (od)rešil svet stanja šibkosti, v katerega je padel preko 
greha… On je uresničil delo odrešenja kot človek, ker drugače to ne bi bila žrtvena smrt 
in to ne bi bilo odstranjevanje ogromne krivde greha, v kateri se je znašlo človeštvo. 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5356, 8. april 1952 
 

UČLOVEČENJE IN JEZUSOVO DELO ODREŠENJA… 
 
Prišel Sem na Svet, da bi (od)rešil ljudi in da bi jim odprl vrata v večnost. Prišel Sem kot 
človek, kot Božji poslanec, vendar pa Sem bil v tem človeku Bog Osebno: neki duši, 
nekemu Mojemu otroku Sem dal zunanjo formo, da bi potem Samega Sebe s to dušo 
nerazdružljivo povezal in se na ta način kot Bog v tej zunanji obliki nastanil. In le 
maloštevilni ljudje so prepoznali, Kdo se je zakril v tej formi, kakor so tudi le 
maloštevilni ljudje v srcu vzpostavili vezo z Mano in Me preko tega tudi lahko 
prepoznali v človeku Jezusu. Namreč tem maloštevilnim je Ljubezen dala svetlobo; 
Ljubezen je prepoznala večno Ljubezen in jo oboževala. 
 
In tako Sem Jaz tudi umrl na Križu… Človeški ovoj je moral v vseh mukah in trpljenju 
prenesti smrt. Večna Ljubezen je v tem človeku Jezusu ponudila žrtev; večna Ljubezen 
je na Sebe vzela vse muke in trpljenja, ker drugače žrtev ne bi bila prostovoljno 
uresničena… Ljubezen je na Križu umrla za ljudi, in tako Sem bil to Jaz Sam, Kateri je 
trpel za vas zaradi ogromnega bremena greha, katerega Sem želel umakniti. Jaz Sem 
kot Bog resda lahko izničil ta dolg (krivdo), izbrisal iz Knjige zadoščenja (plačila); Jaz bi 
lahko iz ogromne milosti poračunal ta dolg, vendar pa Me je v tem preprečila Moja 
popolnost; Mojemu Bitju namreč pripada tudi pravica, katera pa je neizprosno 
zahtevala nadomestilo (pokoro) za krivdo greha vseh ljudi. Namreč vi vsi, da bi to veliko 
krivdo umaknili (odplačali), bi morali nezamisljivo trpeti in na Zemlji ne bi nikoli mogli 
zdržati tega, kar bi vas lahko očistilo krivde. Zato se je ponudila neka svetlobna duša, 
nek angelski duh, iz Mene poklican v življenje, da bi kot človek odkupil velik dolg 
(krivdo) in Mi omogočil zadoščenje. In On je to delo uresničil… On Me je sprejel v Svoje 
srce in na ta način izkoristil moč Ljubezni, da bi prenesel največjo žrtev sprave, za 
katero je bil katerikoli človek na Zemlji kdajkoli sposoben. On je bil Moj Sin… Jaz 
Njegov Oče… Preko Ljubezni se je torej zgodilo popolno zedinjenje; On in Jaz sva 
postala eno (Janez 10:30). Ljubezen Ga je namreč tako izpolnila, da se je popolnoma 
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poduhovil; da sta telo in duša postala eno in da sta se lahko nerazdružljivo zedinila z 
Duhom Očeta večnosti. Vse dokler vi ljudje ne morete zrasti v njegovem Bitju, se vam 
bo učlovečenje Boga zdelo nedojemljivo, in ta problem bo ponovno sposoben razrešiti 
edinole tisti, kateri sam omogoči Ljubezni v sebi, da se razplamti v jasen plamen. Samo 
njemu bo dojemljivo, da se je večna Ljubezen manifestirala v nekem človeku in da ga je 
na ta način usposobila, da zaradi greha ljudi v strašnih mukah preda Svoje življenje, ker 
Mu je Ljubezen dala moč. Ljubezen pa Sem bil Jaz Sam… Jaz Sam Sem se spustil na 
Zemljo in (od)rešil človeštvo najgloblje nesreče… Ljubezen je dala nadomestilo za 
krivdo greha; človek Jezus je naredil pokoro, ker večna Ljubezen ni mogla trpeti, 
vendar pa je človeštvu morala biti ponujena pomoč. To pomoč pa je lahko ponudil 
samo nek človek, Kateri je bil poln Ljubezni. AMEN       
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5832, 21. december 1953 
 

ROJSTVO JEZUSA… SVETLOBA… (BOŽIČ)… 
 

Vi vsi se boste vrnili domov k Očetu in vi vsi boste večno blaženi… Jaz namreč delam 
vse zato, da bi se dosegel ta cilj, ker vas od začetka ljubim in vas bom ljubil vekomaj. 
Jaz ne bom nikoli več dovolil, da bi vas Moj nasprotnik za vedno zgrabil v posedovanje, 
ker ste otroci Moje Ljubezni, Ljubezen pa se nikoli za vekomaj ne odreče tega, kar je 
njen del… In tako vam bo tudi dojemljivo, zakaj Sem se Jaz Osebno sredi sveta Mojega 
nasprotnika spustil na Zemljo k Mojim stvaritvam, katere so se ločile od Mene. Moj 
nasprotnik Me je želel prikrajšati za Moj del; on ga je želel za vedno držati ločenega od 
Mene in on je imel Moje stvaritve v svoji lasti. Zato Sem jih moral Jaz osvoboditi izpod 
njegove oblasti, če Sem jih želel ponovno pripeljati nazaj k Meni… Zaradi tega Sem se 
spustil dol na Zemljo, ker Me je Moja Ljubezen pritegnila k duhovnemu, katero je 
postalo nesrečno. In želel Sem jim ponovno prirediti nepopisno srečo… Moja Ljubezen 
je namreč našla pot vrnitve padlega duhovnega v Očetovo Hišo… Jaz Osebno Sem kot 
nasprotje Mojemu nasprotniku na Sebe vzel celotno krivdo in mu plačal odkupnino za 
vse duše v breznu… Žrtvoval Sem Samega Sebe; predal Sem Svoje življenje na Križu… 
In tako Sem se učlovečil, ker je moralo biti žrtveno delo narejeno sredi ljudi in ker je 
bilo za ljudi lahko pomembno edino to, kar se je odvijalo na očiten način… ker bi 
drugače morali ljudje sami plačati krivdo in ker bi neko tako zadoščenje… dano s strani 
ljudi… v zemeljskem življenju pomenilo neskončno veliko trpljenja in bolečine, kar pa je 
Moja Ljubezen želela od ljudi prevzeti. Jaz Sem prišel na Zemljo… Ljubezen si je nadela 
človeško obliko; v otroku Jezusu se je nastanil Moj Duh Ljubezni v namen dela 
usmiljenja edinstvene vrste. Namreč to, kar je človek Jezus vzel na Sebe in želel 
uresničiti, je bilo tako ogromno, da je bilo uresničljivo edino preko Moje moči Ljubezni, 
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katero pa je človek Jezus dosegel v preobilju, da bi lahko trpel in umrl za Svoje bližnje. 
On je z Mano uresničil delo odrešenja oz. Jaz Osebno Sem ga uresničil v človeku 
Jezusu, torej postal Sem človek… Jezus je postal Bog, ker je On v Sebi zakril Ljubezen v 
vsej polnosti. Ni večje skrivnosti od učlovečenja Boga v Jezusu. Čeprav pa je tudi ta 
skrivnost razumljiva (samo) človeku, kateri je dojel pojem »Ljubezni«; kateri v Moji 
neskončni Ljubezni do Mojih stvaritev išče razlog, da se je večna Ljubezen utelesila v 
nekem človeku, Kateri je v svobodni volji dosegel lastno učlovečenje (vidno 
manifestacijo) Boga preko Ljubezni… Jaz Sem se namreč lahko manifestiral samo v 
takem človeku, in Jaz Sem preko Mojega nenavadnega rojstva in njegovih dodatnih 
pojavov ljudem dokazal, da Sem Jaz Osebno izbral dobro zunanjo formo… da je bila 
Moje bivališče lahko samo neka brezgrešna forma, katera pa je morala sedaj sama 
sebe tako oblikovati, da bi postala in ostala posoda za Božansko moč Ljubezni celo 
takrat, ko so Nanj delovale nasprotne sile in si prizadevale, da bi Me iz Njega 
odstranijo. Človek Jezus je moral težiti in doseči deifikacijo (postati enak Bogu) ter kot 
človek izbrisati krivdo greha. Vendar pa Ga je Ljubezen določila za Njegovo delo 
odrešenja, katerega pa On brez Ljubezni ne bi mogel nikoli uresničiti. Pred tem je bila 
na Zemlji razširjena najgloblja tema, ker so bili vsi ljudje še vedno izročeni princu teme, 
kateri pa ni dovolil, da bi se jim približala kakršnakoli svetloba… Potem pa se je 
svetloba od zgoraj spustila navzdol… in v mrak prinesla svetlobo, da se tako nikoli ne 
ugasne. V svetlobi pa hodi tisti, kateri se spominja Božanskega Odrešenika, kdor si 
dovoljuje, da je odrešen z Mojo Ljubeznijo, kdor se postavlja pod Moj Križ in hodi po 
poti, po kateri je hodil Jezus, po poti Ljubezni in trpljenja. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6794, 28. marec 1957 
 

SPORNO VPRAŠANJE GLEDE BOŽJEGA UČLOVEČENJA… 
 

Veliko pripomb bo še izrečenih, in Resnica tega, kar vam je bilo preko Mojega Duha 
objavljeno od zgoraj, bo pogostokrat še naprej zanikana oz. se bo v njo dvomilo. To pa 
je vedno nasprotnikov vpliv, kateri se prikrade, če on ni zavrnjen; če človeško bitje ni 
pazljivo in če ni redno podvrženo nekemu iskrenemu preverjanju samega sebe. 
Namreč vsi ljudje lahko naredite napako tam, kjer se to tiče vašega razumskega 
razmišljanja. Vi lahko pridete do napačnih zaključkov in napačno presodite, ker vse 
dokler živite na Zemlji, vi niste popolni in ste s strani Mojega nasprotnika predmet 
nenehnih skušnjav. In to je razlog, zakaj se ne sme niti ena oseba postaviti iznad druge, 
ker vsakdo nosi enako tveganje in mora vsakdo imeti svoje oko usmerjeno k samemu 
sebi… Kljub temu pa obstaja ena neizpodbitna Resnica… to, ali jo vi prepoznate kot 
takšno, pa je odvisno od zrelosti vaše duše in ne od bistrosti vaše inteligence… In ta 
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neizpodbitna Resnica izhaja iz Mene, v katero pa se lahko vedno znova dvomi, če je 
bila spremenjena s strani človekove volje in če je razum človeškega bitja postal 
ponovno aktiven, da bi potem spremenil to od Mene Čisto Resnico; tako preko 
njegovih lastnih besed in preko njegovega lastnega razmišljanja grozi čistoči Moje 
Besede… To pa bi vam ljudem moralo zadostovati in vas opozoriti, da Moje direktno 
dane Besede ne kombinirate s človeškimi dodatki… Vsaka pripomba pa je lahko 
ponovno ovržena, ker kjerkoli Sem Jaz na delu, tam Jaz obenem tudi zagotavljam 
popolno jasnino. Jaz namreč želim vas ljudi prosvetliti; Jaz želim osvetliti vaše 
razmišljanje, ne pa vas pogrezniti v obnovljeno (ponovno) temo. 
 
Jaz ravno tako želim odgovoriti na vprašanja, katera so ponovno postavljena… naj bo 
to na Zemlji ali pa v kraljestvu onostranstva, ker je verovanje pogostokrat v nevarnosti, 
da bi se omajalo zaradi vprašanj, na katera odgovori do sedaj niso bili zadovoljujoči… In 
eno takšno goreče vprašanje se nanaša na »Božje učlovečenje v Jezusu Kristusu«… 
Vsakdo, kdor se zaveda dejstva, da Sem Jaz Sebi postavil cilj, da »deificiram« vse, kar 
je bilo s strani Mene »ustvarjeno«, in kdor ve, iz česa je ta deifikacija sestavljena, tudi 
razume, da to deifikacijo lahko dosežejo samo tista duhovna bitja, katera Mi ostanejo 
zvesta; če se oni dokažejo ne samo v blaženosti, temveč tudi v breznu, ker mora biti 
njihova svobodna volja preskušana. In če je ta poizkus opravljen, se »živa stvaritev« 
spremeni v Božjega »otroka«… ker bi bila drugače ta angelska bitja za vedno nosilci 
Moje volje, sicer povsem zagotovo v neizmerni blaženosti, vendar pa vedno samo kot 
vršilci Moje volje in ne bi dosegli popolne svobodne neodvisnosti. In to je razlog, zakaj 
se je tako veliko teh angelskih duhov že napotilo po stezi preko Zemlje in se jih bo tudi 
še veliko napotilo, da bi dosegli njihovo končno popolnost… In ravno tako se je tudi 
Jezusova duša napotila po tej stezi, katera pa je rezultirala v najvišjem cilju, deifikaciji – 
popolnemu »zedinjenju z Bogom«… 
 
Karkoli se je zgodilo v kraljestvu duhov, je vam ljudem lahko prikazano samo 
ilustrativno, ker vam ljudem primanjkuje prikladnih pojmov za veličino stvarstva in 
motiva za odpadništvo duhovnih bitij od Mene. Kljub temu pa so Moja razodetja 
skladna z Resnico in vaše razmišljanje ne bo zavajajoče, če vi ta razodetja osvojite. 
Vendar pa obstaja ena stvar, katero pa vi morate vedeti: da vi ne morete poosebiti 
Mene Samega, da vi na Meni ne morete uporabiti enakih omejitev, katerim ste tudi vi 
sami podložni, ker vi še niste popolni… da Moje učlovečenje ni bilo sestavljeno iz 
dejstva, da je »omejeno-končno bitje« samega sebe obdalo z ovojem iz mesa… ampak 
da je Moj vseobsegajoči Duh, kateri pa ne pozna omejitev, popolnoma izpolnil človeško 
bitje, katero je kakor vsako drugo človeško bitje vzpostavilo tako tesno zedinjenje z 
Mano, da se je glede na to zgodila ta »deifikacija« - da je On postal eno z Mano, Kateri 
Sem Ga popolnoma izpolnil z Mojo temeljno substanco… Namreč Moja temeljna 
substanca je Ljubezen; Ljubezen je izpolnila človeka Jezusa, Ljubezen se je spustila na 
Zemljo, Ljubezen je uresničila delo Odrešenja, Ljubezen je izbrisala krivdo… In Sama 
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Ljubezen je v Odrešeniku Jezusu Kristusu postala vidno Božanstvo: Moj celo-večnost-
prežemajoč Duh je Sebe manifestiral v človeku Jezusu. Bog je postal človeško bitje… 
Človeško bitje Jezus je bil Bog, ker sta Oče in Sin postala kot eno (Janez 10:30)… Bistvo 
svetlobe in elementarna sila večnosti je Sebi dala formo, da bi neskončno osrečila vsa 
bitja, katera so nastala iz Nje. AMEN      
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6999, 22. december 1957 
 

UČLOVEČENJE BOGA V JEZUSU… 
 

Odrešenje je prišlo od zgoraj… ker je Zemlja ležala v najgloblji temi; Zemlja in 
kraljestvo svetlobe sta bila nepremostljivo oddaljena eden od drugega, in zaradi tega je 
moral biti od zgoraj do Zemlje zgrajen most, po katerem so potem ljudje morali in so 
tudi lahko hodili, ker je bil pred njimi Eden, Kateri jih je želel pripeljati nazaj k Očetu… 
ker je Oče hrepenel po Svojih otrocih… Vendar pa jih On ni mogel dvigniti z močjo 
Svoje Ljubezni, ampak je moral biti najprej poplačan dolg (krivda), kateri je pripeljal do 
širokega jeza med stvaritvami in Stvarnikom. Brez plačila tega dolga (brez pokore za to 
krivdo) se je bilo namreč nemogoče vrniti k Očetu; vendar pa stvaritve obremenjene z 
dolgom niso bile sposobne same izvršiti nadomestila. In zato je jez ostal nepremostljiv 
toliko dolgo, dokler se od zgoraj ni spustil Odrešenik, Kateri je naredil delo odrešenja. 
Sama večna Ljubezen se je spustila na Zemljo in ljudem prinesla odrešenje; Sama 
večna Ljubezen je z utelešenjem v človeškem ovoju odstranila dolg in dala zadoščenje 
za velik greh ter sedaj kot človek ponudila žrtev, katera pa je bila edinstvena… namreč 
ta človek Jezus je iz Ljubezni vzel na Sebe mero trpljenja in muke ter se obremenjen s 
krivdo greha ljudi podal po poti do Križa… On je trpel in umrl na Križu, da bi Bogu 
ponudil žrtev odrešenja za svoje padle brate. Ta človek Jezus je namreč prepoznal 
ogromno krivdo greha človeštva, ker je Njegova duša izhajala iz kraljestva svetlobe, ker 
se je neka svetlobna duša, nek prvobitno ustvarjen angelski duh prostovoljno ponudil, 
da kot človek da zadoščenje za svoje padle brate. Ta svetlobna duša je torej oživela 
telo otroka Jezusa in se kot takšna napotila po poti na Zemlji z enako nalogo, katera je 
postavljena vsem Božjim stvaritvam: preko življenja Ljubezni se poduhoviti in se 
ponovno zediniti z večno Ljubeznijo, kakor je bilo to na začetku… Jezus pa je ljudem 
postavil primer življenja Ljubezni; On jim je pokazal pot do Očeta, On je na Samemu 
Sebi dokazal učinek življenja v nesebični Ljubezni do bližnjega in On je svojo zemeljsko 
pot dokončal z delom odrešenja, z odplačilom tega velikega dolga, kateri je nekoč 
povzročil, da so bitja postala nesrečna… Vendar pa ni to »človeško« uresničilo tega 
dela odrešenja, ampak »Ljubezen« v Njem… On je namreč preko Svojega življenja 
Ljubezni spodbudil večno Ljubezen, da se v Njem manifestira (učloveči), da Ga 
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popolnoma izpolni… In Jezus je sedaj od Nje prejel moč, da uresniči delo odrešenja. 
Človek ne bi nikoli mogel narediti takšnega dela brez Ljubezni, in tako je bila Ljubezen 
ta, Katera je odkupila grehe človeštva… bil je to Sam Bog, Čigar izvorna substanca je 
Ljubezen in Kateri je bil v človeku Jezusu v vsej polnosti tako, da se je On na Zemlji 
preko Ljubezni deificiral (postal Bog), da je On z večno Ljubeznijo postal Eno (Janez 
10:30)… Bil je to Bog »Človek«… To je bil Jezus »Bog«… In edino tisti, kateri samega 
sebe spremeni v Ljubezen, bo lahko dojel to skrivnost, kakor bo obenem tudi dojel, da 
je od trenutka odrešenja pokazan most, kateri vodi k Očetu, h kateremu lahko pristopi 
vsako Njegovo bitje, katero želi priti do Očeta, in da je Jezus, Božanski Odrešenik 
zgradil ta most preko Svojega trpljenja in smrti na Križu. Sama Ljubezen je izumila 
način, da padlemu omogoči vrnitev k Očetu in Sama Ljubezen se je napotila po tej 
poti… In tako je od zgoraj prišlo odrešenje na Zemljo, katera je bila odrezana v 
najgloblji temi in ni imela več nikakršnega stika s kraljestvom svetlobe. Sama večna 
svetloba se je spustila dol; On je razbil temo, Gospodar svetlobe in blaženosti je začel 
boj proti princu teme… In On ga je porazil; On je s Svojo smrtjo na Križu plačal dolg in 
osvobodil duše izpod tistega, kateri jih je držal privezane. To delo odrešenja pa je Bog 
naredil v človeku, ker Bog ni mogel trpeti in umreti in ker je morala biti žrtev, katera je 
morala poravnati ta ogromni dolg, povezana edino z neizmernim trpljenjem, muko ter 
najhujšo smrtjo, katero je človek Jezus želel prestati iz Ljubezni do človeštva, da bi 
Očetu vrnil nazaj Njegove otroke, po katerih je On hrepenel. To delo odrešenja je bilo 
edinstveno, ker sta se zedinili najgloblja Ljubezen in najvišja modrost, katere je 
posedoval človek Jezus. In On je sedaj zbral celotno moč volje, da bi trpel in umrl za 
Svoje bližnje. In tako je Odrešenje prišlo na Zemljo v tisti noči, ko se je rodil otrok 
Jezus… Sam Bog je na Zemljo poslal Svojega Sina, Kateri je sedaj za Očeta v Sebi 
pripravil bivališče, da sta se na ta način Oče in Sin… Bog in človek… zedinila in 
uresničila delo usmiljenja, da je odstranjena (izkoreninjena, izbrisana, odplačana, 
uničena) prvobitna krivda. In sedaj je za vsakega človeka svobodna pot v višave, do 
Očeta, v kraljestvo svetlobe ter blaženosti. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7001, 24. december 1957 
 

PROBLEM KRISTUSA… TROJICA… 
 

Vsi angeli so pokleknili pred Gospodom, Kateri se je spustil na Zemljo… Oni so namreč 
vedeli, da je bil to začetek dela Odrešenja za padla duhovna bitja, ker je Sama Božja 
neskončna Ljubezen prišla na pomoč Njegovim živim stvaritvam, katere so bile v 
breznu. Duhovna bitja, katera so v svetu svetlobe ostala z Bogom, so bila polna 
Ljubezni do tistih, ki so padli, kakor so bila obenem tudi v najgloblji Ljubezni zvesta 
Bogu. Ta Ljubezen pa se je še bolj razgorela, kolikor bolj so oni dojeli pomen dela 
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usmiljenja, katero naj bi bilo narejeno za padla bitja… Oni so se namreč zavedali 
globokega prepada, katerega je bilo potrebno premostiti, da bi ta padla bitja lahko 
ponovno dosegla najvišjo točko. In zato se je duša, izvorno ustvarjen angelski duh 
ponudila izgraditi ta most; Ona se je ponudila Bogu, Večni Ljubezni, da v imenu Njenih 
padlih bratov naredi pokoro za njihov prejšnji prestop (greh) proti Njemu. Ljubezen te 
duše je bila do Boga in do Njenih padlih bratov v breznu takšna, da je imela namen, da 
bi oboje ponovno zedinila. In Ljubezen, katera Jo je oživljala, je bil Bog Osebno… In 
glede na to, ko se je svetlobna duša v otroku Jezusu utelesila na Zemlji, se je Sama 
večna Ljubezen spustila na Zemljo, s tem pa je »Bog« postal »človeško bitje«… In 
človeški ovoj se je v zameno preko njegovega življenja na Zemlji poduhovil. On je 
moral sredi mračne okolice dovoliti svetlobi, da zasije znotraj njega; z življenjem 
Ljubezni si je moral dovoliti, da bo popolnoma prežet s strani Večne Ljubezni… To pa je 
uresničilo deifikacijo, tako da je okoli človeka Jezusa vse postalo Ljubezen… In tako je 
Jezus postal »Bog«… Učlovečenje Boga v Jezusu ne more biti razloženo na nikakršen 
drugi način razen samo z dejstvom, da se je Večno Božanstvo… Ljubezen (1 Janez 4:8, 
16)… manifestiralo v Jezusu, ker Se je On, kot duša svetlobe, katera se je spustila na 
Zemljo, tako oblikoval, da je Bogu omogočil, da se nastani v Njem… kar pa bi bilo 
nemogoče v brezčutni in grešni osebi… In zedinjenje Jezusa z Bogom je mogoče 
razumeti samo kot popolno deifikacijo človeka Jezusa preko Ljubezni… Bog je na 
Zemljo poslal Svojega Sina (Janez 3:17; 1 Janez 4:10, 14)… 
 
Te Besede vam morajo dati dokaz, da je duša človeka Jezusa prišla od zgoraj; da je 
najbolj vzvišeni svetlobni duh Sebe ponudil za poslanstvo na Zemlji, katerega pa je 
izvršil Bog Osebno, Večna Ljubezen, ker je Ljubezen uresničila delo Odrešenja; 
Ljubezen je odkupila krivdo greha, Ljubezen je uresničila odrešenje padlih bitij greha in 
smrti. Pojem »Ljubezni« je za vas ljudi še naprej nedojemljiv, ker se vi sami še niste 
oblikovali v Ljubezen… Do tedaj pa vi Božjega učlovečenja ne boste sposobni dojeti, in 
nikakršne Besede vas ne bodo prosvetlile glede tega, vse dokler v vas ni bila prižgana 
Ljubezen, da osvetli vašega duha. Vendar pa vi ne smete misliti o »Bogu« in »Jezusu 
Kristusu«, kot da sta dve Bitji; vi ne smete govoriti o »Očetu in Sinu« v kombinaciji s 
»Svetim Duhom« na enak način, kakor ste do sedaj razmišljali, da obstaja »Božja 
Trojica«… Bog in Jezus sta Eno (Janez 10:30), in iz te ENOSTI seva moč duha; on je 
namreč nek neločljivi del njegove narave, ker je Bog Ljubezen, modrost in sila… nekaj 
duhovnega, česar pa nihče ni sposoben videti. Vendar pa Se je večno Božanstvo 
učlovečilo v Jezusu in je postalo vidni Bog za Njegova ustvarjena bitja (Janez 12:45; 
14:9)… In vsi Nebeški angeli so hvalili ter slavili Njega (Luka 2:13, 14), Kateri se je spustil 
na Zemljo iz Ljubezni do Njegovih živih stvaritev, katere so hrepenele po tem, da bi Ga 
videle… In On je za vse njih odprl vrata večne blaženosti. AMEN  
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7546, 12. marec 1960 
 

RAZUMEVANJE UČLOVEČENJA BOGA… 
 

Morate govoriti o učenju, katero prihaja k vam od zgoraj glede Mojega učlovečenja v 
Jezusu, ker bo ono vedno doprineslo k temu, da se svetloba daje človeku, kateri 
hrepeni po svetlobi. In ravno o tem vprašanju se na veliko razpravlja, in celo če ljudje 
želijo sprejeti obstoj človeka Jezusa, oni vendarle nimajo resničnega pojasnila o 
Njegovem poslanstvu in niso sposobni razumeti, da Sem Jaz Osebno v človeku Jezusu 
hodil na Zemlji. Vendar pa je najbolj pomembno to, da v Njem priznate Mene Osebno, 
ker je od tega odvisno odrešenje vsakega posameznega človeka. Bitja, katera so se 
nekoč v prevzetnosti ločila od Mene, katera Me niso hotela priznati kot njihovega 
Gospodarja in so zato propadla v brezno, morajo definitivno stopiti na pot vrnitve k 
Meni; kar pa vključuje to, da Me priznajo kot njihovega Boga in Stvarnika, kot 
njihovega Očeta večnosti… Zaradi tega velikega greha nekdanjega odpadništva od 
Mene Sem Jaz v človeku Jezusu umrl na Križu; Jaz Sem na ta način preko Mojega 
trpljenja in smrti odstranil (odplačal) veliki greh… Za to pa je sedaj ravno tako potrebna 
popolnoma voljna vrnitev k Meni, kar pa obenem tudi zahteva priznavanje Mene 
Osebno; priznavanje človeka Jezusa kot Božjega Sina, v Katerem se je utelesilo Samo 
večno Božanstvo tako, da Jezus Kristus mora biti priznan kot Bog. In človek se mora 
obriti Nanj, s čimer pa obenem tudi dokazuje priznavanje Mene Osebno. Človeku je 
namreč težko dojeti to vprašanje. Vendar pa čim on pozna cilj vseh ljudi na Zemlji, da 
se mora duša poduhoviti, da bi ponovno sprejela izvorno naravo, potem je tudi mogoče 
razumeti, da je človek Jezus Samega Sebe poduhovil tako, da Sem se Jaz kot večna 
Ljubezen v Njem nastanil; da je bilo zato Njegovo izvorno bitje popolnoma skladno z 
Mojim, da nisva več dva, ampak eden, in zaradi tega Sem Jaz Osebno uresničil delo 
odrešenja, katero pa se je končalo z najbolj bolečo smrtjo na Križu… Jaz Sem Duh, 
Kateri v popolnosti izpolnjuje vse (Janez 4:24). Mene namreč ni potrebno poosebljati 
kot neko omejeno formo, kakor si vi to zamišljate. Torej Jaz za Sebe lahko vzamem 
neko formo kot bivališče; Jaz to formo lahko do popolnosti obsijem (prosvetlim) z 
Mojim Duhom, vendar pa moram biti potem tudi Jaz Sam ta forma. Samo zunanja 
forma je bil človek, toda tisto, kar je bilo v tem zunanjem ovoju, pa je bil Božanski Duh, 
bil Sem Jaz iz večnosti. To učenje mora biti ljudem vedno znova približano, ker si Jaz 
vedno znova prizadevam, da bi ljudi uvedel v Resnico, da bi jim dal popolno 
razumevanje največje skrivnosti Mojega učlovečenja v Jezusu, da bi se vi tako naučili 
prepoznati razlog, zakaj mora biti Jezus Kristus priznan in zakaj Ga morate vi klicati; vi 
namreč tedaj vedno kličete samo Mene Osebno. Vse dokler vam ljudem primanjkuje 
tega razumevanja, vi pred Jezusom Kristusom stojite z določeno ravnodušnostjo, ker vi 
vedno vidite samo delo človeka Jezusa in ne najdete nikakršne duhovne veze, katera 
pa daje temelj Njegovemu poslanstvu na Zemlji. Vedno ste bili vi ljudje povod za to 
delo odrešenja. Vi ljudje ste spodbudili Jezusov prihod; vaš prvobitni greh je bil motiv 
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za Moje učlovečenje v Jezusu, ker Sem edino Jaz lahko odplačal (odstranil) ta prvobitni 
dolg (krivdo), ker je bil le ta prevelik, da bi ga lahko odplačali sami, celo če bi bila to 
vaša volja. In zaradi tega Sem za to moral uporabiti nek človeški ovoj… nek ovoj, kateri 
je v sebi lahko trpel in umrl, ravno tako kot vsak drugi človek, kateri pa je bil zaradi 
Božjega Duha, Katerega je v sebi zakrival, sposoben prenesti izjemno trpljenje, 
kateremu pa bi vsak drugi človek predčasno podlegel. Tako Sem Jaz Sam oblekel ta 
ovoj in postal »človek«… In ta človek, katerega Sem uporabil kot ovoj, pa je bil obenem 
tudi »Bog«, ker je bil zunanji ovoj samo materija. Toda tisto, kar je zakril njegov ovoj, 
pa je bil Duh v vsej svoji polnosti, ker je Moj Duh obseval vse v Njem, Njegovo telo in 
Njegovo dušo, ker je človek Jezus Sebe tako pripravil, da Sem se Jaz lahko nastanil v 
Njem. Vendar pa je On umrl na Križu kot človek; On je prenesel neizmerno trpljenje, 
katero je Meni zadostovalo kot žrtev sprave za celotno človeštvo, za vse ljudi 
preteklosti, sedanjosti in bodočnosti. In če človek želi, da mu to vprašanje postane 
dojemljivo, potem mu bo za to dano tudi razumevanje. Vendar pa morajo obstajati 
glasniki, kateri sprejemajo Mojo Čisto Besedo in jo razdeljujejo. In vsakdo, kdor je 
dobre volje, se  bo znotraj tudi počutil ganjen, ko mu bo dana razlaga za to, da je bil 
Jezus Bog in da Sem Jaz kot vaš Bog in Oče postal človek… Stopnja njegovega 
razumevanja je torej odvisna od stopnje Ljubezni, katera izpolnjuje človekovo srce… 
Ljubezen bo v njem prižgala svetlobo in on bo ravno tako prepoznal Svetlobo večnosti, 
Katera je Sama postala človek, da bi ljudi odrešila greha in smrti. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8091, 30. januar 1962 
 

BOŽJE UČLOVEČENJE V JEZUSU… 
 

Jaz vam bom resnično oznanil to, kar daje doprinos k vašemu duhovnemu 
prosvetljenju; vi ljudje namreč potrebujete svetlobo, in tisti izmed vas, kateri Mi želijo 
služiti, morajo kot nosilci svetlobe zgraditi pot vašim bližnjim človeškim bitjem z 
osvetljevanjem steze, katera vodi k Meni in k večnemu življenju. In Jaz vem, kje ljudje 
potrebujejo razlago; Jaz vem, kje so njihove misli še naprej zavedene in zato tudi vem, 
da potrebujejo svetlobo, ker vsaka napačna misel samo povzroči zmedo, duhovno 
temo. Jaz bom vedno znova dovolil svetlobi, da razsvetli temo in vam bom na ta način 
pokazal pravilno stezo, po kateri se morate napotiti v času vašega življenja na Zemlji. In 
ker se morate vi napotiti po stezi preko Zemlje… ker morate vi prepoznati in priznati 
Jezusa kot Božjega Sina in Odrešenika, če želite vstopiti v kraljestvo svetlobe, morate 
biti vi tudi resnično podučeni o Mojem učlovečenju v Jezusu, ker bi bili drugače 
nesposobni priznati Mene Osebno v Jezusu… In ravno ta problem učlovečenja je vam 
težko rešljiv, ker si ne morete predstavljati, da Sem se Jaz… največji in najpopolnejši 
Duh večnosti… učlovečil v človeškem bitju. Vi si ne morete predstavljati, da je bilo za 



61 

 

Mene nemogoče, da bi Se lahko manifestiral na katerikoli drugi način, razen samo v 
Jezusu, Čigar zunanji ovoj je znotraj sebe zakrival Božanskega Stvarnika… Kateri je bil 
v Svoji zunanji formi sicer zagotovo človek, vendar pa je bil popolnoma prežet s strani 
Mojega Božanskega Duha Ljubezni… Njegova celotna narava je bila in tudi ostala kot 
»Bog«, da bi postal viden za vas, Moje žive stvaritve. Vi namreč »Večnega Božanstva« 
ne smete nikoli vizualizirati kot poosebljeno Bitje, Katero bi bilo glede na to omejeno… 
Jaz izpolnjujem celotno neskončnost, ker je ta neskončnost izpolnjena z Mojo močjo, 
katera uresničuje neomejeni učinek… Jaz Osebno Sem prvobitni center tega sevanja 
moči in glede na to nezamisljiv kot omejeno Bitje… Kljub temu pa sem bil Jaz sposoben 
popolnoma prežeti formo, jo tako obsvetiti, da ona ni bila nič drugega razen Moje 
temeljne substance in da je bila enaka kot Jaz Osebno, razen da je bila v dojemljivi 
obliki za vas ljudi… In ta zunanja forma je bil Jezus, človeško bitje, Kateri je postal Moj 
ovoj, ker so Moje žive stvaritve želele zagledati nekaj, kar bi bilo prostorsko definirano 
in ker je imelo delo Odrešenja obenem tudi namen, da se odvije vidno za vas, kar pa je 
s strani ljudi potrebovalo viden postopek, kateri naj bi ljudi osvoboditi greha in smrti, 
če so oni v njega verovali… če so verovali v Moje učlovečenje v Jezusu; v delo Ljubezni 
ter usmiljenja, katero je bilo uresničeno za grešno človeško raso s strani človeškega 
bitja, Katero je znotraj Sebe v vsej polnosti zakrilo Mene. Drugače kot v Jezusu Jaz za 
vas nisem dojemljiv… V Jezusu je Bog… največji Duh neskončnosti… postal človeško 
bitje, in Jezus Osebno je bil Bog, ker se je celo njegov zunanji ovoj poduhovil in je bil 
popolnoma prežet s strani Mojega Duha Ljubezni… Jezus je bil samo človek, dokler se 
On preko Njegovega življenja Ljubezni ni poduhovil… Namreč zunanja forma je morala 
prenesti celotno trpljenje in bolečino ter navsezadnje tudi najhujšo smrt na Križu, ker je 
Jezus želel (od)rešiti Njegova bližnja človeška bitja njihove ogromne krivde greha. In 
delo Odrešenja je bilo doseženo zgolj s križanjem (Janez 19:30), katerega Sem Jaz 
Osebno… Večna Ljubezen… glede na to uresničil v Jezusu (2 Korinčani 5:18, 19); zaradi 
tega moram biti Jaz Osebno priznan v Jezusu… Vi vsi ste kot Moja nekoč izsevana bitja 
v svoji temeljni substanci Ljubezen… kakor je bil to tudi Jezus, Kateri je ostal z Mano, 
ko ste se vi od Mene prostovoljno oddaljili… On je bil ravno tako izsevan iz Mene in 
zato Moj Sin… Tako Sem Jaz poslal tega Mojega Sina na Zemljo, da bi vas (od)rešil in 
da bi ponovno odprl stezo vrnitve. Celo kot človeško bitje je Njegova velika Ljubezen 
ohranjala vezo z Mano; On je vedno samo hrepenel po Moji Ljubezni, Jaz pa Mu je 
nisem zanikal… Na ta način Sem Ga lahko popolnoma prežel; Jaz Sem Ga lahko 
obsvetil in Ga popolnoma posedoval. Ker pa je bila njegova zunanja oblika človeška, 
Sem Jaz glede na to postal »človek«, Jezus pa je postal »Bog«. Med nama ni obstajalo 
več nikakršne razdvojenosti; On je se je popolnoma združil z Mano; On je bil kot eno z 
Mano (Janez 10:30). Zato Me sedaj Moje žive stvaritve v Jezusu lahko gledajo na štiri 
oči, ko v »zveličanem« stanju vstopijo v kraljestvo svetlobe, kjer bodo večno srečni. 
AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 8282, 25. september 1962 
 

SKRIVNOST BOŽJEGA UČLOVEČENJA… 
 

Vi vedno znova prejemate informacijo glede Jezusa Kristusa, Božjega Sina in 
Odrešenika sveta… glede Božjega učlovečenja v Jezusu… In ravno to učlovečenje 
največjega in najpopolnejšega Božjega Duha… Očeta, iz Katerega je vse nastalo… v 
človeškem bitju Jezusu, vam ne more biti dovolj pogosto razloženo z razlogom, da ne 
bi postali predmet zmotnega verovanja in da bi dojeli, kje se je Božji Duh manifestiral 
in kje nasprotnik (Satan) posreduje, da bi z zmoto prodrl v Čisto Resnico. 
 
Jezusova duša… eden od prvobitnih duhov, ustvarjenih s strani Večne Ljubezni… se je 
utelesil na Zemlji v namen vzvišenega poslanstva: da Očetu ponudi Njegov začasen 
pokrov kot bivališče in da odkupi ogromni prvobitni greh prejšnjega odpadništva od 
Boga, s katerim so se brezštevilna bitja obremenila. Jezusova duša se je prostovoljno 
ponudila, da bi na Zemlji naredila delo pokore. In ker je bila večja od največje Ljubezni 
do padlih bratov Njena gonilna sila in ker Božja volja Ljubezni ne bo nikoli zavrnila, je 
On dovolil, da se to zgodi… ker je bila samo Ljubezen sposobna uresničiti takšno 
žrtev… Človek Jezus je potem na Zemlji to Ljubezen razvil do njene polnosti… kar pa 
pomeni, da je Sama Večna Ljubezen popolnoma posedovala Jezusov fizični pokrov… 
da se je glede na to Sam Bog nastanil v človeku Jezusu, kar pa je lahko naredil, ker je 
bilo človeško bitje Jezus čisto in brez greha in je bilo zaradi Ljubezni v nenehnem stiku 
z Njegovim Očetom… 
 
Vi ljudje ne boste nikoli sposobni pravilno razumeti te skrivnosti, vse dokler živite na 
Zemlji… Vendar pa je Božje učlovečenje v Jezusu lahko pojasnjeno samo tako, da je 
Bog v njegovi temeljni substanci Ljubezen in da je On popolnoma prežel človeka 
Jezusa tako, da je vse v Njemu postalo Ljubezen. In glede na to je Ljubezen uresničila 
delo Odrešenja, ker je samo Ljubezen lahko dala zunanji človeški formi nujno moč za 
njeno trpljenje, da zdrži vse do konca, vse do najbolj boleče smrti na Križu… In ko je 
bilo to delo Odrešenja uresničeno, je bitje, katero je bilo nekoč »ustvarjeno« s strani 
Boga, obenem tudi doseglo svojo najvišjo popolnost. Ono Se je deificiralo; Ono je 
postalo eno z Očetom (Janez 10:30), iz Katerega je nastalo… Jezus je postal »Bog«… 
kakor je bil tudi »Bog« prej v Jezusu »Človeški«, vse dokler ni bilo na Zemlji uresničeno 
največje delo usmiljenja… 
Vendar pa Jezus je in tudi ostaja Bog, Kateri je postal in Kateri bo tudi večno ostal vidni 
Bog za vsa ustvarjena bitja (Janez 14:8, 9)… Vsakdo, kdor ne prizna oz. ne izjavlja, da je 
Jezus postal eno z Bogom (deifikacija), ta še ne pozna Resnice, katera je izšla iz Boga, 
večne Resnice. Namreč vedno znova Večna Ljubezen preko Njegovega Duha poučuje 
ljudi o največji skrivnosti, ker je za ljudi nujno, da v Jezusu prepoznajo in priznajo Boga 
Osebno; ker se odrešenje človeškega bitja ne bo zgodilo, vse dokler on… kot prejšnji 
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padli duh, kateri ni želel priznati Boga… ne prizna Njega sam od sebe in vse dokler se 
Mu ne želi vrniti… In glede na to je neresnična katerakoli vrsta učenja, katera prikazuje 
Jezusa kot ločeno bitje, kljub temu da ima najvišje težnje… On namreč ni več izven 
Boga, On je Bog Osebno… 
 
Večnega Božanstva se ne da po-osebi-ti; Ono je največji Duh večnosti, Kateri prežema 
vse (Janez 4:24), toda Kateri je za Sebe izbral formo, da bi Njegovim stvaritvam postal 
viden… In ta forma je Jezus. Zaradi tega je Jezus Bog in ne drugo bitje, katero vodi ljudi 
do Boga… Božji nasprotnik neprestano poizkuša zaustaviti ljudi v tem, da bi prejeli 
blestečo svetlobo in na ta način poizkuša zmesti pojme, ker on želi preprečiti 
prepoznavanje in priznavanje Boga, ker mu to odvzema njegove privržence… In on bo 
nenehno stremel k temu, da se zamaskiran prikaže v angelu svetlobe (2 Korinčani 
11:14) in pri tem med ljudmi širi zavajajoča učenja, katera pa bodo s strani Večne 
Resnice vedno znova popravljena. 
 
Delo Odrešenja Jezusa Kristusa in Božje učlovečenje v Jezusu ljudem ne moreta biti 
dovolj pogosto pojasnjena. Čeprav pa mora biti človek sam voljan sprejeti Čisto 
Resnico, ker se mu potem ni potrebno bati, da bi postal žrtev zablode. On jo bo kot 
takšno prepoznal; on bo znotraj sebe zavrnil sprejeti zmotna (napačna) učenja in ne bo 
verjel tistim, katere je nasprotnik kot inštrument pridobil zase, toda kateri so lahko 
prepoznani s strani vsakogar, kdor si želi živeti v Resnici in glede na to vpraša Boga 
Osebno kot večno Resnico. Veliko bo namreč zavajanj tekom poslednje periode pred 
Koncem. Vendar pa bo Bog vedel, na kakšen način usmerjati posledice tega; On 
namreč pozna srca tistih, kateri so voljni in kateri ne želijo pasti kot žrtve 
nasprotnikovega delovanja… in On jih bo resnično uvedel v Resnico (Janez 16:13). 
AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8445, 22. marec 1963 
 

BOŽJE UČLOVEČENJE… 
 

Največja skrivnost, Moje učlovečenje v Jezusu v namen odrešenja vseh nekoč padlih 
duhov, v namen odrešenja ogromnega izvornega greha odpadništva bitij bo ostala 
skrivnost za vse ljudi, vse dokler oni niso resnično podučeni in kar se tiče tega ne 
hrepenijo po Resnici… Vi ljudje ne želite verjeti, da živite v ogromni temi… ravno zaradi 
tega izvornega greha, kateri pa mora biti najprej odkupljen, preden lahko postanete 
prosvetljeni, čeprav pa boste potem enkrat za večno vse razumeli in ne boste več v 
dvomih. Vi namreč lahko prejmete Čisto Resnico edino od Same Večne Resnice, Katera 
pa vas obenem tudi želi podučiti, ker je Ona Sama Svetloba večnosti in želi, da tudi 
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Njene stvaritve živijo v svetlobi… Vendar pa je od vaše svobodne volje odvisno, ali 
sprejmete Resnico; vi ste se namreč zagotovo sposobni odločiti, ali ste resnično 
podučeni… 
 
Obstaja edini pogoj: da živite življenje Ljubezni… Ljubezen je namreč ogenj, kateri 
je izsevan s strani svetlobe modrosti… 
 

Bertha Dudde, št. 6132, 11. december 1954 
 

PROBLEM BOŽJEGA UČLOVEČENJA…  
LJUBEZEN, RESNICA, BOG… SO ENO… 

 
Človek lahko pride do Resnice samo, če živi življenje Ljubezni… drugače njegov duh 
ostaja neprebujen, njegov razum pa premagan s strani tistega, kateri je proti Resnici, 
ker je proti Meni. Vendar pa vi ljudje vseeno premišljate o tem, da se vse odvija po 
zakonu (urejeno), da vsak vzrok določa njegovo posledico, da ena zakonitost izhaja iz 
druge. In eden takšen zakon je tudi ta, da svetloba izhaja iz ognja… da ogenj seva 
svetlobo… Tako tudi svetloba Resnice izhaja iz ognja Ljubezni, četudi je to za nekega 
svetovnega človeka popoln nesmisel… Vendar pa kljub temu to je in tudi ostaja zakon, 
katerega vi ljudje ne morete ovreči; vi takšnemu zakonu lahko edino nasprotujete, čim 
si vi prizadevate, da Resnico osvojite razumsko… Toda koliko to razumu uspeva, pa vi 
lahko prepoznate v mnogih zaključkih, kateri pa so v glavnem nasprotujoči. Če kdo v 
sebi želi prižgati svetlobo, mora živeti v Ljubezni, ker on preko delovanja v Ljubezni 
privlači Mene Osebno kot večno Ljubezen v sebi. In sedaj mu Jaz Osebno dejansko 
lahko dam pravilno razlago. Jaz preko Moje prisotnosti v njem lahko s svetlobo 
prosvetlim najmračnejše kotičke… Enostavno ni več ničesar, kar bi bilo lahko 
nerazumljivo ali zavajajoče tam, kjer se Resnica iz Mene odprto objavlja;  ona pa se 
objavlja vsakomur, kdor preko delovanja v Ljubezni vstopi v vezo z Mano. Namreč brez 
Ljubezni ne more biti nikakršne svetlobe ne glede na to, kako goreče želi razum 
prižgati svetlobo… Bog, svetloba, Resnica, Ljubezen… to je Eno. In vsak človek ima vse 
to, ko ima on eno… Torej Bog je »Jezus Kristus«… Zato Božanski Odrešenik ne more 
biti izključen, ko človek veruje, da poseduje Resnico… Ker je osvetlitev (razumevanje) 
problema učlovečenja v Jezusu obenem tudi posledica življenja v Ljubezni, ker je vsaka 
Resnica svetloba, katera seva iz ognja Ljubezni, in zaradi tega svetloba razsvetljuje vse 
ter iz človekovega srca izganja vse, kar je neresnično. Zato, če želite priti do Resnice, 
vas Jaz lahko vedno samo opominjam na Ljubezen. In Jaz vas preko Mojega učenja 
Ljubezni vedno samo mamim k Sebi, Kateri Sem večna Ljubezen Osebno… Čim Sem 
Jaz Osebno lahko v vas, lahko v vas tudi delujem; Moje delovanje pa je »prosvetljenje 
duha«… stanje, v katerem jasno in bistro prepoznate vse soodvisnosti v katerih vidite 
vse tako, kot to odgovarja Resnici… Jaz vam lahko dam najpopolnejšo Resnico… 
ampak smo takrat, ko se zedinite z Mano; to zedinjenje pa pomeni delovanje v 
Ljubezni… Ker »kdor ostaja v Ljubezni, ostaja v Meni in Jaz v njem« (1 Janez 4:16)… in 
kjer Sem Jaz, tam je Ljubezen; kjer Sem Jaz, tam je Resnica… Namreč brez Mene vi za 
na veke ne boste prišli do Resnice. AMEN 
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… Iskra Ljubezni je bila kot Božanski element vstavljena v vas, katera pa je povezana z 
Mano, Večno Ljubeznijo. Čim vi znotraj vas prostovoljno prižgete to iskro, bo ona 
stremela k osnovnemu ognju, on pa bo v zameno vrnil njegovo svetlobo v obliki 
najgloblje modrosti… Vi boste postali podučeni; svetloba dojemanja vas bo obsvetila in 
vaše razmišljanje bo pravilno, ono bo resnično… In to je Resnica, katero vam Jaz želim 
sporočiti, da tako lahko spoznate vašo nalogo na Zemlji in jo tudi izpolnite… Zato 
morate vi vedeti o vašem izvornem grehu in o Mojem delu Odrešenja od večnosti (glej 
Knjigo »Bog je Ljubezen«… »Bog je Ljubav« org.)… Najpomembnejše od vsega pa je, da 
se morate vi naučiti o odrešenju preko Jezusa Kristusa (Knjižici št. 38 in 54), o Mojem 
učlovečenju v Njem, predvsem pa morate biti podučeni o tem, da se ne smete izogniti 
Jezusu Kristusu, če želite kdajkoli doseči večno življenje… On je namreč prišel na 
Zemljo, da bi ljudem oznanjal Evangelij Ljubezni (Knjižice št. 7, 12 & 21), da bi s 
primerom pokazal pravilen način življenja, da bi jim pokazal pravilno pot, katera vodi 
do večnega življenja (Janez 14:6)… In ljudje preprečeni (obremenjeni) z izvirnim grehom 
še naprej niso mogli doseči njihovega cilja, vse dokler niso bili osvobojeni tega 
izvirnega greha… To pa je bilo uresničeno s pomočjo Jezusovega dela Odrešenja; s 
pomočjo Njegove smrti na Križu, ker je On uresničil delo odrešenja za to ogromno 
krivdo, kar pa je lahko naredil samo kot človeško bitje, ker Sem bil Jaz Osebno v Njem, 
ker je Ljubezen Moja temeljna substanca… Ljubezen pa ni samo kvaliteta Mojega Bitja, 
ampak Sem Jaz Osebno Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)… 
 
Vi tega ne boste sposobni dojeti, vse dokler živite na Zemlji. Vendar pa vam samo ta 
razlaga lahko daje boljše razumevanje Mojega učlovečenja v Jezusu, da tako za vas tudi 
»Zedinjenje« ni več sporno… Mojega bistva se namreč ne da poosebiti, vendar pa je se 
je v Jezusu Moj vse-obsegajoči Duh oblikoval v nekaj, kar je vam predstavljivo… Čeprav 
pa se Jezusovo polno zedinjenje z Mano ni zgodilo, vse dokler ni bilo uresničeno delo 
Odrešenja, kar pa pojasnjuje razlog, zakaj je Jezus v času Njegovega zemeljskega 
življenja ravno tako včasih govoril o Očetu kot o bitju izven Sebe… vendar pa je On 
istočasno vedno znova usmerjal na zedinjenje… V času Njegovega življenja na Zemlji 
so se ljudje nahajali v stanju teme. In svetloba… oz. jasno dojemanje glede dela 
Odrešenja… je lahko sijala samo za tiste, kateri so se premišljeno postavili pod Križ; 
kateri so želeli biti (od)rešeni in so se tako prostovoljno predali Jezusu ter rotili za 
odpuščanje njihovega greha in krivde… Zaradi tega je človeštvo ostalo še naprej v 
stanju duhovne teme, in to delo Odrešenja… največje delo usmiljenja Božanske 
Ljubezni… bo še naprej zanemarjeno; Jezus bo poznan zgolj kot človeško bitje in Mu 
kakršnokoli Božje poslanstvo ne bo priznano… To pa je razlog, da človeštvo ostaja 
obremenjeno z izvirnim grehom; ono še naprej ostaja v duhovni temi in tudi ne opazi 
svetlobe… ko ona občasno sije, ker oni zapirajo njihove oči, da bi se izognili videti jo… 
 
Vendar pa svetloba od zgoraj ne more biti več ugasnjena, ker bodo ponovno obstajali 
ljudje, kateri znotraj sebe prižigajo duhovno iskro, da so potem od Njihovega Očeta-
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Duha sposobni prejeti direktna učenja. In nekega dne bo ta svetloba blesteče zasijala; 
ona bo popolnoma pregnala temo, ko bo Moja volja smatrala, da je pravšnji čas za to… 
Vi ljudje se namreč približujete Koncu periode Odrešenja. In začela se bo nova, katera 
pa bo v blesteči svetlobi, ker bo on (Satan), kateri je pripeljal temo v svet, izgnan za 
dolgo časa (Razodetje 20:2) in ker si bodo ljudje tekom tega prihajajočega časa dovolili 
biti odrešeni s strani Jezusa Kristusa, s tem pa bodo osvobojeni njihovega izvirnega 
greha… Namreč znanje o Jezusu Kristusu in Njegovem delu Odrešenja, o Mojem 
učlovečenju v Njem je tako izjemno pomembno, da bom Jaz dejansko naredil vse, da bi 
ga dostavil ljudem. Vendar pa mora biti to prepuščeno njihovi svobodni volji, ali ga 
bodo oni sprejeli in potem sledili poti do Križa… ali bodo oni predali krivdo njihovih 
grehov Edinemu, Kateri jih lahko in jih tudi bo osvobodil, ko se Ga roti za to. On je 
namreč umrl na Križu za krivdo greha človeštva. On je plačal odškodnino za ogromno 
krivdo. Tako pa je bilo zadoščeno božji pravici… ker je Božja Ljubezen imela usmiljenje 
do tistih, kateri so Ga prej zapustili… Ljubezen Osebno je prenesla žrtev… Bog v Jezusu 
je (od)rešil svet greha (2 Korinčani 5:18, 19) in ponovno odprl pot v kraljestvo svetlobe 
ter blaženosti. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8694, 6. december 1963 
 

KARAKTERISTIKA BOŽANSKEGA UČENJA:  
PROBLEM UČLOVEČENJA… 

(1 Janez 4:2, 3) 

 
Jaz ponovno poudarjam, da je za vas nujno, da ste obveščeni o Mojem učlovečenju v 
Jezusu Kristusu… Namreč vaše dozorevanje je ravno tako odvisno samo od tega, da ste 
resnično podučeni o pomenu Jezusa in Njegovem delu Odrešenja za vas ljudi. Ker 
četudi je On živel na Zemlji kot človeško bitje in je kot človeško bitje tudi dokončal 
Njegovo življenje z Njegovim križanjem, pa je bil On kljub temu samo zunanji ovoj 
Večnega Božanskega Duha; On je samo kot ovoj služil Meni Osebno, ker Sem želel 
Sebe Osebno narediti vidnega v Njem, ker Me niti eno bitje ni bilo sposobno videti v 
Mojem prepolnem obilju moči in svetlobe (1 Timotej 6:16), brez da pri tem ne bi 
prenehalo obstajati (Eksodus 33:20). 
 
In ta velika skrivnost Mojega učlovečenja vam je lahko razodeta samo s strani Mene, 
četudi je vi ljudje ne boste nikoli sposobni popolnoma dojeti, vse dokler ste še 
nepopolni. In če ste vi resnično podučeni glede samega tega problema Mojega 
učlovečenja v Jezusu, vi ne boste več v nevarnosti, da bi se napotili po napačni poti, ker 
ko imate enkrat to znanje, ste vi že dosegli določeno stopnjo zrelosti. Potem pa se 
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boste vi vedno usmerili samo k Meni, Katerega ste prepoznali v Jezusu Kristusu. In to je 
tisto, kar Moj nasprotnik (Satan) želi zaustaviti oz. preprečiti. Zaradi tega bo on ljudi 
napeljal v zmotna dojemanja in bo predvsem poizkušal preprečiti dejansko razlago 
glede »Božjega učlovečenja v Jezusu«… S stalnimi novimi formulacijami (sistematskim 
prikazovanjem) in zmotnimi prikazovanji on v ljudeh ne bo ustvaril jasnosti in bo potem 
uspel na način, da niti Jaz niti človeško bitje Jezus ne moreva biti jasno prepoznana 
(priznana); on bo namreč vedno hotel o Bogu in Jezusu ustvariti dva pojma, čeprav pa 
obstaja samo eden Bog, Kateri je vedno dostopen v Jezusu. 
 
Vsakdo, kdor pozna Resnico, si ne bo dovolil, da bo zaradi tega zaskrbljen in bo 
obenem tudi prepoznal kot zmoto vsako učenje, katero je drugačno. Vendar pa bo 
nasprotnik imel veliko privržencev z njegovim opisom Jezusa: Kateri naj bi sicer 
uresničil visoko stopnjo popolnosti kot človeško bitje, Kateri pa bo ljudem vedno 
pojasnjen kot »obstoječ poleg (izven) Boga« (oz. »kot da je nekdo poleg Boga«)… ko se 
spremeni kot angel svetlobe pred tistimi, ki Jezusa popolnoma ne zavračajo… In vi 
lahko ta kriterij vedno uporabite za Resnico, ko se Božje učlovečenje v Jezusu poudarja, 
da je resnično. To bo vedno zanesljiva karakteristika Božanskega nauka. Namreč samo 
Jaz vam lahko razodenem to skrivnost Mojega učlovečenja. In vi lahko upravičeno 
zavržete vse, kar je nasprotujoče Moji informaciji. Vsaka posamezna (teološka) šola 
razmišljanja podpira njeno duhovno znanje kot Resnico, vendar pa vse dokler se one 
med seboj razlikujejo, je potrebno dobro paziti; predvsem mora prevladovati resna 
težnja k Resnici, da bi se jo lahko prepoznalo kot takšno. Kljub temu pa je od vsakega 
človeka odvisno, ali on iskreno hrepeni po Resnici; namreč samo na njemu je, da se 
odloči, in tako on določa učitelja, kateri ga bo poučeval. Njemu se ne more ponuditi 
nikakršnega zavajajočega učenja, če se on iskreno preda Meni in Me roti za Resnico… 
Jaz namreč zahtevam to iskreno prošnjo, katera pa bo zagotovo uslišana (Matej 7:7, 8). 
 
Toda vsakdo, kdor pozna Mojo direktno preneseno Besedo na Zemljo (preko Berthe 
Dudde) in je ne uporablja kot kriterij, on za Resnico sploh še ni odprl njegovega srca, 
ker bi drugače občutil, da se niti eno drugo duhovno znanje ne more primerjati z njo, če 
vsebuje drugačne koncepte in ideje, katere nasprotujejo Resnici od Mene. Zaradi tega, 
če človek ne prepozna Čiste Resnice, je njegova stopnja zrelosti še naprej tako nizka, 
da ga Moj nasprotnik lahko uporablja kot posodo, da bi preko njega ponovno zavedel 
mnogoštevilne ljudi in jih zvabil v zmoto… Resnica vedno in za vedno ostaja enaka; ona 
se ne spreminja in ne more biti ponujena enemu človeku tako in drugemu drugače… 
kolikor se to tiče njenega temeljnega bistva… 
Vi ljudje boste morali biti vedno previdni, če želite posedovati Čisto Resnico, da tako ne 
boste padli v nasprotnikovo zanko, kateri pa vedno na enak način goreče deluje. In on 
bo tudi uspešen, če je človek ravnodušen ali pa če pričakuje čisto samo senzacije, po 
katerih hrepeni zaradi stika z nadnaravnim svetom. To, kar Jaz nudim ljudem, se bo 
vedno zgodilo znotraj okvirja naravnega zakona in samo vsebina bo dala resničnemu 



68 

 

iskalcu gotovost, da Sem Jaz Osebno izvor. In on bo z veseljem sprejel duhovno 
informacijo; on bo povečal njegovo znanje, njegovo notranjo svetlobo tako, da ga 
potem nikakršna zabloda ne bo več sposobna zmesti, ker jo bo on prepoznal in se ji 
uprl… 
 
Vendar pa se aktivnost Mojega nasprotnika ne bo zmanjšala in ljudje mu bodo dali 
pravico na to. Če bi oni vedno hrepeneli samo po Čisti Resnici, se on ne bi bil sposoben 
umešati; v tem primeru pa bi z odbijanjem vsega nečistega, neduhovnega delovali 
samo Moji svetlobni glasniki in bi človeško bitje zaščitili od njegovega vpliva. In vaš 
kriterij za Resnico mora biti vedno uporabljen na osnovi tega, kako vam je prikazan 
Jezus in Moje delo Odrešenja v Njem. Samo krepostna, prosvetljena duhovna bitja 
prebivajo v najvišji Resnici in jo na Moje poduke tudi predajajo dalje ljudem. 
 
Čim sta vam Božanstvo in Jezus prikazana kot dve bitji, vi niste bili verodostojno 
(pravilno, resnično) podučeni, ker sva Jaz in On eno (Janez 10:30)… Jaz Osebno, 
najpopolnejši Duh večnosti (Janez 4:24) Sem se učlovečil v Jezusu (Janez 1:18), v 
Njegovem človeškem ovoju, da bi za vas, Moja ustvarjena bitja postal vidni Bog; 
Katerega pa ste vi sposobni ljubiti z vsem vašim srcem in Kateri tudi želi, da Ga vi 
ljubite… In zato morate vi samo verovati duhu, kateri vas poučuje. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8834, 28. julij 1964 
 

O VPRAŠANJU GLEDE UČLOVEČENJA BOGA V JEZUSU… 
 
Kako pogosto vam je že bilo dano znanje o Mojem učlovečenju v Jezusu, pa vendarle ta 
misel s strani vas ni bila sprejeta, ker vi ne morete dojeti tesne povezanosti nekega 
človeka z Mano; vi ne dopuščate te možnosti, da bi se Bog… Katerega pa imate vi za 
zelo oddaljenega… lahko zedinil z nekim človekom, da bi oblekel njegovo duhovno 
oblačilo in v tej formi za vas ohranil večni obstoj. Zato morate vi ravno tako prejeti 
znanje o procesu deifikacije nekega človeka; šele takrat se boste vi zbližali s to idejo in 
šele takrat boste verovali tako v človeka Jezusa, Kateri je prišel na Zemljo z namenom 
poslanstva, kakor tudi v Moje učlovečenje v Njem. Jaz namreč vedno znova govorim 
ljudem in si prizadevam dostaviti razumevanje glede tega tistim, kateri sicer dejansko 
ne želijo zgodovinsko zanikati Jezusa, toda kateri nimajo znanja o Njegovem 
poslanstvu, za katerega pa jim Jaz ne morem dati nikakršnega dokaza. To je namreč 
stvar vere in zaradi tega vam je težko predstaviti motiv Njegovega poslanstva, ker vi ne 
želite vedeti o tem, da ste nekoč postali grešni in da je bil ta greh povod za Njegov 
prihod na Zemljo. Čeprav pa bi vam vaša lastna nepopolnost kot človeka morala služiti 
kot dokaz, ker Jaz iz Sebe nisem postavil (eksternaliziral-pokazal vidno) ničesar, kar bi 
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bilo nepopolno. Vi se torej čutite kot močno bitje, čim vi sploh premišljate o vašem 
stanju. 
 
Če pa se soočite z vašo lastno nepopolnostjo kot posledico greha, boste potem 
obenem tudi razumeli, zakaj se je Jezus spustil na Zemljo… da bi vam prinesel 
odrešenje (osvoboditev, zveličanje). To je bilo namreč Njegovo resnično poslanstvo; da 
pa ono sedaj za seboj povleče popolno deifikacijo… pa vam bo ravno tako 
nerazumljivo, če vam o tem ne bo dostavljeno znanje. Smisel zemeljskega življenja je 
namreč ta, da ravno tako tudi vi težite k deifikaciji, kar pa ravno tako lahko dosežete 
preko dela odrešenja, katerega je človek Jezus za vas dosegel na Križu. Vendar pa brez 
dela odrešenja Jezusa Kristusa vi na Zemlji ne morete nikoli doseči deifikacije… morate 
namreč vedeti, da je to delo uresničila Ljubezen v človeku Jezusu… da Sem bil ta 
Ljubezen Jaz Sam… da je to Moja izvorna substanca. In ta Ljubezen je do popolnosti 
izpolnila človeka Jezusa tako, da Sem torej Jaz Osebno vzel na Sebe vaše grehe in se 
napotil po poti do Križa; pri tem pa Mi je samo postregel nek človeški ovoj, kateri je bil 
sposoben trpeti, da Sem na ta način preko čezmernega trpljenja in smrti na Križu 
(od)rešil (naredil pokoro, odplačal) ljudi greha… 
 
Vedno znova Si prizadevam, da bi vam ljudem naredil ta problem razumljiv. Vendar pa 
bodo to dojeli samo tisti, kateri v sebi nosijo hrepenenje po Čisti Resnici in ne tisti, 
kateri so tako ukoreninjeni v svetu, da so nezainteresirani za to, da bi izvedeli razlog za 
njihovo utelešenje in katera naloga je temelj njihovega življenja na Zemlji. Oni so 
namreč popolnoma v lasti Mojega nasprotnika (Satana), od kjer pa se tudi ne bodo 
osvobodili. In tako krog tistih, kateri želijo biti obveščeni, postaja vse manjši, ker 
prevladujejo ljudi sveta, kateri ne želijo ničesar zvedeti niti o Jezusu Kristusu niti o 
Njegovem delu odrešenja, kakor tudi ne o Mojem učlovečenju v Njem, ker jih ovija 
duhovna tema, v kateri pa bodo oni tudi pustili svoje življenje in vstopili v kraljestvo 
onostranstva. Vendar pa se Jaz želim vedno znova objaviti in razrešiti ta problem vsem 
tistim, kateri hrepenijo po razlagi, kateri se glede tega vprašanja o Mojem učlovečenju 
v Jezusu niso povsem strinjali; ker četudi oni tega ne morejo dojeti, pa se bodo tega 
nenadno spomnili, in oni bodo vstopili v kraljestvo onostranstva z malo svetlobe, ko 
pride dan njihovega ločevanja od te Zemlje. AMEN 
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………………………………………….......4………….................................................… 

Oče in Jaz sva ENO' (1 Janez 10:30)… 
Jezusovo vstajenje in poduhovitev telesa… 

…………………………………………......†…..........................................................…… 
 

 

Bertha Dudde, št. 2452, 20. avgust 1942 
 

JEZUS KRISTUS… BOŽJI SIN… 
 

Jezusova Božanstvenost je pogosto sporno vprašanje, na katerega pa se daje odgovor 
ljudem, kateri verujejo v Njega kot Božjega Sina… Na to vprašanje se lahko odgovori 
samo tistim ljudem, kateri so v veri. Njim se dejansko lahko razloži Jezusovo 
Božanstvenost, medtem ko si ljudje brez vere glede tega ne morejo pridobiti 
nikakršnega razumevanja; oni namreč niti ne priznajo obstoja modrega, 
vsemogočnega in polnega Ljubezni Božanstva, kakor tudi ne Njegovega delovanja. In 
tako jim je nedojemljivo tudi to, da bi Bog lahko Samega Sebe, se pravi Njegovega 
Duha seval k ljudem, kakor tudi k vsemu bistvu, katero je nastalo iz Njega… Oni ne 
dojamejo, da med Stvarnikom in Njegovo stvaritvijo obstaja veza, katera pa se nikoli 
ne more končati. Oni ne razumejo niti tega, da se to Božanstvo, Katero je vedno in 
povsod, lahko ravno tako v vsej polnosti zakrije v zunanji človeški obliki (Kološanom 
1:19; 2:9)… da je na ta način človek tako rekoč obsevan z Njegovo Ljubeznijo, prežet z 
Njegovo močjo… In da potem ta človek v sebi zakriva toliko Božanskega, da je tudi 
njegovo celotno bitje prežeto z Božjim Duhom. Sedaj pa mu njegovo v resnici 
Božansko bitje omogoča, da postane Božji otrok. To pa mu bo ostalo nerazumljivo, vse 
dokler je izven Kristusovega učenja oz. dokler ne gre po poti, po kateri je šel Kristus na 
Zemlji… po poti Ljubezni… ker modrost prihaja samo preko Ljubezni. Z Ljubeznijo 
aktiven človek to takoj dojame; on ne potrebuje nikakršne druge razlage, ker Božja 
moč – Njegov Duh že deluje v njem, ker se on nahaja v toku Božanskega 
Ljubezenskega sevanja in mu je zaradi tega razumljiv učinek pravilnega življenja v 
Ljubezni. In Jezus Kristus je na Zemlji živel takšno življenje Ljubezni in On se je zaradi 
tega ravno tako nahajal sredi Božjega Ljubezenskega sevanja… On je bil zajet z 
neskončno Božjo Ljubeznijo; bil je prežet z Njegovim Duhom in preplavljala Ga je 
močna volja… Torej Ljubezen, Duh, moč in volja, to je Bitje večnega Božanstva… Tako 
je Jezus postal podoben Bogu. On je bil Njegova Slika; On Osebno je bil Božansko 
Bitje. On je bil Božji Sin, Katerega pa se več ne more smatrati za posamezno bitje, 
ampak je bil popolnoma Eno s Svojem Očetom večnosti; Kateri je prepoznal Svojo 
pripadnost d0 Svojega Očeta, težil k popolnemu zedinjenju z Njim in preko Svojega 
življenja v Ljubezni že na Zemlji našel to zedinjenje. AMEN 
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*** 
 

Bertha Dudde, št. 5148, 11. junij 1951 
 

JEZUS… PREHOD IZ STVARITVE V OTROKA… 
 
Zastopajte Mene in Moje Ime pred svetom; tako tudi Jaz vas želim nekoč zastopati v 
večnosti pred Bogom, vsemogočnim Stvarnikom neba in Zemlje, iz Katerega so 
nastale vse stvaritve in katerim je On ponovno dal samostojno življenje (Matej 10:32, 
33). 
 
Tako Sem bil tudi Jaz, človek Jezus iz Njega ustvarjeno samostojno bitje tako po telesu, 
kakor tudi po duši. Jaz Sem nastal iz večne prazgodovinske moči, da bi opravil izpit 
razvoja moči v samostojnem bitju, kateri ima za cilj popolno deifikacijo (postati 
Božanski), da bi se končno ponovno združil z izvorno močjo in bil kot takšen sposoben 
ustvarjati ter oblikovati, vladati nad brezštevilnimi ustvarjenimi bitji, nad brezštevilno 
prvobitno ustvarjenimi duhovi, nad brezštevilnimi svetovi in vsemi njihovimi prebivalci. 
Kot človek Jezus Sem prestal ta izpit razvoja moči, ker Sem izkoriščal vse sposobnosti, 
katere je nek Božji otrok v življenju preko neskončne Očetove Ljubezni dobil za svoje 
zemeljsko življenje in Sam Sebi usmeril ta neizmerni tok moči od Boga… Jaz Sem 
Osebno spodbudil večno Ljubezen na to (pre)dajanje, ker Sem Sam z vso močjo 
Ljubezni Mojega srca hrepenel po njej, in večna Ljubezen Mi ni mogla nuditi 
nikakršnega odpora, ker se ona daje (podarja) vsakemu človeku, kateri po njej 
hrepeni… Kot človek Sem izgovoril Besede: »Nihče ne pride k Očetu drugače kot po 
Meni…« (Janez 14:6). Vam ljudem Sem obljubil, da bom za vas molil pri Očetu, da bi 
vas priznal, če vi Mene in Moje Ime priznate pred svetom. Jaz Sem namreč vedel, da 
Sem na Zemlji dosegel končni cilj, deifikacijo Samega Sebe in da vam Jaz stoječ v 
zedinjenju z večnim Božanstvom lahko ravno tako dam, karkoli prosite v Mojem Imenu 
oz. ko kličete Mene Osebno (Janez 14:13, 14; 16:23, 24)… ker Sva Moj Oče in Jaz eno 
(Janez 10:30)… Ogenj večne Ljubezni je pogoltnil vse, kar je še stalo na poti do 
popolnega zedinjenja. Telo in duša sta se v času Moje zemeljske poti poduhovila in sta 
postala enaka substanca, kot je večni in neskončni Duh Ljubezni, iz Katerega je vse 
nastalo. Kot človek Jezus je On deloval v Meni, Jaz pa Sem deloval iz Njega in z Njim… 
vendar pa je bil to, kar je delovalo, Njegov Duh, večni nedojemljivi Duh Ljubezni, Kateri 
pa je neomejen; Kateri zato ni bil vezan v nikakršno obliko, Kateri je vladal celotni 
neskončnosti, Kateri je bil svetloba in moč, Ljubezen in volja, in Kateri Se je izrazil v 
ustvarjanju brezštevilnih duhovnih bitij… Jaz Sem bil ravno tako neko takšno 
ustvarjeno bitje; Božji otrok, kateremu so bile odprte vse lepote Njegove Ljubezni, 
Kateri pa se je torej v svobodni volji odločil za Njega, ko se je množica prvobitno 
ustvarjenih duhov v polnem zavedanju moči uprla proti Njemu, kar pa jih je naredilo 
prevzetne in jih pripeljalo do padca. Jaz Sem nastal iz Božjega Ljubezenskega sevanja, 
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katero Me je močno pritegnilo k Njemu. Jaz Sem bil kot samostojno bitje 
eksternaliziran (postavljen vidno ven) v svobodno (bitje). Vendar pa Me je ono vedno 
znova privlačilo nazaj k Izvoru moči večnosti, Kateri pa Me je naredil izjemno 
blaženega in Katerega nisem bil sposoben videti. Čeprav pa Sem Jaz videl padec 
duhovnega; videl Sem, kako se je Božanska Ljubezenska moč izlivala v brezštevilne 
stvaritve, in Jaz Sem poznal namen tega (vidnega) stvarstva, katerega namen je vrnitev 
padlega duhovnega… ustvarjanje možnosti, da bi ponovno zavzeli stališče (mišljenje), 
kateremu se je duhovno (prvobitno ustvarjeni duhovi) prostovoljno odreklo. Vedel Sem 
o večnem Božjem načrtu odrešenja, o večni Ljubezni in Pra-staršu Bogu-enakih bitij, 
katera so želela sebe prikrajšati za Njegov izraz Ljubezni… 
 
Prostovoljno so se odrekli zedinjenju z Bogom in s tem porušili njihovo Božanstvenost. 
Zaradi tega so ostali brez svetlobe ter moči. In to duhovno brez svetlobe in moči, 
katero je pobegnilo Božji Ljubezni, se je strdilo v trdo substanco, katera pa je v sebi še 
vedno duhovno, toda nesposobno za ustvarjalno ter oblikotvorno dejavnost… To 
substanco je posedovala večna Ljubezen in jo po svoji volji oblikovala v stvaritve 
najrazličnejših vrst. Ponovno je bila na delu Božja Ljubezen; Njegova modrost je 
določila, da duhovno, katero Mu je želelo pobegniti, vstopi v proces spremembe, 
katere cilj pa je popolna vrnitev tega duhovnega k svojemu Izvoru. Ta načrt odrešenja 
Me je naredil blaženega, toda Ljubezen do tega padlega duhovnega Me je spodbudila, 
da jim pomagam, ko naj bi ono padlo… Že od začetka Sem namreč vedel za Moje 
poslanstvo, za človeka Jezusa, ker Sem se Jaz Sam ponudil za to; kakor Sem tudi vedel 
o zedinjenju z Božansko Ljubeznijo, katera naj bi okronala to Moje delo… (11. Junij 
1951). Bitje je namreč dejansko ustvarjeno od Boga, večne Ljubezni, ampak samo zato, 
da bi, postavljeno vidno ven, doseglo samostojnost in v tej samostojnosti težilo k 
prvobitnemu Izvoru moči Ljubezni, in da bi v zedinjenju z Njim lahko v povečani meri 
delovalo z enakim načelom, vendar pa z močjo, katera se vedno vse bolj povečuje. 
Delovati v zedinjenju z večno Ljubeznijo ne pomeni ne-samostojnega stanja, ker pri 
delovanju skupaj z njo bitju ostane samozavedanje, čeprav pa je kljub temu združeno z 
Bogom; ono je namreč doseglo stopnjo popolnosti, ker je preko Ljubezni popolnoma 
poduhovljeno… Potem pa je ono postalo kot Božja podoba; čeprav pa se ne more 
govoriti o več Bogov, ker deifikacija pomeni popolno spajanje z Njim… Kot bitje Sem 
nekoč nastal iz Boga, obenem pa sem v Bogu našel tudi Moj cilj: stvaritev (ustvarjena) 
je v svobodni volji na enak način vstopila v stanje, katero je njen cilj, kateri pa ne more 
biti nikoli uresničen s strani Boga, ker je na tej stopnji ravno svobodna volja predpogoj 
oz. obstaja razlika med stvaritvijo in Božjim otrokom, podobo Očeta… katera ponovno 
v popolnem zedinjenju z Očetom najde svoj končni cilj. V popolni svobodi volje Sem si 
Jaz kot človek na Zemlji prizadeval in ta cilj tudi dosegel tako, da sva Oče in Jaz postala 
eno. Istočasno pa je bila človeštvu, katero ni uspevalo v procesu spremembe, ponujena 
pomoč, katera pa je zajemala vse, kar je omejeno in kar je preko odpadništva od Boga 
postalo šibko ter nebogljeno… Jaz Sem jim prinesel to pomoč kot človek, ker Sem se 
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odrekel Božji moči in sposobnosti toliko časa, dokler ni bilo doseženo delo odrešenja; 
da bi ljudi spodbudil na samoopazovanje, da bi tako tudi oni stremeli k cilju, kateri pa je 
smisel in namen zemeljskega življenja… k zedinjenju z Bogom preko samooblikovanja 
v Ljubezen, katera vse deificira in nenehno povečuje moč, ker se združuje z izvorno 
(prvobitno) močjo, v kateri je nekoč imela svoje izhodišče. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5213, 16. september 1951 
 

JEZUS KRISTUS… BOG IN ČLOVEK…  
 
Jaz Sem vstopil v Moje kraljestvo, ko Sem uresničil delo odrešenja. Med ljudmi Sem 
živel kot človek, poučeval pa Sem jih kot Bog; kot Bog Sem izvajal čudeže in ponovno 
kot človek umrl na Križu… To je skrivnost, katere pa vam ljudem ni lahko razodeti, vse 
dokler ne veste ničesar o nastanku vsakega posameznega človeka, vse dokler niste 
prepoznali (spoznali) smisla in namena vašega zemeljskega življenja in ne razumete 
procesa deifikacije (postati Božanski) nekega človeka. Človek kot takšen je še vedno 
vezan na materijo, ne samo njegovo telo, ampak tudi njegov razum, vse dokler se le ta 
ne odmakne od sveta in se usmeri k Bogu… Toliko dolgo pa on tudi ne bo dojel 
skrivnosti Jezusa – človeka in Božjega Sina hkrati… in ravno tako ne bo našel 
nikakršnega razumevanja za razlago, dano v vsej Resnici. Vendar pa je on glede tega 
lahko podučen, v kolikor se duhovno v njem začne premikati, njemu pa bo dana 
priložnost, da se razvije… Jaz Sem na Zemlji deloval kot človek, ker Božanstvo v Meni 
ni moglo trpeti in je zaradi tega moralo biti delo odrešenja človeštva narejeno s strani 
človeka, da je bilo lahko v korist celotnega človeštva. Ta trpljenja pa so bila in so tudi 
morala biti nepopisno velika, da bi človeštvu prikazala veličino njegove krivde, da tako 
delo odrešenja ne bo podcenjeno, celo če ljudje verujejo v Božanskega Odrešenika 
Jezusa Kristusa. Človek ne more oceniti muk in trpljenja Moje poti do Križa; izgubil bi 
namreč zavest, če bi lahko dosegel pravilno dojemanje o njih, ker je to presegalo 
človeško moč, čeprav pa Sem jih jaz prenesel kot človek… Že majhen del tega trpljenja 
bi zadostoval za to, da bi človek izgubil življenje, ker Sem ga jaz občutil veliko bolj 
globoko od navadnega človeka. Vendar pa je imelo Moje telo s svojo poduhovljenostjo 
strahovito močno voljo, zato je prevzelo na Sebe vse, kar je lahko doprineslo k 
osvobajanju človeštva njegove ogromne krivde greha… Zavestno Sem hodil po poti do 
Križa in zavestno Sem na Sebe vzel Smrt na Križu. Pomena tega pa vi ljudje ne morete 
oceniti… Jaz Sem želel trpeti, da bi (od)rešil ljudi… In zato nisem bil za ničesar 
prikrajšan; zato najbolj strahovit prikaz Mojega trpljenja in muk niti približno ne bi 
zadostoval za to, da bi si to lahko predstavljali. In zato je moralo Božanstvo stopiti ven 
iz Mene, iz človeka Jezusa in Njemu Edinemu prepustiti uresničitev dela. Zaradi tega je 
pred tem tudi sledila strahovita borba, katero pa je moral človek Jezus najprej do konca 
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izpeljati, da bi se postavil izven v Njemu prebivajočega Božanstva in ostal močan. 
Človek Jezus je nezamisljivo trpel; to pa samo iz Ljubezni do človeštva, katero se je 
nahajalo v največji duhovni težavi. In zaradi vse te ogromne Ljubezni Sem Jaz sprejel 
žrtev, ker drugače Jaz ne bi mogel nikoli dovoliti, da tako trpi neko bitje, katero je bilo 
popolnoma brez krivde in katero Mi je bilo tako blizu… Sprejel Sem žrtev in Sem predal 
človeka Jezusa v roke njegovim sovražnikom ter mučiteljem… Ker je delo, katerega je 
On uresničil, veljalo za celotno večnost; ono je namreč pomenilo odrešenje za vse, kar 
je nesrečno (prekleto) duhovno, katero mora najti pot vrnitve v Očetovo Hišo… 
 
Duša človeka Jezusa je vse to vedela in je bila kot duhovno bitje pripravljena na 
vsakršno pokoro: ponuditi vsakršno pomoč, katero je lahko privoščila neodrešenemu 
duhovnemu… Vendar pa je neko tovrstno žrtev moral prestati nek človek, kateri je v 
enaki šibkosti hodil po Zemlji, da bi ljudem pokazal neko izvedljivo pot k Meni, k 
njihovemu Očetu večnosti… Zaradi tega se je neko najbolj vzvišeno svetlobno bitje 
utelesilo kot človek in kot človek z vsemi slabostmi ter pomanjkanji na Zemlji 
priskrbelo dokaz, da se preko dobro izkoriščene volje in življenja v nesebični Ljubezni 
do bližnjega že na Zemlji lahko doseže zedinjenje duha z Mano, Očetovim Duhom 
večnosti. Da to zedinjenje človeku prinaša ogromno moč, da je na ta način človek, ki je 
v zedinjenju z Mano, sposoben izvajati čudeže; da on lahko prodre v najglobljo 
modrost, da on ve glede vsega na Zemlji in v duhovnem kraljestvu in da on samega 
sebe, svoje telo in svojo dušo lahko preko Ljubezni popolnoma poduhovi na Zemlji. 
Samo nek človek je lahko in je tudi moral priskrbeti ta dokaz, ker drugače človeštvo ne 
bi šlo po enaki poti, katera vodi do cilja… k Meni v Očetovo Hišo. Vendar pa so bili 
ljudje brez pomoči prešibki ravno zaradi tega, ker jim je primanjkovalo volje za 
Ljubezen. Toda Jezus vedel za to šibkost volje kot posledico nekdanjega greha in jim je 
želel pomagati, da bi to voljo okrepili. 
 
Jaz Sem bil dejansko v Njem, v človeku Jezusu, vendar pa Jaz na Njegovo voljo nisem 
vplival; On je namreč deloval in mislil kot človek, vendar pa Me je v vsej polnosti 
pritegnil v Svoje srce… Moje izvorno Bitje je namreč Ljubezen in Njegova ogromna 
Ljubezen je z Mano vzpostavila zedinjenje… On je z Mano postal eno… Človek Jezus je 
na Zemlji resnično pretrpel tisto najhujše, vendar pa je preko Ljubezni izboril tisto 
najbolj vzvišeno… On Se je spustil na Zemljo kot visoko svetlobno bitje; nazaj v 
kraljestvo svetlobe pa se je vrnil kot Bog, ker je On preko Ljubezni popolnoma stopljen 
z Mano, Kateri Sem vam ljudem kot Odrešenik Jezus Kristus postal viden. Kateri pa 
sedaj preko Jezusa Kristusa tudi lahko stopim v vezo z vsakim od vas, ker je On za vas 
naredil pokoro (vas je odkupil) za krivdo greha: s Svojo smrtjo na Križu in s Svojim 
neizmernim trpljenjem, ker je bila Njegova Ljubezen do vas ogromna. AMEN  
  

*** 
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Bertha Dudde, št. 7506, 23. januar 1960 
 

JEZUS – BOG – ČLOVEK?... 
 
Medtem ko Sem Jaz hodil po Zemlji, se je zgodilo nedojemljivo; nepojmljivo, da se 
večno Božanstvo učloveči v nekem človeku, kateri pa se ni niti malo razlikoval od 
drugih ljudi, razen da je bila Njegova duša čista, ker je bila to duša od zgoraj, katera je 
oživela človeka Jezusa. Vendar pa je bil njegov telesni ovoj sestavljen iz enakih 
substanc, kakor pri tistem od drugih ljudi… to so bili delci, kateri so ravno tako 
prepotovali preko stvarstva, kateri so bili na začetku njihovega razvoja in so bili zaradi 
tega še zelo nezreli… V sebi pa so zakrili neko dušo, katera je bila od zgoraj; to pa ne 
pomeni, da je bilo zaradi tega telo nedotakljivo za duhove, kateri so Ga želeli skušati in 
kateri so Ga skušali v času Njegovega celotnega zemeljskega življenja… Na tej Zemlji 
Sem hodil kot človek… kar pomeni, da Sem Jaz vse doživljal (občutil) na človeški način; 
da Sem moral kot človek trpeti in se na človeški način boriti, da bi postal Gospodar nad 
vsemi skušnjavami Mojega telesa. V Meni se je zakrilo večno Božanstvo… Pred tem pa 
Sem moral svoje telo toliko poduhoviti, da je ono skupaj z dušo težilo k večnemu 
Božjemu Duhu; da je ono hrepenelo po Njem in je zato izžarevalo polno Ljubezni do 
Očeta, Kateri pa Se je sedaj tudi lahko naselil v Meni, ker Ga je pritegnila Moja 
Ljubezen. Namreč jaz Sem bil poln Ljubezni do Tistega, iz Katerega je nekoč nastala 
Moja Ljubezen. In Moja duša je na Zemljo prinesla Ljubezen, ko se je iz kraljestva 
svetlobe spustila na Zemljo, da bi oživela človeško telo, katero naj bi postalo bivališče 
za Očeta večnosti… Kateri se je utelesil v človeku Jezusu, da bi uresničil delo odrešenja 
za celotno človeštvo… To učlovečenje Boga pa je največja skrivnost in bo to tudi 
ostala… 
 
Z Mojim Duhom Sem izpolnil človeka oz. z Mojim Duhom Ljubezni Sem ga popolnoma 
obseval (prosvetlil), kakor sta Mi tudi telo in duša služila kot ovoj, ker se je telo 
pridružilo hrepenenju duše in se na ta način popolnoma poduhovilo tako, da Sem Jaz v 
vsej polnosti lahko prebival v človeku Jezusu; da sva bila On in Jaz eno (Janez 10:30) in 
da se je človek Jezus popolnoma deificiral preko Ljubezni, Katera Ga je izpolnjevala… 
Ta Ljubezen pa Sem bil Jaz Sam… Tako Sem torej lahko dejal, da Sem vzel človeško 
formo oz. tudi: človeška forma je bila samo zunanji ovoj, kateri je zakril Mene Osebno, 
da Sem tako lahko prebival med ljudmi, brez da bi oni ob pogledu na Mene Samega 
izginili. Ker ljudje niso mogli prenesti Mojega sevanja Ljubezni, je bil potreben ovoj, 
izza katerega Sem se lahko zakril pred tistimi, kateri so bili še daleč oddaljeni od Mene, 
kateri pa so vseeno prišli v Mojo bližino. Vendar pa je zunanji ovoj moral izpolniti 
poslanstvo: trpeti in umreti na Križu. To se je namreč lahko zgodilo samo preko 
človeka, ker Božanstvo ni moglo trpeti v Njem. Vendar pa je želelo odrešiti veliko 
krivdo, katera je obremenjevala celotno človeštvo in zaradi plačila katere Sem se Jaz 
spustil na Zemljo… In človeško telo je uresničilo to delo poravnave (sprave, odkupnine), 
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ker je Ljubezen… Moja izvorna substanca… njemu dala moč, katera je bila potrebna, da  
bi zdržal do konca. Preko tega se je človeški ovoj poduhovil v vsej njegovi substanci in 
se je lahko združil z dušo ter se po vstajenju dvignil na nebo, ker ni nič več zemeljskega 
obremenjevalo telo. Tako je na njem dosežen popoln proces dozorevanja… kateri pa je 
zahteval ravno ta neizmerna trpljenja in muke, katere so bile pred njegovo smrtjo. 
 
Jezusovo telo je moralo biti enako ustvarjeno kot pri drugih ljudeh. Jezus je moral za 
časa Svoje zemeljske poti zdržati borbo proti vsem napadom s strani Mojega 
nasprotnika… On je moral za ljudi živeti primer življenja, katerega pa so morali tudi oni 
živeti kot resnični privrženci, da bi bili lahko (od)rešeni (zveličani). In tako se je moral On 
boriti z enakimi skušnjavami, katere so dane vsakemu človeku, da bi bila ljudem dana 
možnost, da tudi oni lahko osvojijo zmago nad nasprotnikom… Ker da je Jezus imel 
izjemne darove oz. pooblastila Božanske narave (značaja), potem ljudem ne bi bilo 
mogoče stopiti na Njegovo pot, in človeška slabost, njihova nepopolnost bi vedno 
znova predstavljala prepreko na poti k Očetu, katera pa se je za vse ljudi začela preko 
Jezusove smrti na Križu… katero je prenesel »človek«, kateri je preko Njegove Ljubezni 
z Mano postal eno… Jaz Sem… uresničil delo odrešenja. Jezus je bil človek; Njegova 
duša je bila od zgoraj, iz kraljestva svetlobe, in On je bil izpolnjen z Mojim Duhom… Jaz 
Sem bil v Njem, ker v Njem ni bilo ničesar nečistega, kar bi Mi preprečevalo nastanitev. 
In tako je bil On Jaz in Jaz Sem bil On… midva nisva bila dva, temveč eno. In kdor je 
enkrat sposoben v kraljestvu svetlobe gledati Jezusa Kristusa, ta bo na štiri oči videl 
Mene, Kateri Sem v Jezusu Kristusu vam ljudem in vsem bitjem v duhovnem svetu 
postal vidni Bog… Kateri Sem vas (od)rešil vaše krivde greha, da Me vi tako lahko 
gledate na štiri oči. AMEN  

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 1739, 15. december 1940 
 

JEZUSOVA SPREMENITEV… »OČE IN JAZ SVA ENO« 
 
Pravilna rešitev Jezusove spremenitve po Njegovem križanju obenem tudi daje razlago 
Jezusovih Besed: »Oče in Jaz sva eno…« (Janez 10:30). Bog je Sebe žrtvoval preko 
človeka, Kateri je zaradi Ljubezni do Boga premagal vsakršen človeški aspekt in Kateri 
je glede na to tako oblikoval Svojo dušo, da se je Bog lahko v vsej polnosti nastanil v 
Njem (Kološanom 2:9). Njegova zunanja forma, Njegovo telo se je popolnoma 
podredilo volji duše, katera pa je bila ravno tako naklonjena samo Božanskemu. Tako 
je bila vsaka substanca Bogu-naklonjeni duh tako, da ni več potrebovala procesa 
razvoja na Zemlji in je bila glede na to po smrti telesa sposobna v vsej popolnosti 
vstopiti v duhovno kraljestvo. Vsa izpopolnjena duhovna bitja se združujejo z 
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Elementarno Silo in preko najbolj iskrene fuzije (združitve) z Njo postajajo eno. Proces 
razvoja duhovnih bitij, katera so nekoč odpadla od Boga, traja neskončno dolgo časa, 
in preko brezštevilnih stopenj bo v onostranstvu ravno tako vodilo do vzpona, vendar 
pa manj razvita duhovna substanca vedno ostaja na Zemlji in osvobaja dušo, katera bo 
kot duhovno bitje v onostranstvu naknadno iskala priključitev k bitjem enake zrelosti. 
Zunanja forma se razkraja, posamezne duhovne substance pa se priključujejo 
podobnim, da bi nadaljevale njihov proces razvoja… Jezusovo telo je torej zaradi 
njegove čistosti in delovanja Ljubezni že doseglo duhovno popolnost, nezamisljivo 
trpljenje na Križu pa je že pomenil končen proces prečiščevanja za telesno duhovno 
substanco tako, da se je bila ona v tem prečiščenem stanju sposobna zediniti s popolno 
dušo in ni bilo več potrebe, da bi ostala na Zemlji. Glede na to so Božji Duh, duša in telo 
združeni in so postali eno. Jezus, človek je BIL posrednik med Bogom in ljudmi (1 
Timotej 2:5)… vendar pa sta SEDAJ Bog in Jezus Kristus Eno… njiju se ne bi smelo 
zamišljati kot dve bitji, eno poleg drugega, ampak je to samo eno Bitje, Katero 
absorbira vse, kar je popolno. Namreč Jezusovega Božanstva si ni mogoče zamišljati na 
nikakršen način, razen kot večno Božanstvo Osebno, Katero je Sebe priključilo zunanji 
obliki Jezusa, človeka oz. Njegovim duhovnim substancam je bilo dovoljeno združiti se 
z Elementarno Silo, ker so pri Jezusovi smrti one že dosegle stopnjo popolnosti, katera 
pa je predpogoj za najtesnejšo enotnost z Bogom… S tem, ko je preziral zemeljska 
zadovoljstva in kot rezultat striktne samodiscipline, je Jezusovo telo nadvladalo 
celotno materijo in glede na to ni več potrebovalo nadaljnjega procesa razvoja. Vse 
duhovne substance v fizični formi so se bile sposobne priključiti duši in skupaj z njo 
zapustiti zemeljsko dolino, da bi se povzpele (tukaj je v izvornem tekstu uporabljen 
glagol »vstopiti«) do svetlobnih višin. Od tega trenutka nadalje je bila ta duša oblegana 
z najsijajnejšo blestečo svetlobo. Zaradi tega sta Jezusova duša in telo morala zapustiti 
Zemljo v spremenjenem stanju, ker je bitje, katero je popolnoma stopljeno z Bogom, 
moralo ravno tako od Njega prejeti svetlobo in moč ter to izžarevati na enak način kot 
Sámo večno Božanstvo; namreč ono je bilo z Bogom Eno in je bilo glede na to tudi 
svetloba ter moč v izobilju. 
Ta proces svetlobnega sevanja ljudem po navadi ostaja skrit. Vendar pa je neskončna 
Božja Ljubezen do ljudi dovolila, da se Jezusova spremenitev odvije vidno, da bi jim 
dala znak Njegove moči in slave; da bi okrepila vero tistih, kateri naj bi svetu oznanjali 
Njegovo moč in slavo ter da bi ljudem priskrbela dokaz, da je Jezus premagal smrt… da 
od sedaj naprej smrt ne obstaja več za ljudi, kateri so Mu sledili in se potrudili, da na 
Zemlji hodijo po enaki stezi. Jezusova spremenitev je bila med človeštvom zelo 
pogosto predmet spora, kateri pa je bil po navadi zavržen, kot da je le mit, ker je 
ljudem primanjkovalo vsakršnega duhovnega znanja za končni cilj vsakega bitja… za 
končno zedinjenje z Bogom… za postajanje eno z Njim… Kakorkoli že, Jezus pravi: 
»Oče in Jaz sva eno…«, ker se je zedinjenje v Njem že zgodilo; Njegova duša je bila 
namreč tako oblikovana, da je bila sposobna sprejeti Boga in je na ta način že postala 
prejemnik svetlobe ter moči od Boga. Na ta način je bil On sposoben poučevati celotno 
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modrost in delovati preko Božanske moči. On je bil popoln kot Njegov Oče na Nebu, 
sposoben ustvarjati ter oblikovati kot On… Njegova narava je bila Ljubezen; Njegove 
Besede so bile Ljubezen, in tako je On deloval z vrlino Njegove velike Ljubezni do ljudi. 
Namreč vse kar obstaja, vse kar se dogaja, je lahko doseženo edino po poti Ljubezni… 
Njegovo življenje na Zemlji je bil nenehen sled čudežnih del brez sijaja in razkošij, 
vendar pa ga je On dokončal v sijoči svetlobi… tako, ko Se je pred očmi Njegovih 
Lastnih spremenil in Se dvignil na Nebo, v večno slavo. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7693, 6. julij 1960 
 

JEZUSOVO VSTAJENJE IN PODUHOVLJENJE… 
 
Lahko z zaupanjem sprejmete kot Resnico to, da se je z Mojo dušo istočasno 
poduhovilo tudi Moje telo; da Sem bil Jaz glede na to sposoben vstati od mrtvih, ker ni 
v grobu ostalo ničesar od fizične narave, kar bi moralo nadaljevati proces razvoja. V 
času Mojega življenja na Zemlji Sem Jaz postal tudi gospodar Mojega telesa; Jaz Sem 
poduhovil vse substance oz. kot Jezus, človeško bitje Sem jih Jaz izročil Mojemu Očetu 
večnosti. Namreč ničesar ni bilo v Mojem telesu, kar bi nasprotovalo Očetu v Meni, in 
Jaz agonije na Križu nisem trpel zaradi Mene Samega… zaradi poduhovljenja Mojega 
telesa… ampak edino zaradi tega, da bi z njim naredil pokoro za grehe človeštva… 
 
Vendar pa je bilo Moje telo še naprej naklonjeno človeškemu tako, da je ono občutilo in 
pretrpelo nepopisno veliko bolečino… Toda kljub temu, potem ko Sem z Mojo smrtjo 
na Križu uresničil delo Odrešenja za človeško raso, Sem vam Jaz obenem tudi želel 
zagotoviti dokaz Mojega poduhovljenja, katero pa je rezultiralo v Mojem vstajenju od 
mrtvih… Zato sta se bila telo in duša sposobna dvigniti, ker sta uresničila delo 
poduhovljenja in ni bilo ničesar več, kar bi lahko to duhovno bitje (za)držalo v grobu, 
ker duh prežema vse, celo najtršo materijo. To poduhovljenje telesa je bilo za Mene 
zagotovo mogoče, ker Sem bil popolnoma izpolnjen z Ljubeznijo in ker Ljubezen 
razkraja vsakršno nečisto substanco. Namreč tam… kjer je prisotna Ljubezen… ničesar 
od nečiste narave ne more vztrajati, ker Ljubezen zagotavlja zedinjenje z Večno 
Ljubeznijo, ker ona vse uničuje in za seboj pušča samo čistega duha, kateri se tako 
lahko zedini s Prvobitnim Duhom večnosti. 
 
Jaz Sem ostal v tej Ljubezni, in če se vi ljudje ravno tako oblikujete v Ljubezen, boste vi 
ravno tako sposobni poduhoviti vaše telo; vi boste vse materialne substance postavili v 
pravilen red, in vse tam v sebi omejene duhovne substance se bodo usmerile k Meni, 
kot k Večni Ljubezni in bodo odnehale od celotnega zoperstavljanja, katero je nekoč 
povzročilo zakrnelost njene substance in njena pregnanstva v materijo. Vendar pa bo 
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to poduhovljenje telesa lahko uresničeno samo s strani maloštevilnih ljudi, medtem ko 
so oni še naprej na Zemlji, vendar pa je to kljub temu mogoče. Potem pa se bo telo 
tako kot duša sposobno dvigniti, česar pa vi ljudje pogosto ne boste opazili, ker to ni 
nujno za odrešenje vaše duše, da doživite nenavadne stvari, katere pa po navadi 
ljudem niso razumljive. 
 
Vi lahko verujete v dejstvo, da Sem Jaz Osebno vstal od mrtvih in da je Moje telo ravno 
tako stopilo ven iz groba. Moje življenje človeškega bitja je bilo dejansko takšno, da je 
bilo mogoče, da se zgodi poduhovljenje telesa; da ni bilo potrebno, da karkoli ostane, 
kar bi moralo prepotovati nadaljnjo fazo razvoja. Jaz Sem uresničil združitev z Očetom 
večnosti… Jaz Sem bil popolnoma prežet z Njim; Jaz nisem živel izven Njegove narave, 
Jaz Sem se z Njim zedinil za celotno večnost. 
 
Vendar pa vam »narava Boga« ne more biti podana na razumljiv način, ker je On Duh, 
Kateri prežema in zajema vse (Janez 4:24)… On ne more biti poosebljen, kakor On 
ravno tako ni viden. On Je moč in svetloba na taki stopnji, da bi uničil vse, če se ne bi 
oblikoval do visoke stopnje Ljubezni, katera je bila v Meni v času, ko Sem živel kot 
človeško bitje na Zemlji. In glede na to sta se ta svetloba in moč lahko popolnoma vlili v 
Mene, brez da Sem bil pri tem uničen. Vendar pa je Moje poduhovljeno telo kljub obilju 
Božanskega Duha ravno tako zadržalo njegovo formo tako, da Sem Jaz ostal viden 
bitjem, katera pred Mano stojijo z visoko stopnjo zrelosti… 
 
Veliki Duh večnosti, Kateri je prežel celotno vesolje, Se je manifestiral v ljudski formi 
(se je učlovečil)… Jaz Sem v Jezusu Kristusu postal viden Mojim živim stvaritvam, ker 
Sem Jaz Osebno ravno tako bitje, katerega pa boste vi ljudje razumeli samo takrat, ko 
vi sami polni Ljubezni vstopite v zedinjenje z Mano… Potem pa boste tudi dojeli 
problem Mojega vstajenja, poduhovljenja telesa in duše ter Mojega popolnega 
zedinjenja z Očetom-Duhom večnosti… Edino potem boste razumeli zedinjenje Jezusa 
i Očeta… Edino potem boste popolnoma zedinjeni z Mano in boste v Jezusu Kristusu 
prepoznali Mene Osebno, vašega Boga in Očeta večnosti… Ker sva On in Jaz Eno 
(Janez 10:30), in kdor vidi Mene, vidi tudi Očeta (Janez 14:8-9). AMEN 
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Očetove Besede… Tolmačenje imena BERTHA DUDDE 
 

Vsi voljni otroci Me nosijo v svojih srcih in sledijo Mojemu Duhu, ker so Me njihove duše 
prepoznale. In ti, otrok Moj, boš vedno slišala Moj glas, ko Mi žrtvuješ svoj čas, in Moje 
delo na tebi ne bo brezuspešno. Ure, v katerih si v strahu, da ti primanjkuje potrebne 
moči, da bi delovala za Mene, se bodo skrajšale. Kmalu boš dobila poslanstvo, katerega 
pa boš z Mojo pomočjo z lahkoto uresničila. Tvoja Vera, Ljubezen in volja bodo postali 
veliki, ker bom Jaz Osebno tvoja nagrada… h kateri boš goreče stremela. 
 
Otrok Moj! Vse, kar bo človeštvu razodeto preko tebe, je skrito v tvojem imenu: 
 
B – (Busse) – Morajo narediti pokoro za svoje grehe. 
 
E – (Erkennen) – spoznati svoje poreklo. 
 
R – (Rastlos) – neprekinjeno delati na svoji duši. 
 
T – (Tätig) – biti aktivni v Ljubezni. 
 
H – (Horchen) – poslušati glas v svojem srcu. 
 
A – (Allen) – odreči se vsem svetovnim užitkom. 
 
 
D – (Demütig) – ponižno sebe podrediti Očetu na nebu. 
 
U – (Um) – neprestano moliti za Milost. 
 
D – (Dienen) – služiti Stvarniku Neba in Zemlje. 
 
D – (Dienen) – služiti svojemu bližnjemu v Ljubezni. 
 
E – (Ehre) – in slaviti Mene, Očeta na nebu, na veke vekov. 
 
Razumi to, da Mene ne morejo najti tisti, kateri iščejo svet. Vendar pa bom Jaz tiste, 
kateri Me iščejo, srečal in Se jim razodel… Kdorkoli se Mi preda, Me bo posedoval. In 
kdor moli za Mojo milost, ta je v Moji milosti; namreč zares razumeti Mojo Besedo je 
dar milosti Moje Ljubezni… 
 
Zato se pripravi, da prejmeš Moj dar kot znak Moje Ljubezni. Otrok Moj, poskrbi za 
svojo dušo; spoznaj Mojo Ljubezen in se potrudi, da v svojem srcu občutiš najčistejšo 
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Ljubezen do Mene; namreč vsa nečistoča mora biti odstranjena iz srca, v katerem bom 
Jaz živel, ker Jaz uživam samo v čisti Ljubezni: v Ljubezni, katera ne išče in katera se 
edinole daje… katera je pripravljena narediti vse, da bi lahko služila… Čista Ljubezen je 
dragocena kot dragulj. Ona s svojo svetlobo osvetljuje svojo okolico; ona prinaša srečo 
in vedno želi samo dajati… Ko ti bo  takšna Ljubezen preplavila srce, Me boš ti v sebi 
sprejela in boš v svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate najvišji blagoslov že za 
časa življenja na Zemlji. 
 
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to od tebe še ostati 
skrito, ker ti dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem k 
Moji Ljubezni… Tebi koristi, da iz globine svojega srca kličeš Mene in Mojo prisotnost… 
ko se v iskreni molitvi priporočiš svojemu Odrešeniku… Jaz se bom pojavil… 
nepričakovano… in se vselil v bivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja Ljubezen, in 
prinesel bom blaženo srečo tistim, kateri v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz namreč ne 
bom dovolil, da Moji otroci, kateri se Mi predajo, živijo v pomanjkanju, in Jaz Se jim 
bom razodel ob pravem času. AMEN  
 
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939. (št. 
0763) 
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V hrvaščino prevedla Maja Ć in Lorens N. 

Uredil in sestavil Lorens N.   

(november-december 2016) 

 

Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 
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