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Prilika o Dobrem Pastirju…
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 4360, 2. julij 1948
PRILIKA O DOBREM PASTIRJU…
Jaz vam želim dati priliko, in iz tega bi se morali naučiti, na kakšen način Jaz želim, da
bi se razumelo Mojo Besedo: Moji zemeljski otroci so kakor čreda razkropljenih ovac,
katere je sovražnikova zlonamernost v vseh smereh pregnala stran od Pastirjevega
pogleda. In Pastir, kateri ljubi Njegove ovce, jih gre iskati. On jih išče na najbolj skrivnih
mestih; On se vzpenja na gore in se spušča v soteske. On kliče in mami; ne počiva, vse
dokler njegova čreda ni ponovno zbrana skupaj. On pomaga jagenjčkom, ki ne najdejo
njihove poti in se sami ne morejo vrniti. On se podaja na dolge poti, kamor so se oni že
preveč daleč oddaljili. On jemlje utrujene jagenjčke in jih na Njegovih ramenih nosi
nazaj; niti enega ne prepušča njegovi usodi, njegovemu sovražniku (Satanu), kateri bi
Mu ga lahko ukradel in ga priključil njegovi lastni čredi. On namreč pozna Njegove ovce
in Njegove ovce poznajo Njega ter sledijo Njegovemu glasu (Janez 10:27)… In srce
Dobrega Pastirja se veseli, ko je ponovno našel vse Njegove ovce, ko je Njegova
celotna čreda v Njegovem hlevu, ko je vsak izgubljen jagenjček našel njegovo pot
domov…
Vi vsi ste Moje ovce. Vi pripadate Moji čredi, katera pa se kljub temu svobodno giblje in
se zato lahko tudi izgubi, če stremi k drugemu cilju razen Mene. Sovražni pastir je Moj
nasprotnik (Satan), kateri vas poizkuša odvrniti stran od Mene. In pogosto mu bo
uspelo… Moje ovce hodijo po drugi poti od te, po kateri hodim z Mojo čredo; one se
hočejo povzpeti v višine… Vi ljudje iščete časti in bogastvo in zaradi tega zapuščate
stezo. Padate v soteske in jame, pregrehe in poželenja vas zasužnjujejo; vi se korak po
korak spuščate v brezno in ste lahko hvaležni, če se zapletate v žive meje in grmovje…
ne zanemarite drugačnih misli, če se pojavijo v vas, da bi se tako izognili najglobljemu
padcu, dokler ne prispe vaš Odrešenik.
Druge se še vedno pasejo na tujih pašnikih; one se izgubijo in ne najdejo njihove poti
nazaj do njihovega hleva… To so ljudje, ki nepremišljeno tavajo preko zemeljskega
življenja; kateri uživajo koristi v delih, katera pa niso skladna z Mojo voljo, čeprav jim
prinašajo zemeljske koristi. Oni mislijo, da niso slabi; oni so malodušni: niti za Mene niti
proti Meni. Oni tavajo preko zemeljske doline in pozabljajo na njihovo zemeljsko
nalogo; potrebno jih je preplašiti in jih odgnati nazaj, da tako ponovno najdejo
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pribežališče v Mojih rokah, Kateri pa Sem jih kot Dobri Pastir vedno pripravljen
sprejeti.
Jaz moram povsod iskati Moje izgubljene jagenjčke… Moj klic se mora povsod slišati in
zato mora biti Moj glas vedno znova slišan… vedno znova moram pristopiti k ljudem v
Moji Besedi in jih poklicati nazaj v Očetovo Hišo. Moja Beseda je klic Dobrega Pastirja.
Moja Beseda je z Ljubeznijo prenesena človeškim bitjem. Moja Beseda prodira v vsak
kotiček, kjerkoli ona najde vstop v srca ljudi. In vsakdo, ki ne sledi Mojemu klicu, se bo
vedno bolj izgubil oz. bo vse globlje propadel… Pa vendarle ga bo roka Dobrega
Pastirja nekega dne ujela, celo če so za to potrebne večnosti… Celo oseba, katera se Mi
je zelo dolgo časa upirala, se Mi bo nekega dne vrnila… nekega dne bo postal utrujen
od njegove napačne poti in Mi bo dovolil, da ga dvignem na Moja ramena. On bo
nekega dne ravno tako prostovoljno sledil Dobremu Pastirju; privabil ga bo zvok
Njegovega glasu… On ga bo prepoznal kot Očetov glas in Mi bo sledil. In Jaz ga bom
vodil v Očetovo Hišo ter od veselja zanj pripravil pojedino, ker je bilo ponovno vrnjeno
to, kar je bilo izgubljeno. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6845, 4. junij 1957
DOBRI PASTIR…
Prilika o Dobrem Pastirju vam obenem tudi kaže Moj odnos do vas. Ona vam kaže, da
na vse Svoje stvaritve gledam z Mojo Ljubezensko skrbjo in da bodo vsi, kateri slišijo
Moj klic, prišteti v Mojo čredo, katero pa Jaz ščitim proti vsem napadom sovražnika…
Vi vsi potrebujete Pastirja; Vodjo, Kateri vam kaže pravo pot, Kateri vas je pripravljen
voditi in vas zaščititi pred vsemi nevarnostmi. V času vašega življenja ste namreč kakor
nebogljeni otroci, kateri potrebujejo nenehno zaščito. Vi ste kakor čreda jagenjčkov,
kateri so povsod razkropljeni in kateri tudi pogosto hodijo po stezah, katere pa vodijo v
prepad… Vi se občasno povzpnete v višine, kjer pa ste v nevarnosti, da globoko padete.
Pogosto tudi hodite po neznanih področjih, kjer ste v nevarnosti, da bi bili zajeti in
ubiti; pogosto dovolite, da ste ločeni od Moje črede, in vi bi bili izgubljeni, če Jaz ne bi
imel budnega očesa. Vendar pa Sem Jaz Dobri Pastir, Kateri ravno tako daje Svoje
življenje za Svoje ovce (Janez 10:11)… Ne dovolim, da bi Mi bil... nekdo, ki pripada Moji
čredi… nepravično ugrabljen. Jaz volku ne dovolim, da ugrabi Moje jagenjčke. Jaz
mamim in kličem, ko se ena izmed Mojih ovac izgubi, in Moj odnos do vas je dejansko
kot Dobrega Pastirja. Vi sami ne morete izmeriti (oceniti) Moje Ljubezni do vas, ker ste
v vašem sedanjem stanju še vedno v neznanju; vi lahko edino sledite Mojemu klicu in se
zvesto stisnite k Meni. Edino iz Mojega klica lahko slišite Mojo Ljubezen do vas, čeprav
pa je ne morete dojeti v njeni globini; kakor tudi neka ovčica lahko samo čuti, da je v
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vsaki nevarnosti našla zaščito v svojem Pastirju, čeprav pa se sama ne zaveda, kakšna
Ljubezen do Njegove črede izpolnjuje Pastirja. Jaz Sem in tudi ostajam Dobri Pastir, in
ovce napasem na dobrem pašniku. Jaz jim dostavim to, kar potrebujejo, in ne želim
ničesar razen, da (ob)čutijo Mojo Ljubezen in da se Mi vse bolj iskreno priključijo tako,
da jih sovražnik ne more primamiti in jih poškodovati. Moje ovce namreč lahko
svobodno pridejo; Jaz jih vodim, mamim, kličem. Vendar pa niso privezane z vrvjo;
imajo svobodo gibanja, ker nimam rad prisile. Moje črede ne želim držati na silo,
ampak morajo čutiti Ljubezen njihovega Pastirja; morale bi hrepeneti po njej in Mi zato
v popolni svobodi slediti, ko zaslišijo Moj klic… Moj Klic pa se bo vedno znova oglasil.
Jaz bom v vsej Ljubezni govoril ljudem; opozarjal jih bom ter jih opominjal. In vedno
jim bom nudil pomoč, ko so v nevarnosti; prenesel (potrpel) bom vse njihove slabosti in
napake ter jim dostavil moč… Jaz bom dejansko kot Dobri Pastir pazil na Mojo čredo
tako, da ne umre nobena od Mojih ovčic. Dovolil bom, da se nenehno razlega Moj glas,
da bi se tako zopet našli ob Meni vsi tisti, kateri so nekoč odšli od Mene in kateri so
sledili zavajajočemu glasu. Vendar pa se morajo ponovno vrniti k Meni, da bi za vedno
ostali z Menoj in da bi obenem tudi za vedno spoznali Mojo neskončno Ljubezen.
AMEN
........................................................................†....................................................................

»Dobri Pastir«, Kateri išče Svoje »izgubljene ovčice«, je Očetova
neskončna Ljubezen… Razlog za stiske in trpljenja,*
kateri prizadenejo te »ovčice«…
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 5252, 9. november 1951
NESKONČNA BOŽJA LJUBEZEN…
Jaz Sem Oče vseh vas. Moja Ljubezen vam vsem pripada. Jaz vas želim videti blažene.
Jaz vas želim oblikovati v Moje otroke, kateri so v celotni večnosti povezani z Menoj…
Moja Ljubezen do vas je čezmerna, čeprav pa se ji le malo vrača. Moje stvaritve so v
duhu zaslepljeni zaradi njihove volje, katera se je nekoč usmerila proti Meni zaradi
greha, kateri vam je odvzel vsakršno spoznanje. Kljub temu pa jim še vedno pripada
Moja neskončna Ljubezen. In ona ne bo nikoli prenehala, vse dokler Jaz Mojih stvaritev
ponovno ne pridobim za Sebe kot Moje otroke.
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Ta Ljubezen pa Me sedaj ponovno žene, da kot Dobri Pastir privabljam in kličem Moje
ovčice. Ljubezen Me žene, da nenehno ponujam Mojo roko odrešenja tam, kjer obstaja
nevarnost, da bi oni strmoglavili (padli v prepad). Jaz uporabljam vsakršna sredstva in
uporabim (izkoristim) vse, kar bi lahko imelo vsaj majhen uspeh. Čeprav pa je to
naporno delo, vse dokler drugi zavaja… vse dokler knez sveta (Satan) zaslepljuje ljudi,
oni pa mu prostovoljno sledijo.
Moje mamljenje (privabljanje) je Ljubezen, medtem ko je njegov cilj vendarle propad…
Čeprav pa nobena stran ne more uporabiti sile; človek ne more biti z nobene strani
prisiljen, ampak njegova volja določa njegovo pot na višje ali pa na nižje. Vse dokler
človek ne prepozna Moje Ljubezni, je Moje mamljenje in klicanje zaman. On bo namreč
prepoznal Mene in Mojo Ljubezen šele takrat, ko je tudi sam sposoben in pripravljen
ljubiti. Potem pa njegovo srce samega sebe žene k Meni. On potem čuti, kje njegova
Ljubezen najde odgovor; potem pa je on ravno tako za večnost postal Moj…
Zato je Ljubezen ta, katera mora biti prižgana, če bitje želi postati blaženo. Ljubezen je
vse… ona edina spremeni odnos Mojih stvaritev do Mene; ona edina Moje stvaritve
oblikuje v otroke. Ljubezen nas nerazdružljivo veže skupaj in ponovno vzpostavlja
prvobitni odnos… Vendar pa ljudem primanjkuje Ljubezni… Jaz neumorno dvorim
njihovi Ljubezni in se soočam s trdimi srci, katera pa na Moje dvorjenje ostajajo
ravnodušna. Vendar pa Sem se Jaz človeštva usmilil, ker se ono ne zaveda, v kako
nesrečnem stanju se ono nahaja brez Ljubezni… Ono se ne zaveda, kakšni blaženosti
se odreka, ker je brez Ljubezni. Jaz se ne morem jeziti, ker najgloblja tema zatemnjuje
njihovega duha. In ljudje tipljejo po tem mraku in v nevarnosti nenehno omahujejo, da
bodo padli. Vedno znova jim bo ponujena roka odrešenja. Čeprav pa oni te roke ne
vidijo, ker je oni ne želijo videti; njihove oči so namreč usmerjene v daljavo, kamor
svetijo zavajajoče svetlobe, da bi jih zavedle…
Jaz se ne morem jeziti. Vendar pa jih moram kljub temu pustiti, da gredo svojo pot, vse
dokler sami ne prepoznajo, da so se izgubili in pokličejo na pomoč… Jaz jih ne morem
proti njihovi volji oskrbeti s svetlobo, katera pa jim potem tudi ne bi koristila, ampak bi
jim edino preprečila svobodo… In zaradi tega bo še veliko bede in revščine na Zemlji.
Vendar pa Moja Ljubezen ne bo nikoli prenehala do Mojih stvaritev, katere preko te
težave (bede, stiske) še želim osvojiti… namreč težava naj bi v njih prižgala Ljubezen Ljubezen do bližnjih, kateri se nahajajo v enaki težavi; ta Ljubezen pa Me bo potem
prepoznala in vzljubila… Potem pa bo vsakršna težava odstranjena; potem je Moja
Ljubezen postala zmagovalec… potem vas je Moja Ljubezen osvojila, vi pa boste večno
blaženi. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 8078, 12. januar 1962
BOŽJA POMOČ VAM JE ZAGOTOVLJENA…
Jaz Sem vam obljubil Mojo podporo v zemeljski in duhovni težavi, in katero vi lahko z
gotovostjo pričakujete, ker vas Jaz ljubim. Toda ali tudi vi prihajate k Meni z vsemi
vašimi skrbmi? Ko ste vi v stiski, potem se pogosto mučite s svojimi skrbmi in ne mislite
na to, da bi jih predali Meni in da bi Me prosili za pomoč (1 Peter 5:7). Celo tisto, kar je
videti, da je nemogoče, Jaz lahko naredim, da je mogoče. In Jaz se vam želim dokazati
kot Oče, da bi osvojil celotno vašo Ljubezen.
Ne pozabite tega, da Oče govori Svojim otrokom in da Oče Svojih otrok ne bo napačno
podučil… Ne pozabite tega, da imate vi celotno Mojo Ljubezen; potem pa boste
obenem tudi verovali v Mojo pripravljenost za pomoč in se Mi boste predali v vaši
težavi. Vi ste namreč vsi obremenjeni s težavami; vsak izmed vas potrebuje pomoč. To
pa v času Konca tudi mora biti tako, ker Jaz želim rešiti Mojo majhno čredo, ker se
morajo oni stisniti k Njihovemu Pastirju, Kateri pa jih bo dejansko zaščitil pred
sovražnikom…
Če prepoznate stisko, potem se vi obrnite na Njega; če pa ste vi povsem
neobremenjeni, potem obstaja nevarnost, da se boste usmerili k svetu, kar pa Jaz želim
preprečiti. Jaz za vsako dušo skrbim, da ona ne bo ponovno izgubljena za neskončno
dolgo časa in zato si Jaz prizadevam, da vsako dušo pritegnem k Sebi. Ona bi Me
morala najti v vseh zemeljskih težavah in slabostih, kjer pa vam edino lahko Jaz
pomagam… In ona Me bo dejansko lahko doživela (spoznala) v Moji Ljubezni in moči.
Vendar pa mora ona verovati; ona pa bo lahko živo verovala, če živi življenje Ljubezni.
Če pa je vaša vera šele šibka, vseeno pridite k Meni in Me prosite; potem bom Jaz z
vidno pomočjo okrepil vašo vero… Jaz dovoljujem, da prevladata usmiljenje in milost,
ker poznam šibkost Mojih stvaritev…
Vam primanjkuje Ljubezni. Vendar pa Jaz ne dovolim, da padete, ampak poizkušam
vse, da bi v vas prižgal majhen plamen Ljubezni… Jaz vam darujem, ker želim osvojiti
vašo vzajemno Ljubezen… Vendar pa vi sami pridite k Meni, ker vas Jaz ne morem
prisiliti na to, da se vi obrnete Name… Ko vas obremenijo zemeljske težave, jih
zaupajte Meni in vi ne boste odšli prazni (praznih rok). Jaz ne bom zatisnil svojega ušesa
vašim molitvam; Jaz vam bom pomagal, ker imam Jaz moč za to. In Jaz vas Ljubim in
ne želim, da vi trpite… samo če ste Me vi našli, kar pa pogosto ne more biti doseženo
drugače kot preko trpljenja…
Vi vsi ljudje morate doživeti Ljubezen vašega Boga in Stvarnika, ker se boste šele tedaj
v svobodni volji vrnili k Meni… Jaz se vam želim razodeti (odkriti, pokazati) kot Oče poln
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Ljubezni, in zato vas včasih prizadenejo težave in skrbi, katere pa naj bi vas spodbudile,
da bi prišli k Meni… Potem pa pridite in Me prosite, in predajte se Meni… Jaz pa se vam
bom razodel (odkril) kot Oče poln Ljubezni, Kateri lahko in tudi bo pomagal. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0969, 18. junij 1939
OČETOVE BESEDE…
»Duh je sicer voljan, a meso je slabotno...« (Matej 26:41; 14:38). In zato se morate vi,
ko se zavedate vaše šibkosti (slabotnosti), Name obrniti za pomoč. Jaz pa vas bom
okrepil in vas vedno znova postavil na noge, če vam grozi nevarnost, da bi propadli. In
Jaz se bom nenehno pogovarjal z vami… Jaz bom z vami v Besedi, vi pa morate samo
poslušati in željno prejemati Mojo Besedo ter iz nje izvleči moč in okrepitev.
Tako tudi danes prihaja k tebi Moja Beseda v obliki Objave, katera pa naj bi v tvojem
srcu izzvala občutek sreče in te vse bolj globoko ter iskreno povezala z Mano: Otrok
Moj! Poglej, kakšna tolažba je v zagotovilu, katerega ti daje Moja Ljubezen, da se
celotno trpljenje na Zemlji spreminja v najvišje in najčistejše veselje v večnosti. Vi
morate brezpogojno sprejeti to, kar Oče na nebu obljublja Svojim otrokom. In če si vi
enkrat zamislite, da Moja Ljubezen ne pozna meja… če veste, da ste zajeti s to
neskončno Ljubeznijo, potem vas zapustiti vsakršen strah, vi pa morate veselo in
brezskrbno iti preko življenja.
Tako ti Jaz dajem nek znak Moje nespremenljive Ljubezni in te želim ganiti z Mojim
dahom… in ti boš vzdrhtela od sreče in iz tvojega srca bo izginil vsakršen dvom.
Namesto tega bo izbruhnil globok občutek Ljubezni do Mene, Jaz pa bom tvojemu
plamenu dajal hrano, medtem ko Me ti sama prosiš, da zaustavim čas življenja… Jaz
Mojim otrokom obljubljam večno življenje… in kateri v Mene verujejo in Me ljubijo, so
Moji otroci… in Jaz želim razplamteti Ljubezen v tvojem srcu ter okrepiti tvojo vero… in
ti tako dati večno življenje… Tako tvoja molitev lahko odstrani vse ovire, tvoj duh pa se
lahko zedini z Očetovim Duhom; zato te Moja velika Ljubezen prebuja in te preko noči
vodi do svetlobe (na svetlobo)…
Jaz želim posedovati tvoje srce; Jaz želim vladati celotni notranjosti, in tvoj duh se
mora dvigniti v področje, kjer Me on lahko gleda… Jaz želim s sijočim obrazom stati
izpred tebe in tvoje povsem v Ljubezen spremenjeno srce osrečiti z nepopisno milino;
ker če Me ti gledaš, ti izgubljaš vsakršno zavest tvojega bitja. Ti si z Menoj eno in
zajema (vsebuje) te Moja Ljubezen… Zemeljski čas pa je le drobcen trenutek v večnosti,
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in trpljenje je potrebno imeti (vzeti) kot le neznatno, če ga vi primerjate z večnostjo in
njenimi užitki; čeprav pa se vam vseeno zdi ogromno, vse dokler vi ne prepoznate
Mene in Moje Ljubezni.
Če imate vi polno zaupanje v Mene, vam bo dojemljivo, da vas Moja neskončna
Ljubezen ne more pustiti, da bi potonili in da Sem Jaz ravno zato, ker vas ljubim, vedno
zaskrbljen edino za vaše življenje nekoč v večnosti… In tako Mi samo dovolite, da
vladam in verujte v Mene… Jaz Sem zvest Pastir Mojim ovcam in ne bom niti ene pustil,
da bi se izgubila. Edino vi sami določate čas, če Mi nudite odpor (če se Mi upirate)… vi
pa Mi znova nudite odpor, vse dokler ne prepoznate Moje Ljubezni. Zato si dovolite, da
ste ljubljeni in osvobodite svoje srce za Mene tako, da ga Jaz lahko vzamem v
posedovanje; vi pa boste neizmerno blaženi že na tej Zemlji in nekoč v večnosti. AMEN

* Zaradi boljšega razumevanja problema »trpljenja« glej Knjižico št.5
»Vzrok, namen in cilj človeškega trpljenja, nesreče in bolečine«,
kakor tudi Seminar v Šibeniku 2017 z istim naslovom!

........................................................................†....................................................................

»Ko vse Svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za Njim,
ker poznajo Njegov glas…« (Janez 10:4)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 5863, 26. januar 1954
OČETOV GLAS… BOŽJA ZAŠČITA RESNICE…
Z Moje strani boste nenehno prejemali učenja. Prinesena vam je svetloba Resnice; vi
slišite Mojo Besedo in imate tako vidni dokaz Moje prisotnosti ter skrbi za vas. Vi lahko
iz vam ponujenega prejmete neomejeno moč in milost, kakor obenem tudi lahko to
moč ter milost občutno opazite in dozorevate v spoznanju. Dostopno vam je znanje,
katero vam pomaga vzpostaviti vezo z vašim Nebeškim Očetom, h Kateremu pa sedaj
zavestno stremite in si prizadevate izpolniti Njegovo voljo. Dostava Moje Besede
povzroča vaš duhovni razvoj; prejemate spodbudo, da delujete v Ljubezni in Duh v vas
sedaj lahko postane učinkovit… Morate misliti na vse to in se sedaj vprašati, ali bi brez
dostave Moje Besede prišli do enake stopnje vašega razvoja, ali bi brez Moje Besede v
tej obliki vzpostavili tako srčno in iskreno povezanost z Mano in ali bi prišli do povsem
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enakega spoznanja, katero pa je sedaj vaše lastno. Jaz Sem na očiten način k Sebi
sprejel vas, kateri ste Me bili pripravljeni poslušati. Zaupal Sem vam načrt odrešenja od
večnosti in vam dal razlage, katere pa sedaj lahko razumete, ker Sem prosvetlil vašega
duha in ker ste bili voljni sprejeti Moje učenje… Govoril Sem vam, ker ste se odprli in
bili Moji voljni poslušalci… In Jaz Sem vam oznanil Moj načrt odrešenja od večnosti.
Kdor je Moj, tudi ve, Kdo mu govori, ker Moje ovce (pre)poznajo Moj glas. Čeprav pa ne
morem govoriti tako jasno, da bi ga lahko vsi ljudje prepoznali; Moja modrost in
Ljubezen namreč ne dovoljujeta, da bi bile Moje stvaritve prisiljene na vero v te
Besede. Vendar pa vedno znova kažem na to, da Jaz ne dovoljujem, da bi hodili v
zablodi tisti, kateri hrepenijo po Resnici in dajem Mojega Duha tistim, ki ga prosijo od
Mene. Torej ta molitev mora biti namenjena v Duhu in Resnici… Človek si mora v
najgloblji notranjosti želeti biti uveden v Resnico, kakor obenem tudi po tej Resnici od
Mene kot Večne Resnice v ponižnosti hrepeneti… Potem pa mu je dostava Resnice tudi
zagotovljena. Jaz ne dovolim, da bi bil sedaj po tej iskreni molitvi zemeljski otrok
uveden v zablodo in prevaran preko moči, katere niso naklonjene Resnici (Luka 11:913)… Moj načrt od večnosti je neovrgljivo trajen. Skladna s tem načrtom pa so tudi vsa
predvidevanja (vizije) Mojih jasnovidcev in prerokov, kateri v Mojem Imenu oznanjajo
ljudem tisto, kar Sem odločil v večnosti. Kot jasnovidce in preroke pa je potrebno
priznati samo tiste, v katerih lahko deluje Moj Duh; oni namreč zagovarjajo samo tisto,
kar v sebi slišijo direktno od Mene Samega. Njim pa objavljam vedno enako, ker je
Moja Beseda večno nespremenljiva. Čeprav pa so misli tistih, ki so Jo slišali, zmedene,
čim njihovega načina življenja niso uskladili z Mojo voljo. Oni niso prepoznali Mojega
glasu, ker niso bili Moje ovce, katere sledijo svojemu Pastirju na vseh Njegovih poteh.
Namreč vsakdo, kdor se na Zemlji spreminja skladno z Mojo voljo, v sebi sliši isti glas,
pa čeprav v obliki misli. In takemu njegovo razmišljanje teče v povsem enaki smeri z
Mojo Besedo, katero v sebi slišijo jasnovidci in preroki. Meni bi bilo dejansko mogoče,
da bi vsa razmišljanja usmeril enako. Vendar pa ni v Mojem načrtu od večnosti, da Jaz
pripeljem Moje stvaritve do popolnosti, ampak da se morajo oni sami izpopolnjevati; to
pa vključuje, da preko Ljubezni v sebi povzročijo prebujanje Duha, kateri ureja njihovo
razmišljanje in jih vodi do cilja. Takšnemu pa je potrebna pomoč Moje Besede, katera
pa je vsem ljudem lahko prenesena edino preko človeka, ki ima prebujenega Duha. Jaz
se Osebno razodevam vsem ljudem, in to tako očitno, da Sem lahko prepoznan kot
izvor Objav, čeprav pa edino s strani tistih, ki so dobre volje in ki hrepenijo biti v Čisti
Resnici. Čim se pojavijo dvomi v te Moje Objave, je duh zatemnjen in pomešan…
Očetov glas ni prepoznan, ker ga duši nek drugi glas in ker je bolj cenjen ta glas, kateri
je od sveta… od kraljestva Mojega nasprotnika… močnejši je in se ga raje posluša, ker
obljublja zemeljsko – človeško, medtem ko Čista Resnica… Očetov glas… oznanja in
objavlja to, kar mora služiti za odrešenje duše. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 5865, 31. januar 1954
DVA RAZLIČNA SVETOVA… GLAS DOBREGA PASTIRJA…
Zemlja in duhovno kraljestvo sta dva različna svetova. In stanovalci Zemlje bodo le
redko imeli razumevanje za tisto, kar k njim prodira iz duhovnega kraljestva v obliki
Božanske Besede; le redko bodo imeli razumevanje za duhovno znanje, katero jim je
preneseno iz duhovnega kraljestva. Toda tukaj velja Moja Beseda: Moje ovce poznajo
Moj glas…
To je samo neka majhna čreda, katere Pastir Sem Jaz Osebno; samo majhna skupina
tistih, kateri se lahko prištejejo med Moje… samo maloštevilni, kateri so v živi vezi z
Mano, iz katerih ne govorijo zgolj usta, ampak tudi srce. Ko oni molijo, so le
maloštevilni, kateri imajo živo vero in katerim Sem v življenju Jaz na prvem mestu.
Njim pa Sem Jaz tudi lahko pravi Oče, katere Jaz lahko kot Moje otroke oskrbim z
darovi, kateri jim kažejo Mojo Ljubezen… Večina ljudi je daleč stran od Mene, in ko Jaz
tudi njim govorim, jih Moj glas ne gane; oni v Mojih Besedah ne prepoznajo glasu
Dobrega Pastirja, Kateri jih kliče, da Mu sledijo. Oni hodijo po svojih poteh… oni so
samo na Zemlji in ne vzpostavljajo nikakršnega stika z duhovnim kraljestvom, od koder
bi lahko izvlekli velike blagoslove za njihovo dušo.
Kakor sta Zemlja in duhovno kraljestvo različna svetova, tako so različni tudi ljudje;
torej pripadajo enemu izmed teh dveh kraljestev… In zato bodo Mojo Besedo poslušali
vedno edino tisti, kateri slišijo klic njihovega Pastirja; kateri so Moji ali pa tisti, ki so še
vedno neodločni, h kateremu kraljestvu naj bi se usmerili… oni slišijo Moj klic in ga
slišijo kot mamljivi klic, kateri jih privlači… Moj klic ostaja vedno in za vedno enak:
Sledite Mi… Samo ena je namreč pot, katera vodi do cilja, po kateri pa morajo iti vse
Moje ovčice… pot Ljubezni. In kdor gre po tej poti, pripada Mojim, in on sledi svojemu
Pastirju, Kateri ga resnično vodi do domačega hleva; Kateri ga ne izroči Njegovemu
sovražniku in Kateri ga ščiti, če bi sovražnik vdrl v čredo, da bi jo razgnal… Vendar pa
bo ta sovražnik naredil vse, da bi Mi prevzel Moje ovčice; prišel bo kot preoblečeni volk
med Moje ovčice in si bo obenem tudi prizadeval, da bi jih primamil, da bi jih potem
neusmiljeno raztrgal in jih izpostavil večni smrti…
Toda Moje ovce poznajo Moj glas in ostajajo s Tistim, Katerega prepoznajo kot
njihovega Dobrega Pastirja, in samo tuje ovce si dovolijo biti zavedene s strani njega, v
kolikor jih Moj mamljivi glas ne gane bolj in jih potiska k Meni, da jih tako primamim v
Mojo čredo in zaščitim od sovražnika. Moj glas resnično zveni glasno in razločno, in
Moj mamljivi klic prodira povsod, da tako nihče ne more reči, da ga ni nikoli slišal.
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Vendar pa edino oni, ki so dobre volje, ga slišijo in prepoznajo kot ljubezenski klic
Očeta Njegovim otrokom ter mu sledijo… Ker pa je pot še vedno ozka, Jaz hodim pred
njimi in vodim Moje Lastne varno in nepoškodovane do cilja… in vsak, ki sliši Moj glas,
Mi sledi tako, da se on prišteva med Moje Lastne… Vendar pa to ni glas sveta, ampak
se razlega iz duhovnega kraljestva, in zato gane samo Moje, kateri stremijo k temu
kraljestvu in njegovi pravičnosti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6570, 12. junij 1956
»MOJE OVCE POZNAJO MOJ GLAS…«
Besede, katere prejemate od Mene, so Duh in življenje (Janez 6:63)… Glede na to
morajo one ravno tako govoriti duhu vsakega človeka in mu dati življenje. On bo
občutil moč Moje Besede pod pogojem, da odpre njegovo srce in Mi dovoli vstopiti
(Razodetje 3:20) pod pogojem, da bo s hvaležnostjo sprejel dar, kateri mu je ponujen s
strani Mene Osebno. In vsakdo, ki Me ljubi in ki obenem tudi ponudi Ljubezen
njegovemu bližnjemu, se bo vedno počutil ganjen z Mojo Besedo, ker bo on zaradi
njegove Ljubezni že povezan Mano in bo ravno tako prepoznal Moj glas kot glas Očeta,
Kateri želi osrečiti Njegove otroke. »Moje ovce poznajo Moj glas…« Moj glas pa se bo
slišal edino, če Jaz Osebno lahko govorim ljudem… Vi ne morete opisati kot »Očetov
glas« prazne besede, katera pa je lahko zagotovo izkoriščena s strani tistih ljudi, kateri
Mi še ne dovoljujejo, da bom z njimi prisoten; kateri so še naprej duhovno
neprosvetljeni in kateri dejansko trdijo, da govorijo (pridigajo) v Mojem Imenu, katerih
pa Jaz Sam še ne morem uporabiti, da bi preko njih govoril vsem, ki jih poslušajo.
Prepoznavanje Mojega glasu potrebuje tako zavestno povezanost z Mano, da bom Jaz
Osebno lahko govoril… In ta veza mora biti vzpostavljena s strani obeh, in pridigarja in
tistega, ki Besedo posluša… Potem pa bo Dobri Pastir Osebno mamil Njegove ovce in
one bodo prostovoljno sledile… Moje ovce prepoznajo Moj glas… Mar to ne
predpostavlja tega, da Jaz vedno znova govorim ljudem? Jaz poudarjam dejstvo, da
Moje ovce prepoznajo Moj glas… Zato razlikujem tiste, ki Me poslušajo; ne morejo se
namreč vsi ljudje prišteti med Moje Lastne in glede na to tudi ne bodo vsi prepoznali
Mene v Besedi… Vendar pa Jaz vedno Osebno govorim Mojim Lastnim tako, da se bo
Moja obljuba izpolnila: da bodo oni slišali in zato tudi prepoznali Moj glas kot dokaz
prisotnosti Tistega, Kateremu so se predali. Zaradi tega Sem Jaz s temi Besedami
ravno tako pokazal na dejstvo, da bom Jaz vedno in za vedno govoril vam ljudem; da
Jaz nisem mislil edino na Pisano Besedo (Biblijo), katera pa je lahko ravno tako brez
Duha in življenja, če je Jaz Osebno ne oživim, če ji Moj Duh ne da življenja (2 Korinčani
3:6). Jaz Sem ravno tako vedel, da bo Moja Beseda prepoznana kot Moja direktna
komunikacija edino, če je življenje Ljubezni rezultiralo v prebujanju duha znotraj
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človeškega bitja. In zaradi tega Sem govoril o »Mojih Lastnih«, ker je Ljubezen veza,
katera Me združuje z njimi in omogoča Moje direktno delovanje znotraj njih in za njih.
Besedo sicer lahko zagotovo slišijo vsi, vendar pa Moj glas zahteva Mojo prisotnost…
Tako Sem vam Jaz tudi obljubil Mojo prisotnost; dokaz, katerega zagotavljam preko
Mojega glasu… In Moji Lastni ga bodo prepoznali kot »Očetov glas«. Samo majhna je
čreda, katera sliši mamljivi klic njihovega Pastirja in Mu sledi. Samo maloštevilni so,
kateri poslušajo Njegov glas; ljudje si namreč vse bolj dovoljujejo, da so zavedeni s
prelepimi besedami, katere sicer zvenijo glasno, vendar pa jim primanjkuje Duha in
življenja. Toda tisti, kateri se ne prištevajo med Moje Lastne, ne delijo Mojega Duha;
oni so brez Ljubezni in zato niti ne stremijo k Meni. Če jim Jaz govorim, se oni obračajo
stran od Mene in odhajajo na mesta, kjer pa govori Moj pretkano zamaskirani
nasprotnik. In oni so zadovoljni s praznim ovojem (telesom), iz katerega pa ne morejo
prejeti (dobiti) nikakršne moči. Vendar pa je Moja Beseda moč, katera bo dala življenje
vsem tistim, kateri si dovolijo, da jim Jaz Sam govorim; kateri hrepenijo po Mojem
glasu in kateri bodo kot Moji otroci tudi doživeli Očetovo Ljubezen. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8309, 24. oktober 1962
BOŽJI ODGOVOR NEPOSREDNO ALI POSREDNO…
Držite se Moje Besede, katera od zgoraj prihaja k vam, Katero vam ljudem v času pred
Koncem dostavljam kot dokaz Moje Ljubezni in milosti. Ta Beseda vam bo dala
popolno jasnino, če po njej iskreno hrepenite; ona vas namreč predvsem uči Ljubezni,
in če izpolnjujete Mojo Zapoved Ljubezni, to pomeni, da v vas nastaja svetloba in da je
vaše razmišljanje pravilno upravljano… da vi potem ne boste več grešili, ker se trudite
izpolniti Mojo voljo, katero pa tedaj obenem tudi spoznavate…
In ko vi potem preko notranje svetlobe pred vami vidite pravilno pot, pojdite po njej
odločno naprej in se ne dajte zmesti; ne poslušajte tistih, ki vas mamijo na neko drugo
pot, ampak vedite, da vaša pot vodi do cilja, do Mene, Kateri vas od zgoraj mamim in
kličem; Čigar glas lahko slišite in Kateri vas kot Dobri Pastir vodi, da bi vas odpeljal
domov. Potem pustite to, kar drugi govorijo in ne bojte se njihovih groženj, ker ste pod
Mojo zaščito resnično varni.
In čutili boste, ali in kdaj vam govori Oče, in sledite temu glasu. Zato vam govorim
preko človeških ust, ker vam morata biti moč in svetloba vedno znova dostavljeni… in
vse dokler Me poslušate, boste prejemali moč in svetlobo, in ne bo vam potrebno paziti

15

na tisto, kar vam ponuja druga stran… kdo vas namreč lahko bolje uči od Mene, Kateri
vem vse in Kateri vas lahko uvedem v Resnico?
In tako želim prevzeti vse vaše skrbi, katere Mi prikažete s popolnim zaupanjem…
Položite na Moja ramena, karkoli verjamete, da ne morete več nositi; in breme vam bo
dejansko lažje, vse dokler ga povsem ne snamem iz vas in vam pokažem, da Sem vaš
Oče in da Svojih otrok ne puščam v težavi. In srčno Me prosite, ko potrebujete nasvet
in potem poslušajte notranji glas. Usmerite pozornost na to, kar vam vaše srce nalaga,
da storite; in vse, karkoli boste storili, bo pravilno:
Jaz namreč Mojim otrokom vstavljam odgovor v srce, ko Me iskreno prosijo za to…
samo morate biti pozorni na to, kaj vi po takšni molitvi čutite kot pravilno; tedaj je
namreč Moja volja v vas in vi ne morete ničesar več napačno, grešno želeti, posebno ko
vas izpolnjuje Moja Ljubezen in se vi torej samo trudite vršiti Mojo voljo. In Jaz bom
zagotovo prišel k vam; vse se bo uredilo tako, da boste vi prepoznali Moje vodstvo in
boste navdušeni nad Mojo Ljubeznijo.
Kdor Mi verjame s popolnim zaupanjem, je njegova prošnja že izpolnjena, ker Jaz trdne
vere ne bom razočaral. To trdno vero pa se doseže edino preko Ljubezni; Ljubezen daje
svetlobo in človeku tedaj niti ni potrebno spraševati, ker odgovor spozna v samemu
sebi. In bodite prepričani, da ni greh nič, kar storite iz čiste, nesebične Ljubezni, Katera
želi dajati, osrečevati in zaščititi pred propadom ter zlom… neka takšna Ljubezen ne
more hrepeneti po tem, kar je narobe; ta Ljubezen je namreč Božanska in je daleč stran
od vsakršnega greha… greh je namreč samo tisto, kar je proti Ljubezni in tako tudi
proti Meni Samemu, Kateri Sem Ljubezen (1 Janez 14:8, 16)… in ko ste tako preko
Ljubezni spojeni z Mano, potem tudi ne boste storili tega, kar je narobe… AMEN
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........................................................................†....................................................................

»V Svojo lastnino je prišla, toda Njeni Je niso sprejeli…« (Janez 1:11)
Od kje prihaja odpor do Božanskih Objav Čiste Resnice?!...
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 4726, 28. avgust 1949
»MOJE OVCE POZNAJO MOJ GLAS…« ODPOR…
Način, s katerim gledate na Mojo Besedo, je način, s katerim Jaz gledam na vas. To je
namreč Očetov glas, kateri vam govori in katerega morate vi poznati, če Me ljubite oz.
če vršite Moje Zapovedi. Vsakdo, kateremu je omogočeno, da je Moja Beseda
dostopna, jo bo sprejel, če Me ljubi, ali pa Me on ne ljubi, če Me zavrača oz. če on ne
izpolnjuje Moje Zapovedi, on ne živi življenja Ljubezni do Boga in njegovega bližnjega,
ker bi drugače prepoznal Moje Besede kot Očetov glas. Zato vam bo tudi razumljivo,
da Jaz blagoslavljam tiste, kateri Me sprejemajo v Besedi, medtem ko Moj blagoslov
umikam od tistih, kateri Me zavračajo; oni namreč ne bodo mogli reči, da Me priznajo,
pri tem pa zavračajo Mojo Besedo… Moje ovce poznajo Moj glas… in vsakdo, kdor ga
prepozna, bo obenem tudi pričeval zanj; on bo govoril v imenu Moje Besede in se ne bo
bal predati jo dalje. Ker kateri otrok ne bi dal verodostojnosti Očetovim Besedam…
»Jaz Sem prišel k Mojim Lastnim in oni Me niso prepoznali…« (Janez 1:11)… In danes
Jaz ponovno prihajam k Svojim otrokom. Vendar pa oni Mojemu glasu namenjajo manj
pozornosti kot kdajkoli, ker nimajo pravilnega odnosa otroka z njihovim Očetom, ker
oni dajejo več pozornosti svetu in za Mene nimajo več veliko časa. In čeprav se imajo
oni za religiozne, pa Jaz ne priznam njihove vere, ker Jaz ne opažam nikakršne Ljubezni
v njihovih srcih; oni bi namreč hrepeneli po Meni in Moji Besedi in bi pozorno poslušali
nežen zvok Mojega glasu, kjerkoli ga je možno zaznati… Vendar pa Jaz ne poznam
nikogar, da bi kot Moj resnični otrok zaradi sveta zadušil Moj glas; Očetova Ljubezen
namreč zajema vse Njegove otroke in ona obenem tudi želi, da bo s strani njih vrnjena.
Ljubite Me in vršite Moje Zapovedi; potem boste obenem tudi čutili, da je Moja Beseda
Očetova. Potem se v vas ne bo pojavil nikakršen odpor in vi Ga boste z veseljem
izpovedovali vašim bližnjim človeškim bitjem ter zagotavljali širjenje Besede… Torej če
vam primanjkuje Ljubezni, ona ne bo vplivala na vas in vi jo boste zavrgli kot nadlogo,
kar pa je evidentno znotraj vašega srca, kakor tudi obnašanja; potem pa boste vi
obenem zavrgli tudi Mojo Ljubezen, katera k vam prihaja v Besedi in vam preko Besede
daje dokaz, da Oče govori Njegovim otrokom in da želi, da Ga oni poslušajo… Resno se
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preverite glede tega, ali ste vi otroci sveta ali otroci vašega Nebeškega Očeta, in
spomnite se Mojih Besed: Moje ovce poznajo Moj glas… in ne bodite neverni, ampak
verni. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5114, 25. april 1951
»PRIŠEL SEM K SVOJIM TODA ONI ME NISO SPREJELI…«
(Janez 1:11; Razodetje 3:20)
Prišel Sem k Svojim, toda oni Me niso sprejeli, niso Me prepoznali… Jaz Sem le redko
prepoznan s strani ljudi, ko jih srečam po poti; zato oni, ali ne sprejmejo Moje ponudbe
kot Božanskega daru ali pa mu namenjajo le malo pozornosti. Vendar pa Jaz želim biti
prepoznan s strani ljudi tako, da lahko na pravilen način izkoristijo Moj dar milosti in ga
uporabijo v korist njihove duše. Jaz pogosto zaman trkam na vrata njihovih src, katera
ostajajo zaprta za Njega, Kateri prinaša najbolj blagodejni dar in Kateri jim želi dati dar
neprecenljive vrednosti. Oni Mi ne dovolijo vstopiti; oni Me ne želijo slišati in tako
zavračajo najdragocenejši dar, četudi ga zelo potrebujejo. Prišel Sem k Svojim, toda
oni Me niso sprejeli, ker Me niso prepoznali…
Mnogi želijo pripadati Mojim Lastnim; mnogi se hvalijo s tem, da pripadajo Moji Cerkvi,
čeprav pa ne prepoznajo Mojega glasu, ko jih Jaz želim zbrati kot Dobri Pastir in jih
vabim ter kličem… Oni ne poznajo Mojega glasu in ostajajo daleč stran od Mene…
Toda Moje ovce poznajo glas njihovega Pastirja… Jaz namreč od zgoraj pošiljam Moje
lastne Besede Ljubezni tistim, ki odpirajo Njihova srca in Mi dovoljujejo vstopiti, čim
Jaz želim vstopiti. Samo maloštevilni Me prepoznajo, četudi bi vsak človek imel
potrebna sredstva za to, če bi bili voljni prositi njihovega Večnega Očeta, ker bi Jaz
dovolil, da Me najdejo. Vendar pa je le malo hrepenenja po Meni tako, da oni niti ne
slišijo Moje Besede, katera pa je pričevanje Mojega Bitja in vidni dokaz Moje Ljubezni
do človeških bitij. In ko jim je s strani drugih ljudi omogočeno, da jim je dostopna, pa
jim primanjkuje vere in tako tudi dojemanja Moje Ljubezni in usmiljenja, kar pa jim daje
sredstva, da uresničijo njihov cilj na Zemlji, da se preko Ljubezni zedinijo z Mano.
Njo lahko spoznajo Moji Lastni, kateri Mi dovoljujejo, da jim govorim in potem
izkoriščajo darove v skladu z Mojo voljo. Jaz lahko pristopim k njim in razodenem Sebe.
In oni Me ne bodo več zavračali; oni Me bodo kadarkoli sprejeli v njihovo srce in bodo
neposredno (direktno) slišali Mojo Besedo. Oni bodo v njihovem srcu globoko
premišljevali (kontemplirali) o Moji Besedi in jo skladno tudi predali dalje. In oni bodo
ravno tako razumeli Mojo Besedo, katero Sem izgovoril na Zemlji: da Moje Kraljestvo
ni od tega sveta (Janez 18:36). Oni se namreč zavedajo Božjega Kraljestva; oni
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prepoznajo Očeta, Kateri želi priti k Svojim Lastnim in Kateri ni prepoznan s strani
ljudi, ki živijo brez Ljubezni. Vendar pa kdorkoli živi v skladu z Mojo Besedo, ima
znotraj v sebi Ljubezen in je preko nje voden do dojemanja… on sledi Mojemu klicu, ker
Me je prepoznal. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8048, 25. november 1961
MILOST BOŽJEGA GOVORA…
Jaz vam ljudem lahko dejansko dostavim Mojo Besedo, vendar pa vas ne morem
prisiliti, da bi jo sprejeli, ker je vaša volja svobodna… Toda vedno se spomnite, da vas
tudi Moj nasprotnik (Satan) ne more prisiliti, da bi se postavili proti Meni in Moji
Besedi… Zato vi sami odločate in boste morali enkrat ravno tako prevzeti odgovornost
za to, če vi ne opazite Mojih darov milosti; če greste vi ravnodušno mimo njih in je zato
vaše zemeljsko življenje prazen tek, kateri pa vaši duši ni prinesel niti malo uspeha. To
je velika milost, katera vam je v času Konca še podarjena, da vi lahko slišite Mene
Osebno in da vi lahko direktno od Mene prejemate moč, katera k vam prihaja v obliki
Moje Besede… In vi morate izkoristiti to milost; vi Me morate poslušati in potem
pustiti, da govori vaše srce; in vi se boste tudi dejansko začeli zavedati moči, katera
vam priteka iz Moje Ljubezni. Ravno vi ljudje, kateri nimate še nikakršne veze z Mano,
se ne bi smeli zapreti Mojemu govoru; vi bi morali Mojo Besedo nepristransko (brez
predsodkov) sprožiti v sebi in vi boste čutili, kot da vam govori dober prijatelj, in vi
boste blagodejno ganjeni, čim vi tej Moji Besedi ne nudite nikakršnega odpora. Jaz pa
vam bom ravno tako govoril kot dober Prijatelj; kot Oče, Kateri želi edino najboljše in
želi osrečiti Svoje otroke… Jaz edino želim, da vi odnehate od notranjega odpora proti
Meni; potem pa vas bo vsaka Moja Beseda od Mene ganila kot Ljubezenski govor,
katerega pa boste vi sprožili v srcu in mu ne boste mogli nuditi nikakršnega odpora.
Samo pazljivo (pripravljeni) Me poslušajte in resnično ne boste obžalovali tega; Moj
odgovor vam namreč prenaša moč in svetlobo, vaša duša pa se bo počutila dobro, ko ji
bosta prenesene moč in svetloba… Zato si bom Jaz vedno znova prizadeval, da bi
ljudem približal Mojo Besedo, ker vas še edino Moj govor lahko spremeni, če vi še niste
prebili poti k Meni… Moja Beseda ja lahko za vas mameči klic Dobrega Pastirja, Kateri
sledi Svojim ovcam, katere so se oddaljile od svojega Pastirja… in one Mu lahko sledijo
in se v svobodni volji vrnejo. Jaz moram namreč spoštovati vašo svobodno voljo in ne
smem prisilno delovati na vas. Vendar pa vam Jaz lahko kadarkoli govorim, ker vedno
vi sami odločate, ali bo Moj govor prodrl do vašega srca… vedno vi sami odločate, ali
boste v tem slišali klic vašega Očeta in se sedaj usmerili k Njemu, ker čutite Njegovo
Ljubezen v vsaki Besedi, katera vas gane. Ko pa vas bo zadel Moj žarek Ljubezni, tedaj
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ne zapirajte vaših src… odprite jih in dovolite, da v vas sije svetloba. In vi se Mi boste
resnično večno zahvaljevali, ker vam je Moja Ljubezen sledila celo takrat, ko ste se vi še
umikali od Mene… Namreč sedaj boste vi prišli v življenje; moja Ljubezenska moč vas
bo iz smrti prebudila v življenje. In vi sedaj tega življenja ne boste več izgubili, ker vam
bo sedaj Moja Beseda zvenela vedno in za vedno, vi pa boste vedno in za vedno
hrepeneli po tem, da bi vam Jaz govoril; Jaz pa bom vedno in za vedno izpolnjeval vašo
željo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8668, 9. november 1963
PREJEMANJE IN RAZUMEVANJE BOŽANSKE BESEDE
ZAHTEVA LJUBEZEN…
Kdor ima milost, da prejme dokaz direktne veze z Bogom… kdor sme vzeti v
posedovanje Njegovo Besedo, vodeno na Zemljo direktno od zgoraj… kdor ima ta
dokaz v tem, da se čuti, da njemu samemu govori Oče, se on nikoli (za vekomaj) ne
more izgubiti; on namreč pripada Njegovim ovcam, katerim pa Dobri Pastir ne bo
nikoli več dovolil, da bi padli v roke Njegovemu sovražniku… Vi ljudje ne morete dovolj
visoko ceniti te milosti, da vam Oče Osebno govori. Potem ste namreč vi že opravili
izpit volje, kateri pa je sestavljen iz prostovoljne naklonjenosti (usmerjanja pozornosti)
Njemu, ker drugače ne bi mogli niti slišati Njegove Besede niti razumeti tiste, katera
vam je dostavljena preko glasnikov, ker oboje zahteva vašo popolno predanost Njemu;
to zahteva priznavanje vašega Boga in Stvarnika, Kateremu ste vi nekoč to priznanje
zavrnili. Zato se imate vi lahko že na Zemlji za blažene, ko vam je dostavljen ta izjemno
velik dar milosti, ker bi bilo to za vas prazno in nepomembno, v kolikor bi bila vaša volja
še vedno postavljena popolnoma Bogu nasprotno. Vi bi se potem Njegovi Besedi
posmehovali in ne bi bili nikoli sposobni prepoznati njene vrednosti. Ker pa jo vi
prepoznate kot »Božjo Besedo«, dokazuje določeno stopnjo zrelosti vaše duše, katera
je skoraj dosegla njen cilj in katera mora iti še preko kratkega dela poti do njene
telesne smrti, da bi potem lahko vstopila v kraljestvo svetlobe in blaženosti… Torej
zakaj ni vsak človek sposoben prepoznati Očetove Besede? Zakaj se ne čuti nagovorjen
vsak človek, kateremu je ona prinesena preko glasnikov, kateri si po Božjem nalogu
prizadevajo razširiti Resnico…? To je pomanjkanje Ljubezni, kar pa obenem tudi
pomeni pomanjkanje duhovnega razumevanja… Človek je bitje, katero se je nekoč v
svobodni volji odmaknilo od Boga in katero je zato tudi zavrnilo vsakršno Ljubezensko
sevanje s strani njegovega Boga. Ono sedaj po neskončno dolgem potovanju preko del
stvarstva Zemlje hodi kakor človek te zemlje in je povsem brez vsakršne Ljubezni, ker
jo je ono zavrnilo, duša pa ne more biti osvetljena proti njeni volji. Kljub temu pa ona
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preko duši pridružene Božanske iskre poseduje sposobnost, da ljubi in mora tako samo
aktivirati svojo voljo, da bi v sebi prižgala Božansko iskro Ljubezni… Potem pa se ona
ponovno povezuje z Bogom in je lahko ponovno osvetljena s strani Njegove Očetovske
Ljubezni. In ona sedaj ravno tako prihaja do določene stopnje zrelosti, ko dobro pozna
»Božjo Besedo«, ko jo to gane in ponovno prepozna glas Očeta… kar pa brez Ljubezni
ni nikoli mogoče. In razlog zavračanja Božanske Besede, katera je neposredno od
zgoraj prinesena na Zemljo, je v tem, da so ljudje brez Ljubezni (kruti, neusmiljeni)…
Ljubezen se je ohladila (Matej 24:12). Božanska iskra v srcu je le redko prižgana, ker
ljudem primanjkuje volje za to, čeprav pa nobeden človek ne more biti prikrajšan za to.
Volja je namreč svobodna, ona ne more biti prisiljena; toda nizka stopnja zrelosti ljudi
je razlog, da je Beseda od zgoraj… Božanska Razodetja… skoraj vedno nepriznana in jo
z navdušenjem sprejema le malo ljudi, katerih stanje zrelosti je preko Ljubezni že
povečano in kateri imajo priložnost, da prepoznajo Božansko modrost. In oni to tudi
izkoriščajo, ko razdeljujejo Resnico, ko si sami prizadevajo popolnoma živeti Besedo in
preko tega prihajajo do vse jasnejše svetlobe… Vi lahko verujete, da vi posedujete
neprecenljiv dar milosti, ko vi prejemate Božjo besedo, katera vam je ponujena
neposredno (direktno) od Njega. Vi morate edino pravilno izkoristiti dar, ko iz njega
sami črpate moč, s katero je Oče blagoslovil Njegovo Besedo, in vašim bližnjim
ponuditi zaklad milosti, da bi jih osrečili, kakor je Oče tudi vas same osrečil. Vsi ljudje bi
morali edino vzpostaviti pravilen odnos z Njim; morali bi se kot otroci obrniti na Njega
in Ga prositi za moč ter milost za svojo zemeljsko pot… In oni bi dejansko prišli do
spoznanja; v sebi bi prižgali in nahranili Ljubezenski plamen, in kmalu bi se tudi odprli
za Njegovo Besedo, ker jim edino Ljubezen daje razumevanje; edino preko Ljubezni se
dogaja zedinjenje z Očetom, kar pa ima potem za posledico tudi Njegov govor. Zato
Njegova Beseda tudi poučuje predvsem Ljubezen… Ker če ima človek Ljubezen, potem
ima on vse… On prejema svetlobo in moč; on potem uspešno hodi po svoji zemeljski
poti. AMEN
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........................................................................†....................................................................

»Jaz Sem Dobri Pastir in poznam Svoje in Moje poznajo Mene…
in hodijo za Menoj« (Janez 10:14, 27) … »Za tujcem pa ne bodo šle,
ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« (Janez 10:5);
»Prihaja volk… jih pograbi in razkropi...« (Janez 10:12)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 0794, 3. marec 1939
ČAS PLAČILA…
(PO GOVORU O TISTIH KATERI VERUJEJO V KRISTUSA)
Blizu je čas plačila za vse tiste, ki zavestno vodijo narod v zablodo. Toda Jaz jim
govorim: vaše delovanje je sramotno. Vi zastrupljate misli vaših bližnjih in jih vodite na
pot, katera vodi v propad. In vi nosite odgovornost za vse te duše, katere so preko vas
vržene v temo. Jaz bom resnično našel sredstva in načine, da bi prinesel pomoč
mnogim izgubljenim; torej če ste vi njihovo voljo podredili vaši volji, potem njihovo
življenje na Zemlji ni uspelo kot priprava za večnost in njihovo stanje bo nekoč v
onostranstvu neskončno revno (bedno). Vi ste si nase natovorili takšno krivdo, da vi od
Mene odtujujete bližnje in zato mora biti vaša usoda že na Zemlji zapečatena, vi pa Me
boste prepoznali, ko vas ujame čas Sodbe. In vaša usoda vam bo pokazala, da ne
morete nekaznovano delati svetoskrunstva… da vi nimate pooblastil, da ljudem
odvzemate vero v njihovega Odrešenika… Jaz Sem za vas trpel na Križu in Sem celotno
krivdo prevzel na Sebe, da bi vas (od)rešil najgloblje noči… Ker pa vi sedaj ponovno
hodite v najtemnejši noči, pa se Me vi želite povsem odreči in odvreči celotno Mojo
Ljubezen do vas, katera je bila od začetka… Vi ne želite sprejeti Moje žrtve; vi zaradi
lastne krivde želite potoniti v najtemnejšo noč, iz katere vas je Moja Ljubezen
potegnila preko smrti na Križu… Kako neizmerno boleče morate vi trpeti, če ne
priznate Dela Odrešenja; če vi izgubite vero v Jezusa Kristusa, Kateri vas je (od)rešil
smrti in greha. Vi pa se sedaj norčujete iz Božjega Sina… Vi se Me odrekate zaradi
predsodkov, katere so ustvarili ljudje sami in kateri ne morejo biti nikoli namen
večnega Božanstva. Torej minilo bo nekaj časa in svet bo od Mene prejel sporočilo
(Objava, nauk); Moji nasprotniki pa bodo zaprepadeni, ker oni tega ne morejo dojeti…
vendar pa Mi oni ne bodo dali slave, ampak bodo v Meni videli zoprnega (nadležnega)
predstavnika njihovih sovražnikov in bodo grozili ter preganjali vse, kar ostaja v Meni in
v Mojem učenju. Potem pa je prišel čas, katerega Sem Jaz omenjal v času Moje
zemeljske poti… Ko živi in mrtvi slišijo Moj glas… ko Sem Jaz med Mojimi in jih ščitim
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pred napadi sovražnika… In usmiljen bom do tistih, ki Mojim ne povzročijo bolečine in
trpljenja ter se držijo odloka… In Jaz bom Dobri Pastir Mojim ovčicam, da se tako one
ne bodo izgubile na širokih planjavah, da jih tako ne bodo požrli volkovi in divje zveri,
kateri v ovčji preobleki hodijo naokrog in želijo pripeljati do padca Moje maloštevilne
privržence. Toda gorje tistim, kateri ne prepoznajo njihovega Pastirja… Njim grozi
strašen čas, ker je Moja Beseda nespremenljiva (brezpogojna) in se bo izpolnila, kakor je
pisano. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5038, 10. januar 1951
SATANOVO DELOVANJE… »JAZ SEM DOBRI PASTIR…«
Dal vam bom znak, po katerem boste prepoznali, kdo je Ta, Ki vam govori; znak, ki je
neizpodbiten, da bi priznali Moje direktno delovanje. Vendar pa morate usmeriti
pozornost na vse, s čimer se srečate; Jaz namreč dejansko delujem v naravnem okviru,
da ne bi padli pod prisilo vere in da bi tudi poleg tega lahko verovali. Moja volja je, da
živite v trdnem prepričanju, da prejemate Čisto Resnico; zato vam bom Jaz pomagal,
kjerkoli je ta vera ogrožena, kjerkoli se vam v srcu pojavljajo dvomi in kjerkoli
podlegate Satanovemu vplivu.
On ima še kako veliko silo, katera pa ne doseže Mojih Lastnih, kateri imajo v Moji
Ljubezni najbolj zanesljivo zaščito proti njemu. Torej bodite preko vaše volje in vaše
naklonjenosti Moji, da se vam tako ni več potrebno bati; on ima namreč oblast edino
nad neodločnimi in nad njegovimi privrženci, vse dokler ne pokličejo Mene na pomoč.
Če Jaz Mojih Lastnih ne bi želel ščititi pred njim, bi bila Moja Ljubezen ali Moja moč
dejansko majhna…
Ozrite se okoli sebe in usmerite pozornost na to, kako on deluje tam, kjer se glede na
Mene daje prednost svetu; kjer prevladuje težnja po materialnem in kjer ni Ljubezni…
V vseh teh primerih je on vladar in on bega razmišljanje ljudi. Kjer pa je vidno
stremljenje k Meni, kjer Sem Jaz cilj, kjer je materija postavljena samo še v drugi plan in
človek teži k temu, da izpolnjuje Mojo voljo, tukaj je Moje področje; tam je Satan
izgubil njegovo oblast ter moč, četudi vedno znova poizkuša vdreti kot volk, ki Mi želi
ukrasti Moje ovce. Vendar pa Sem Jaz Dobri Pastir… Imejte v mislih te Moje Besede…
Jaz Sem Dobri Pastir… Ali vi verjamete, da Jaz Svoje ovce prepuščam Mojemu
sovražniku? Ali vi verjamete, da Jaz gledam, kako on želi vdreti v stajo, da bi povzročil
zmedo v Moji čredi? Tedaj pa ne bi bil Dobri Pastir in vi bi morali dvomiti v Mojo
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Besedo… Jaz želim celo izgubljene ovce vrniti, koliko bolj bom potem pred
sovražnikom ščitil tiste, ki želijo biti Moji. Satanova moč je resda velika, vendar pa je
Moja Ljubezen večja od nje… Tako da je tudi njegovi moči postavljena meja, zaradi
česar se ga ni potrebno bati vam, kateri stremite k Moji Ljubezni.
Vi z vašim hrepenenjem sami določate vašega gospodarja, kateremu želite pripadati.
Vse, po čemer vi še hrepenite, kar pa pripada njemu, vas oblikuje v njegove
služabnike… Toda če hrepenite po Meni in Mojem Kraljestvu, pa ste Moji in to tudi
ostajate za vekomaj; drugače bi bili namreč Moja Ljubezen in Moja moč resnično
omejeni, če Moji Lastni ne bi mogli graditi na tem (nasloniti se na to) v vsaki duhovni in
zemeljski težavi. Jaz Sem Dobri Pastir in dajem Svoje življenje za Svoje ovce… Ne
pozabite teh Besed in vedeli boste, da ste nenehno pod Mojo zaščito in da se vam ne
bo potrebno bati Mojega nasprotnika… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5041, 14. januar 1951
DOSEGANJE BLAŽENOSTI… SVOBODNA VOLJA…
VOLK V STAJI…
Jaz imam dejansko samo eden cilj, da vas ljudi naredim blažene… Vendar pa vaša
blaženost najprej zahteva, da si vi to sami želite. Dojemite to, da ne odloča Moja volja,
ampak edino vaša volja, katera pa je svobodna. Za to voljo pa se ravno tako bori Moj
nasprotnik, kateri se vam ne želi odreči, vendar pa vas ne more zadržati, ko vi
hrepenite po Meni. Zato vam bo ravno tako razumljivo to, da on muči in zakaj (muči)
tiste ljudi, kateri si prizadevajo iti k Meni, katerih volja se je že dejansko odločila za
Mene in katere on želi ponovno pridobiti. Blaženost je edino mogoča v zedinjenju z
Mano, kar pa je brezpogojno doseženo, ko se je človek odločil za Mene. Ne obstaja več
nikakršne nevarnosti za tistega, ki hrepeni po Meni; čeprav pa bo on izpostavljen
vsakovrstnim skušnjavam, vse dokler živi na Zemlji, ker do tedaj Moj nasprotnik ne
predaja bitke, celo če on nima uspeha. Moj nasprotnik resnično dela z zvijačnostjo in
silo. Vendar pa je njegov duh zatemnjen, ker bi drugače on prepoznal nesmiselnost
njegovega prizadevanja. Jaz vas želim narediti blažene… in vi ljudje Mi sami s svojo
voljo usmerjeno k Meni dajete pravico na to, da vas Jaz pritegnem k Meni. Satan, ki
prepozna, da ste zanj izgubljeni, ne popušča; on namreč podcenjuje moč Moje
Ljubezni, ker verjame, da Mi še lahko prevzame tisto, kar pripada Meni. Njegovo
sredstvo pa je, da ustvari zmedo, da v srca ljudi zaseje zmedo in tako omaja vero v
Mene. Ponovno pa odloča vaša volja; če ona pripada Meni, potem boste vi tudi kmalu
prepoznali njegovo zavajajočo igro in vi se boste obrnili od njega stran. To, kar vam je
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bilo nejasno, vam bo razumljivo in vi se boste sami osvobodili izpod njegove oblasti; on
vas ne bo mogel zadržati, ker vi stremite k Meni. Torej kdor si želi k Meni, bo ravno
tako dosegel svoj cilj, čeprav pa Satan lahko še kako besni v poslednjem času pred
Koncem. On bo občasno dejansko težko prepoznaven, ker se on pogosto prikrade pod
masko in on prevzema najhitrejšo misel, katera bi lahko postregla njegovi nakani. On
dela z veliko zvijačnostjo in silo, kot inštrument pa uporablja tiste, kateri niso
popolnoma uvedeni v Resnico; sama zmota mu namreč zagotavlja skrivališče, katerega
on potrebuje, da bi od tam vodil svojo bitko. Čista Resnica ji (zmoti) ne dovoljuje, da bi
se pojavila, ker jo tisti, ki so v Resnici, prepoznajo. Neka celo najmanjša zmota mu
zagotavlja pristop in potem povzroča strašno zmedo kakor volk, kateri vdira v stajo in
povzroča strah ter grozo. Vendar pa tudi takrat ne bo mogel povzročiti nikakršne
škode, ko Moje ovce pobegnejo in se zatečejo k Meni, njihovemu Pastirju, Kateri jih
ščiti pred vsako nevarnostjo. Zato je ponovno odločujoča edino volja, in čim je ona
usmerjena k Meni, je Satan izgubil vsakršno oblast nad človekom. Zato morate vi
vedeti to, da greste potem vi vedno po pravi poti, ker Sem Jaz vaš cilj; da potem vi ne
morete niti pasti niti spotakniti se, ker potem Jaz hodim z vami, ker vam Jaz Osebno
pomagam, da bi prišli do blaženosti. Zaradi tega se ne bojte nikakršne nasprotne moči.
Samo zaupajte Meni, vašemu Bogu in Očetu večnosti; predajte se Mi in stremite k
Meni… Potem pa vaša volja pripada Meni, in Jaz vas resnično ne bom pustil, da bi padli
v roke Mojemu nasprotniku, kateri vas želi odtujiti od Mene. Moja Ljubezen vas bo
ujela in Moja moč Ljubezni bo ravno tako Zmagovalec nad njim, ker se ji nič ne more za
vekomaj upirati. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5881, 19. februar 1954
»JAZ POZNAM MOJE…«
»Jaz poznam Moje in Moji poznajo Mene…« Ko jim Jaz govorim, oni vedo, da jim
govori Oče in sledijo Njegovi Besedi… Moji so namreč tisti, kateri si prizadevajo
izpolniti Mojo voljo in katerim se zato Jaz tudi lahko razodenem. Moje ovce poznajo
Moj glas in mu sledijo. In vsi, ki poslušajo Mojo Besedo, dovolijo, da ona na njih deluje
in se trudijo živeti v skladu z Mojo Besedo; pripadajo Moji majhni čredi, katere Pastir
Sem Jaz in katere Jaz ščitim ter pazim, da se ne zgubijo… Jaz ne želim izgubiti niti ene
Moje ovčice in zato jih spremljam, kamorkoli one usmerijo svoje korake… Jaz jih kličem
in vabim, da ne zaidejo s prave poti. Jaz jih vlečem nazaj iz prepada, če so zablodile. Jaz
grem za njimi, če so odšle v višine, od koder lahko strmoglavijo. Jaz jih rešujem iz
gostega grmovja, v katerega so se zapletle… Jaz grem za vsako Mojo posamezno
ovčico, ker jih Ljubim in ne želim (pre)dati niti ene. Vendar pa Jaz ne morem preprečiti,
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da se od Mene oddaljijo, če si dovolijo biti zavedene s tujimi mamljivimi klici, če ne
prepoznajo kot volka v ovčji koži tistega, ki se je vtihotapil v čredo in si prizadeva
zvabiti ovce (Matej 7:15). Ravno tako pa jim odzvanja tudi Moj klic… toda če ga oni
želijo preslišati zaradi zavajajočih klicev Mojega nasprotnika, potem se oni
prostovoljno obračajo stran od Moje zaščite. In oni se bodo izgubili k tistemu, kateri jim
edino želi povzročiti škodo; kateri se bo kmalu razkril kot divji volk, kateremu pa so
sedaj izročene, kateri ne pozna usmiljenja, kateri si edino prizadeva razkropiti Mojo
čredo, da bi jih Meni iztrgal in da bi jih neusmiljeno izpostavil smrti… Jaz poznam Moje
in Moji poznajo Mene… Nas združuje moč, katera pa je dovolj močna, da se mu lahko
upre… Moji ne morejo biti zavedeni z njegovim glasom; oni poznajo Očetov glas,
Kateri jim govori prepoln Ljubezni in kateri odzvanja globoko v srcu. In Moji poslušajo
ta glas in so blagoslovljeni, ko se Nebeški Oče pripogiba in se jim razodeva. In oni iz
Moje Besede jemljejo veliko moč in jo ne želijo nikoli več zamuditi, ko enkrat v njih
zazveni. Torej oni bodo ostali v nenehni skupnosti z Mano, ker jim Jaz preko Moje
Besede omogočam, da nenehno čutijo Mojo prisotnost, ker oni sami hrepenijo po
tem, da bi ostali v Moji prisotnosti…
Bertha Dudde, št. 5959, 16. maj 1954
»JAZ POZNAM MOJE…«
»Jaz poznam Moje in Moji poznajo Mene…« Moji ravno tako vedo, da Sem Jaz blizu
njih; tako blizu, da oni lahko slišijo Moj glas, ko poslušajo znotraj sebe… In oni ravno
tako verujejo, da jim Jaz govorim, ker jim Moja prisotnost, katero čutijo, daje to
prepričanje. Oni so premagali razdvojenost z njihovo vero in njihovo Ljubeznijo; brez
Ljubezni in vere oni namreč ne bi mogli pripadati Mojim, in brez Ljubezni in vere Jaz ne
morem biti prisoten z njimi tako, da bi se oni tega zavedali. Moja prisotnost pa se
občuti v blaženosti… namreč nihče, kdor Mi dovoli, da prebivam z njim, kdor Me je
sprejel v svoje srce, kdor je Moj, ne bo odšel praznih rok… Moji darovi so resnično
dragoceni, katere pa Jaz delim, če lahko prebivam v človekovem srcu; in ni potrebno,
da primanjkujejo tistemu, ki jih je enkrat prejel… Moji darovi so moč, svetloba in
milost… Jaz dajem neizmerno moč srcu, katero je preko svoje volje Ljubezni postalo
Moje… Jaz dajem svetlobo s (pr)osvetlitvijo njegovih misli, in tako on lahko dozoreva v
spoznanju in Jaz ga obsipam z milostmi brez mere… Jaz pomagam povsod, kjer je on
še v stanju šibkosti tako, da on doseže svoj cilj… deifikacijo svoje duše… Jaz Osebno
mu govorim v znak Moje prisotnosti; Moja Beseda namreč vsebuje svetlobo ter moč in
je najdragocenejši dar milosti za Moje stvaritve tako, da oni postanejo Moji otroci. Kdor
pa prejema Mojo Besedo… kdor se sam čuti ogovorjenega preko Moje Besede ne glede
na to, kje mu je ona ponujena… on pripada Mojim; on namreč prepozna Moj glas in mu
sledi z občutkom blaženosti, ker ve, da je tako povezan z Mano, da je on vreden
Mojega govora; da on lahko sliši Moj glas, kateri se sliši kot poln Ljubezni, da bi vas vse
oblikoval v Moje otroke. Edino če vas on gane, če se vi preko Moje Besede čutite
povezani z Mano, daje to, ali se vi prištevate med Moje. Vendar pa bom Jaz pristopil k
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vsakemu in mu govoril tako, da ne more reči, da ni bil dotaknjen z Mojo Ljubeznijo in
milostjo… Jaz trkam na vrata vsakega srca in iščem pristop… o tem, ali Mi bo on odprl,
pa odloča edino njegova svobodna volja, katero pa Jaz blagoslavljam, če se on obrne
Name; če on hrepeni, da Jaz vstopim vanj in potešim njegovo hrepenenje (Razodetje
3:20)… Potem pa on dovoljuje Mojo prisotnost; potem on želi pripadati Mojim in bo
potem tudi prepoznal, Kdo mu govori, ko mu je ponujena Moja Beseda… Potem pa se
mu ni potrebno nikoli več bati, da bom Jaz zapustil tistega, kateri je enkrat našel pot k
Meni. AMEN

Toda kdor ne usmerja pozornosti na Moj glas, kdor ne prepozna Moje Besede, kot da je
od Mene Osebno izgovorjena Mojim otrokom na Zemlji, on ne pripada Mojim; kakor
obenem tudi ne bo prepoznal klica Mojega nasprotnika kot sovražnega… on mu bo
sledil in se bo ločil od Moje črede, kateri pa bi se on lahko ravno tako pridružil, da bi bil
s strani Mene sprejet kot eden izmed Mojih… Jaz govorim vsem, vendar pa se tisti,
kateri Me prepoznajo v Moji Besedi, lahko prištejejo med Moje, katere pa bom ščitil
pred vsemi napadi sovražnika… Moja Ljubezen je namreč neskončno globoka in ne
želi, da bi se izgubila niti ena ovčica… vendar pa vas Moja Ljubezen ne prisiljuje, ampak
vam pušča popolno svobodo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5376, 27. april 1952
JAZ POZNAM MOJE… DOBRI PASTIR…
»Jaz poznam Moje in Moji poznajo Mene…« Jaz Sem resnično Dobri Pastir, Kateri ne
pušča Svojih ovc sovražniku. Kateri je zaskrbljen za življenje vsake posamezne. Kateri
naredi vse, da bi zaščitil Njegovo čredo pred napadom volka in Kateri je dal Svoje
življenje za Svoje ovce… Moj pogled poln Ljubezni počiva na vseh ljudeh. Jaz želim vse
odpeljati v domači hlev; vse želim zaščititi pred napadom sovražnika, kateri Mi jih želi
ukrasti… Vse ljudi želim pripeljati do spoznanja Mene, ponuditi jim Mojo zaščito,
poskrbeti za njih in jih zaščititi. Jaz želim vsem ljudem dati večno življenje… Sedaj pa je
čas, v katerem zagotovo nihče več ne usmerja pozornosti na Moj mamljivi klic. Moja
čreda se je razkropila. Sovražnik je vstopil v njihovo sredino in dosegel to, da so se
Moje ovce izgubile, da so se oddaljile od njihovega Pastirja, da so se povzpele v
svetovne višine, da so izgubile svojega Pastirja in ne najdejo več poti vrnitve k Njemu.
Ne iščejo Ga, ampak se nenehno vse bolj oddaljujejo od Njega; in če jih Moja Ljubezen
kliče, več ne usmerjajo pozornosti na Moj glas razen maloštevilnih, kateri so v Meni
prepoznali njihovega Dobrega Pastirja in Me več ne zapuščajo. Toda Jaz ne želim, da se
izgubi niti ena Moja ovca, in zato bo močno odjeknil Moj mameči klic, katerega pa
morajo ravno tako slišati tudi tisti, kateri so zelo daleč od Mene… Jaz pa bom sledil
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vsaki Moji ovčici in jim poravnaval pot, katera vodi k Meni. Postavil se bom v zaščito
plahih (boječih, neodločnih), katere so v strahu zaradi sovražnika tako, da se jim ne bo
zgodila nikakršna težava… Sklonil se bom dol k tistim, katere so padle, da bi jih dvignil,
da bi jih izvlekel iz prepada… Vsi bodo slišali Moj klic, ker bo odjeknil po celi Zemlji in
pokazal Mojo bližino tako, da se bo vsakdo lahko usmeril k Meni in bo resnično sprejet
s strani Mene, če Mi le želi slediti. Jaz Sem Dobri Pastir, vendar pa ne morem preprečiti
delovanja Mojega sovražnika. Torej Jaz lahko zagotovim zaščito vsaki, katera se
postavi izza Mene. Sovražnik namreč ne more napasti Mene Osebno, ampak ravno vas,
dokler ne stojite izza Mene; če se oddaljite od Mene in greste po stezah, kamor pa vam
on lahko sledi in vas ujame. Moj Ljubezenski klic vam sicer resda sledi, vendar pa vas ne
prisiljuje, da se vrnete. Morate mu prostovoljno slediti; potem vas nasprotnik resnično
ne bo mogel poškodovati. Potem pa imate zanesljivo zaščito in Jaz vas vodim
nepoškodovane proti domovini, od koder pa nikoli več ne bom odšel od vas in kjer
boste lahko živeli v blaženem miru… Vi vsi ljudje usmerite pozornost na Moj mamljivi
klic, ker se bo kmalu zaslišal. Vrnite se, še preden bo prepozno. Dovolite, da vas vodi
vaš Pastir in se Mi predajte. Ne zapuščajte poti, po kateri Sem Jaz hodil, ampak Mi
sledite. Potem vas sovražnikova moč resnično ne more nikakor prizadeti, ker Jaz
Osebno držim Svoje zaščitniške roke nad vami, vi pa boste dosegli cilj… lahko boste
vstopili v Hišo vašega Očeta… živeli blaženi v večnosti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6407, 21. november 1955
DELITVE PRED KONCEM…
To je znak skorajšnjega Konca, da se povsod pojavljajo delitve, da celo med Mojimi
nastajajo strani in je vsakdo prepričan, da edini misli in dela pravilno… Potem pa tudi
Moj Duh ni več odločujoč; kjer namreč deluje Moj Duh, tam bo vladalo popolno skladje,
kjer deluje Moj Duh, bosta mišljenje in hotenje (želje) enaka… Kjer pa torej nastajajo
delitve, tam se je Moj Duh umaknil, ker Mu je onemogočeno delovanje… Namreč vse
dokler vi ljudje stojite sredi sveta, se morate vi tudi boriti proti svetu, da bi imel Jaz
nemoten pristop v vaše srce, da bi bil tako Moj Duh lahko dejaven v vas. Čim Mu vi
ljudje preprečite delovanje, se svetloba v vas ugasne. In vi se v temi povsod zaletavate;
vi ne greste več skupaj po enaki poti, katera je bila osvetljena z Mojim Duhom, ampak
gre vsak po drugi poti misleč, da je ta pot pravilna… To pa je velika nevarnost, ko
znotraj tistih, ki želijo biti Moji, vladajo različna mišljenja, ker se morate potem vi
vedno bati, da ne bi nek nečisti duh izzval zmedo; Moj Duh namreč vse ovčice vodi k
njihovemu Pastirju… volk jih razdvaja, da bi se čreda razkropila… Resno se spomnite te
prilike… Vsaka delitev razkriva delovanje nasprotnega duha, kateri se kot volk v ovčji
koži prikrade v složno čredo… Moji pa se bodo ponovno zbrali tam, kjer je njihov Pastir,
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ker On znova privablja (privlači) k Sebi vse izgubljene; Moje ovčice se namreč nikoli ne
bodo priključile drugemu pastirju, če niso v lasti tistega (Satana), ki Mi poizkuša
prevzeti Moje ovce. V poslednjem času pa bo to povsem jasno razkrivalo njegovo
delovanje… čeprav pa se bo on lahko vtihotapil samo tam, kjer on preko sveta lahko
deluje na ljudi. On ne bo našel pristopa tam, kjer je veza z Mano zelo globoka; tam je
namreč ne delu Moj Duh in njegove spletke so jasno osvetljene. Vsako svetovno
hrepenenje je ovira, da bi se Moj Duh lahko manifestiral. Potem pa ima Moj nasprotnik
lahko delo… on potem zna zelo spretno zmesti človekove misli, čeprav pa on ravno
tako vsakemu daje prepričanje, da ga poučuje njegov »Duh«. Zato se bo tudi vsakdo
trdno držal stališč in dojemanj; nihče se ne resno presojal (1 Korinčani 11:31). Vsakdo bo
veroval, da je voden s strani Duha v njem in bo celo največjo zablodo goreče zastopal
kot resnico… Moj Duh namreč ne more biti tam, kjer so različna mišljenja… Moj Duh bo
edino poučeval Resnico, katera pa vedno in za vekomaj ostaja enaka… To je čas Konca,
kjer delovanje Mojega nasprotnika na vas ljudi vse bolj jasno prihaja na površje… Vi se
torej lahko zaščitite proti njegovemu delovanju, če se vi vse bolj pristno oklepate Mene
in če se ločite od vsega, kar še pripada njemu. Tako vi veste, da je svet z njegovimi
dražmi in užitki njegovo kraljestvo. Zato se ločite od sveta in usmerite vašega duha
(namere, občutke, čutila, razumevanje) in misli edino k Meni… hrepenite edino po tem,
da bi slišali Mene in da bi bili skriti (varni, zaščiteni, rešeni) v Mojih rokah. Ne povezujte s
tem nikakršne druge želje, ampak povsem resno težite h kraljestvu, katero ni od tega
sveta (Janez 18:36)… Potem sovražnik vaše duše ne more pristopiti k vam, ker ste vi
potem izpolnjeni z Mojim Duhom in vi prepoznate tistega, kateri vam škoduje in kateri
želi zmesti vašega duha; in vi mu ne boste dali nobene priložnosti, da bi se vam
približal. AMEN

.......................................................................†.....................................................................

»Moj Pastir me hrani, vodi in ščiti…« (Psalm 23)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 4693, 19. junij 1949
DOBRI PASTIR… VODJA… BREZSKRBNO ŽIVLJENJE…
Verujte, da Jaz hodim poleg vas na vaši življenjski poti, če ste le dobre volje. Jaz Sem
Dobri Pastir, Kateri resnično čuva Svoje ovce tako, da Jaz nobene Moje stvaritve ne
prepuščam sami sebi, ampak Jaz zanesljivo sprejemam vsakega posameznika ter ga
vodim k cilju… Jaz ga po pravih poteh vodim v domovino, v Hišo Mojega Očeta. In če
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imate sedaj zanesljivega Vodiča, zakaj potem vi še vedno skrbite glede vaše zemeljske
blaginje? Vas ne sme nič skrbeti, če veste, da Sem Jaz poleg vas (z vami) in da vem o
vsem, kar vas pritiska in naganja. Vaša nenehna skrb bi morala biti samo ena… da vi
lahko stojite pred Mano, ko Jaz od vas zahtevam opravičilo (ko vas pokličem na
odgovornost), na kakšen način ste vi vaše zemeljsko življenje izkoristili v korist (za
dobro) duše. Prizadevajte si samo to, da bi Mi ustregli (da bi bil Jaz zadovoljen); vzemite
v poštev vašo dušo, kateri pa Jaz ne morem dati brez vašega dovoljenja. Jaz Sem
vedno z vami, če se Mi vi sami ne upirate, in Jaz vas bom vedno vodil tako, da bosta
telo in duša našla tisto, kar potrebujeta… Jaz bom poskrbel za telo, če vi usmerite vašo
pozornost v korist duše. Namreč to, kar vi v svobodni volji želite dati duši, vam bom Jaz
tudi priskrbel, ker vsi darovi prihajajo od Mene, Jaz pa kot vaš Oče večnosti telesno in
duhovno skrbim za Moje otroke. In zaradi tega morate vi negovati pristno skupnost z
Mano in Me izbrati za vašega Vodjo. Potem pa vas Jaz ne bom nikoli več pustil in bom
vse do konca hodil z vami po zemeljski poti; in potem vi niste odgovorni za niti eden
korak, ker je on Moja volja. In vsak dogodek na vaši življenjski poti je predviden s strani
Mene ter je določen skladno z vašim stališčem do Mene, da bi tako vaša duša dozorela.
Vendar pa bi vam zavest, da imate Mene za Vodiča, morala omogočiti, da bi mirno in
brezskrbno prehodili vašo zemeljsko pot. In vi bi morali v vsaki težavi telesa in duše
polni zaupanja priti k Meni, da bi vam tako Jaz pomagal in da bi se vi osvobodili vseh
skrbi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5098, 1. april 1951
BOŽJE VODSTVO…
Jaz Sam vas želim voditi in lahko se brezskrbno prepustite Mojemu vodstvu. Kjerkoli
naj bi vam primanjkovalo svetlobe po poti preko te zemeljske doline, grem Jaz pred
vami in vsa tema okoli vas bo izginila. Pot, ki je pred vami in ki vodi navzgor, je svetla in
jasna, in z Mojim spremstvom se ne morete izgubiti. In voljno Mi bodo sledili vsi tisti, ki
Me ljubijo; tisti, ki svojega pogleda ne umikajo od Mene, Kateri grem pred njimi, brez
da bi se ozirali nazaj na svet, ki ostaja izza njih. Oni ne poznajo niti ene druge potrebe
in hrepenenja razen tega, da se z Menoj vrnejo v Očetovo Hišo, katero so nekoč v
svobodni volji zapustili in katera ima sedaj na široko odprta svoja vrata, da bi jih
ponovno sprejela za vekomaj. Torej sledijo Mi samo tisti, ki Me ljubijo… brez Ljubezni v
srcu Me oni ne prepoznajo. Oni brez Ljubezni ne morejo videti niti svetlobe, katero Jaz
sevam. Brez Ljubezni oni ne stremijo navzgor, ampak iščejo široko pot, katera je
privlačnejša, katera pa jim pred oči postavlja vedno nove slike, katere jim dražijo srca in
čutila… brez Ljubezni oni drvijo k lažnim svetlobam in ne vidijo, da pot vse bolj vodi v
prepad, in manjka jim pravi Vodja, ker Mu ne sledijo.
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Ljubezen je ta, katera omogoča, da vi sprejmete Moje vodstvo in katera vas potem ščiti
pred vsako stranpotjo ter vas zagotovo vodi do cilja; in katero morate zato prakticirati
na vašem bližnjem, vse dokler se v srcu ne razplamti do svetlega plamena, vse dokler
niste sami postali Ljubezen in dokler si niste zaslužili pravice, da bi vas Jaz vodil. Kdor
zmeden stoji na razpotju, mora svoj pogled samo usmeriti tja, od kjer mu priteka blaga
svetloba. On mora samo v srcu poklicati za vodstvo in Jaz ga Ljubeznivo primem za
roko ter ga nežno uvajam (poučujem) na pravo pot. Moja svetloba bo padla v njegovo
srce in v njem se bo razsvetlilo; on bo razumel, kar mu ni bilo jasno. Njegov duh mu bo
prinesel razlago in on bo brez oklevanja delal to, kar mu je jasno, da je dobro in
pravilno… svetloba iz Mene namreč sveti v njem in mu kaže pravo pot.
Vsem vam, ki ste v Ljubezni eni do drugih in kateri Me nosite v svojem srcu, vsem vam
se Jaz pridružujem kot Vodja preko zemeljskega življenja, in nikoli se vam ni potrebno
bati, da se boste kdajkoli izgubili samo, če ste Mi enkrat dali pravico, da vas spremljam
na vaši življenjski poti. Vi ste Moja majhna čreda, pred katero Jaz hodim kot Dobri
Pastir… Jaz pa ne dovolim, da bi katerakoli ovčica iz Moje črede padla v nasprotnikove
roke. Jaz vas rešujem izpod njegovega vpliva. Jaz vas budno ščitim in ne dovolim, da bi
karkoli sovražnega prišlo na vas. Jaz Sem vaš varuh na vsaki poti, po kateri greste in Jaz
vas vodim preko trnja ter preko grebenov; pa celo če se vam včasih zdi, da je
nemogoče iti preko, pa vi z Mojo pomočjo pridete varno in nepoškodovani do cilja…
Jaz Sam vas vodim v Očetov Dom, Katerega pa potem nikoli več ne zapuščate, ker
Sem z vami Jaz, Katerega ljubite in Kateri vam vrača Ljubezen za celotno večnost…
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7060, 9. marec 1958
BOŽJE VODSTVO… VOLJA… VERA… LJUBEZEN…
Kdor hodi poleg Mene, ta lahko mirno hodi po svoji zemeljski poti; ničesar se mu ni
potrebno bati, ker preko svoje prostovoljne privrženosti Meni stoji pod Mojo zaščito.
Tako da moram biti Jaz vedno vaš Vodja; po poti ne smete iti sami, da se vam ne bi
pridružil tisti drugi (Satan), kateri pa vas ne želi ščititi, ampak edinole zavesti. Zato ni
težko iti preko zemeljske poti; ne ppotrebujete namreč ničesar drugega razen, da se Mi
predate in da enostavno želite biti popolnoma zedinjeni z Mano, ker vam bo ta želja
zagotovo izpolnjena.
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Jaz Sem ustvaril Zemljo, kakor tudi celotno stvarstvo samo v ta namen, da bi se vi
ponovno vrnili k Meni, od Katerega ste nekoč odpadli. In ko Me sedaj kot človek
priznate kot vašega Boga in Stvarnika ter želite biti z Mano zedinjeni, se vam bom Jaz
kot Oče tudi objavil… Jaz vas bom prijel za roko in vas po poti vodil do Očetove Hiše;
Moje veselje je namreč ogromno, ko vi kot Moji otroci želite prispeti tja.
Ko pa Me potem čutite poleg sebe, se boste obenem tudi pogovarjali z Mano in boste
sledili vsem Mojim napotilom; pazili boste na to, kar vam Jaz svetujem in boste vse bolj
spoznavali, da Moja Očetovska Ljubezen pazi na vas, i po zemeljski poti boste šli mirno
ter varno.
Toda za vas ljudi je najbolj nevarno to, ko greste (hodite) sami… ne ostajate namreč
dolgo sami, ampak samo Mojemu nasprotniku dajete priložnost, da se vam približa. On
pa se vam ne odkriva kot sovražnik, ampak vam navidezno daje prijateljske ponudbe,
katere pa so zelo privlačne in katerim se ne morete upreti, ker one bolj odgovarjajo
vašemu bitju (značaju); Jaz pa ga ne morem odgnati, vse dokler Me vi ne pokličete. In
vsem vam ne bo skrito znanje o Meni, Bogu Ljubezni, Modrosti ter Moči; vi vsi
prejemate informacijo o Meni…
Toda to, ali vi resnično vašo voljo usmerite k Meni, pa je vaša svobodna izbira, čeprav
pa je to vedno odločilno za uspeh vašega zemeljskega življenja. Vendar pa vam je dan
tihi opomnik (Duh v vas), kateri vas opozarja na Mojega nasprotnika in kateri vas
spodbuja k Meni… Temu tihemu opomniku se morate prepustiti, kar pa vam ne bo
škodovalo. In ko ste enkrat vzpostavili vezo z Mano, potem je tudi ne boste tako lahko
razdrli, ker vas držim z ljubeznivo roko oz. vas kot Dobri Pastir vedno znova mamim, da
bi Mi sledili.
In vsak človek, ki svoj dan začenja z mislijo Name; vsak človek, ki Me prosi za Moje
spremstvo in Moj blagoslov, se lahko brezskrbno giblje v svetu… Jaz bom vedno poleg
njega in bom pazil, da ne bi padel; dajal mu bom moč, da se upre vedno novim
napadom Mojega nasprotnika… Kdor namreč Mene izbere za Vodjo, tistega Jaz
dejansko vodim pravilno.
Vedno znova je potrebno poudariti, da je to predajanje Meni pogojeno z vero v Mene.
Ta vera pa ne raste samo iz znanja o Meni, ampak zahteva določeno stopnjo Ljubezni,
in šele ona omogoča, da vera zaživi… ker pa mnogim ljudem primanjkuje Ljubezni,
nimajo niti prave vere v Boga, Kateri Svojim stvaritvam želi biti Oče, Kateri jih kot
ljubezniv Oče želi spremljati preko zemeljskega življenja in Čigar vodstvu se oni zato
lahko tudi prepustijo.
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Zato je tudi poleg znanja o obstoju Boga slaba povezanost med ljudmi in Menoj; tudi
poleg tega, ko Jaz pogosto pridem k njim in se jim nudim za vodstvo. Oni verujejo svoji
lastni moči in pameti ter gredo sami… vendar pa jim ni zoprn (antipatičen) ta drugi
prijatelj (Satan), kateri se trudi, da bi njihovo nevero izkoristil zase, in uspešen je.
Zato je največje zlo v svetu ne-Ljubezen; že majhna dela nesebične Ljubezni do
bližnjega bi namreč odprla občutke in razmišljanje ljudi. In duh človeka, kateri pa je Moj
delež, bi se lahko izrazil in ga spodbudil k Meni, v Katerega pa on potem lahko začne
verovati, ko je enkrat v sebi prižgal Ljubezen.
Brez Ljubezni se volja nobenega človeka ne bo mogla usmeriti k Meni. In zato je na
Zemlji tudi tako velika duhovna težava - boj za preživetje, kateri pa bi bil lahko veliko
lažji, če bi Mi človek dovolil, da ga Jaz zajamem in da bom njegov zvesti pomagač in
Vodič. Vsak človek namreč lahko v sebi prižge Ljubezen; vsak človek Me zato lahko
spozna in svojo voljo zavestno usmeri k Meni in tako tudi želi Moje vodstvo…
Ker pa mu je zemeljsko življenje dano v namen izpita volje, je vsaka prisila izključena.
Čeprav pa Jaz poizkušam vse, da bi človeka spodbudil na Ljubezensko aktivnost, da bi
ga pridobil za vero v Mene. Ta vera mu namreč resnično lajša zemeljsko pot; ko Me je
on enkrat spoznal, se Mi bo tudi predal in ne bo želel hoditi brez Mene…
In on potem po svoji romarski poti ne bo več hodil sam. Jaz bom spremljal vsak njegov
korak in on bo imel v Meni resnično močno podporo; on se bo lahko naslonil v vsaki
težavi in nevarnosti, in vrnitev v Očetovo Hišo bo zanesljivo uresničena, ker ga tja
spremljam Jaz Sam… AMEN

.......................................................................†.....................................................................

»Ne bom vas zapustil sirot…« (Janez 14:18)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 7702, 17. september 1960
JANEZ 14:18 »NE BOM VAS ZAPUSTIL SIROT…«
Ne bom vas zapustil sirot… Kot Oče bom skrbel za vas in vam zagotovil dokaz Moje
Očetovske Ljubezni… Ni Moja volja, da bi na Zemlji nadaljevali živeti brez vodstva, da
bi bili brez zaščite prepuščeni na milost Mojemu nasprotniku (Satanu), kateri pa se vam
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bo takoj približal, čim odkrije, da ste zapuščeni. Jaz vas ljubim, ker ste Moji otroci,
kateri so nekoč nastali iz Mene in so zapustili pravilno pot četudi dobrovoljno, vendar
pa jih Jaz kljub temu ne bom prikrajšal za Mojo Ljubezen. In Moja Očetovska Ljubezen
si bo edino prizadevala, da se ponovno vrnete v Očetovo Hišo… Zaradi tega bom Jaz
prevzel vaše vodenje pod pogojem, da Mi se trmasto ne zoperstavljate in da si
prostovoljno dovolite biti vodeni s strani Mene. V tem primeru pa boste pod Božansko
skrbjo in nič se vam ne more zgoditi; ni se vam potrebno počutiti kot sirote, kateri so
sami na svetu in so zaradi tega tudi pogosto v nevarnosti. To je Moja Ljubezen, da
zbiram Moje jagenjčke, da tako oni ne bodo vsepovsod tavali; da jih mamim in kličem
kot Dobri Pastir, Kateri ne želi izgubiti celo niti ene Njegove ovce. Moje ovce poznajo
glas njihovega Pastirja; one Mu sledijo in On jih želi voditi domov. On bo zaščitil
Njegovo čredo pred sovražnikom (Satanom), kateri vedno znova prihaja, da bi
povzročil zmedo in kjerkoli lahko razkropil male ovčice. Potem pa se bo zaslišal Moj
mamljivi klic, ker jih Jaz ne bom pustil Mojemu sovražniku…
Jaz bom iskal tiste, kateri so izgubili njihovo pot in so v nevarnosti, da bi propadli v
brezno… Jaz namreč ne želim izgubiti nobene Moje ovce, ker jih ljubim… In zato se
nikomur ni potrebno bati tega, da bo zapuščen; Jaz namreč skrbim za vsakogar, ki trpi
v težavi, ki je sam in je odvisen od pomoči… Jaz Sem blizu vseh, kateri samo pomislijo
Name in kateri se Mi predajo v njihovi težavi… In kot Dobri Pastir bom Jaz počastil vse
tiste, kateri so se oddaljili od Mene in kateri bodo z mamljivimi klici vodeni nazaj k
svojemu začetku (izhodišču, prvotnem stanju blaženosti)… »Jaz vas ne bom zapustil
sirot…« (brez tolažbe). To je Moja obljuba vsem vam, s katero pa vi lahko zanesljivo
računate na Mojo zaščito. Vi lahko vedno izkoristite Mojo pomoč, ker veste, da obstaja
Nekdo (Eden, Edini), Kateri želi biti in tudi ostati vaš Oče za vekomaj… In vi se morate
temu Očetu predati ne glede na to, kaj vas muči. Potem vas bo on prijel za roko in vas
varno vodil preko vseh težav. On vam bo dal moč, da premagate vse ovire. On bo
poravnal vse vaše steze tako, da boste zagotovo dosegli vaš cilj tako, da Me boste našli
in ostali z Menoj za vekomaj. Vi vsi ste namreč Moji otroci, kateri so nekoč zapustili
Očetovo Hišo, toda kateri se bodo ponovno vrnili, kar pa lahko dosežejo edino z Mojo
pomočjo… Oni se ne bi smeli počutiti nebogljene, ker Jaz kot ljubeznivi Oče oskrbujem
Moje otroke z močjo tako, da bodo lahko potovali po stezi do njihovega resničnega
doma… da se bodo tako vrnili k Meni, njihovemu Očetu večnosti. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 6181, 31. januar 1955
BOŽJA OČETOVSKA LJUBEZEN… SIROTE…
Jaz vas resnično ne bom zapustil sirot; vas, ki Mi podarjate svojo Ljubezen. Jaz kakor
Oče prevzemam skrb za vas, in vi pod Očetovo zaščito greste lahko brezskrbno preko
vašega življenja, ker bom Jaz vedno hodil poleg vas in vas ščitil pred vsako
nevarnostjo… Tistemu, ki hodi in se drži Očetove roke, ni potrebno skrbeti glede tega,
ali hodi po pravi poti; on se pod Njegovim vodstvom počuti varnega, ker on popolnoma
zaupa Očetu… Jaz pa Sem vaš Oče večnosti… Očetova Ljubezen zajema vse Njegove
otroke, kjerkoli naj bi oni živeli… četudi so oni daleč stran, pa veza z njimi vseeno še
naprej obstaja; Moja Ljubezen jim nenehno sledi, celo če se otrok tega ne zaveda.
Torej tistim, ki prostovoljno ostajajo poleg Mene, ki vedno spoštujejo edino to, kar je
Očetova volja, ki Ga ljubijo in zato želijo Njemu po volji ljubiti (živeti), Jaz sevam Mojo
Ljubezen; in njim ni nikoli več potrebno, da se počutijo osamljene kot sirote, za katere
nihče ne skrbi… Oni so Moji otroci in njih ravno tako zajema Moja Ljubezen…
Verujte samo v to, da se Mi vi lahko kakor otroci predate, da Jaz slišim vsako vašo
besedo, poznam vsako vašo skrb in imam moč, da za vas vse izpeljem na dobro, ko vi
kot pravi otroci prosite vašega Očeta, ko izgubite vsakršno zadržanost in ponižnih src
pridete k Meni; ko vi sami v Meni vidite vašega Očeta in Mi obenem tudi podarite svojo
Ljubezen… Premislite! Vi posedujete Ljubezen najbolj vzvišenega in najpopolnejšega
Bitja, Katero je v moči, modrosti in Ljubezni iznad vseh… In lahko omogočite, da vam
je to Bitje Naklonjeno; to Bitje se polno Ljubezni sklanja k vam, če Ga vi pokličete kot
Očeta… če Mu vi kot otroci stečete v naročje…
In zato si vi lahko dejansko oblikujete vaše življenje tako, da je lahkotno samo, če vi
vedno zaupate vašemu Očetu, da vas On vodi in ščiti na vseh vaših poteh. Kolikor
močnejše je vaše zaupanje, toliko bolj naravno (bolj samoumevno) vam bo podarjeno
to, kar prosite… Vi namreč niste sirote, vi ste Moji otroci… Vam ni potrebno, da greste
preko zemeljskega življenja brez vodstva; Jaz Sam namreč želim, da Mi vi dovolite, da
hodim poleg vas, ker Jaz Sam želim vezo s Svojimi otroki, katero pa torej lahko
vzpostavite edino vi sami, če se Me vi prostovoljno oklepate; če se vi počutite kot pravi
otroci in ne želite iti po nobeni poti brez svojega Očeta… Kateri vas ljubi od začetka in
vas bo ljubil večno. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4649, 24. maj 1949
»NE BOM VAS ZAPUSTIL SIROT…« (JANEZ 14)
»Ne bom vas zapustil sirot…« Jaz želim biti vaš Oče, h Kateremu lahko pridete v vsaki
situaciji telesa in duše… Jaz želim stati poleg vas z nasvetom in pomočjo… Želim
prevzeti celotno skrb za vas, za vaše telo in vašo dušo; Jaz želim voditi vsak vaš korak…
Jaz želim biti vedno z vami tako, da ne boste nikoli sami in da si nikoli ne bi zamišljali,
da ste sami… Ne želim vas zapustiti sirot… Mislite na to Mojo Besedo. Ali imate lahko
bolj ohrabrujoče zagotovilo za vašo življenjsko pot? Mar ne bi morale odpasti vse
žalosti in skrbi, če vi mislite na te Besede, če ste vedno prepričani v Mojo zaščito in
Mojo Ljubezen? Karkoli se vam želi približati, vas ne bi smelo biti niti malo strah v
prepričanju, da nobeno breme ne leži edino na vas, ampak da vam ga Jaz pomagam
nositi ali pa vam ga povsem odstranim, če je to za vas dobro. Morala bi vam
zadostovati Moja Beseda, in če Mi prinesete vašo celotno otroško Ljubezen, vas bo
izpolnila tako trdna vera kot stena. Potem pa se ne boste več počutili kot sirote in
zapuščeni; potem se boste zavedali Moje prisotnosti in boste povsem brez skrbi.
In potem Me boste vi lahko tudi slišali preko glasu Duha; ko Sem namreč enkrat z vami
prisoten in ko se tega zavedate, se Jaz manifestiram in uho Ljubezni Me bo slišalo…
blaženi boste. Ko prejmete Mojo Besedo, potem se boste počutili kot Moji otroci, s
katerimi se Oče poln Ljubezni pogovarja. In potem boste vedeli, da ste vi osvobojeni
vsakršne skrbi; namreč tam, kjer Sem Jaz in kot Oče skrbim za vas, se Mi lahko
popolnoma prepustite in se ukvarjate samo s samimi seboj oz. delate na vaši duši… Vi
lahko celotno moč uporabite za dejavno Ljubezen do bližnjega, za duhovno delo, za
dejavnost za Mene in Moje Kraljestvo v Mojem Imenu. Potem pa se bo vse zemeljsko
za vas uredilo samo od sebe; Jaz Sem namreč Ta, Kateri nevidno hodi poleg vas in
Kateri dela za vas to, kar je vaša dolžnost. Samo to verujte; ne dvomite in vedite, da se
vsaka Moja obljuba izpolni, če ste vi pred tem izpolnili pogoje, katere Sem povezal z
njo (Matej 6:33).
In Jaz tako zahtevam edino vašo resnično otroško Ljubezen, da vas kot Oče vzamem v
Mojo posebno zaščito, da vas oskrbim kot Moje prave otroke, da tako lahko prehodite
vašo zemeljsko pot osvobojeni vsakršne skrbi. Jaz zahtevam vero v Mene in Ljubezen
do Mene. In vi boste resnično občutili Mojo Očetovsko skrb in se boste nenehno
zavedali Moje prisotnosti, ker vas ne bom nikoli zapustil sirot. Želim priti k vam in se
nastaniti v vas, da tako slišite Moj glas in ostanete nenehno zedinjeni z Mano. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4608, 6. april 1949
»NE BOM VAS ZAPUSTIL SIROT…« (JANEZ 14)
»Ne bom vas zapustil sirot…« Ne želim, da bi bili na svetu sami in da bi se v duhu
počutili osamljene. In zato vam obljubljam, da bom prišel k vam in se nastanil pri vas,
da bom vaš stalni Tolažnik in Varuh v duhovni in telesni težavi. Verjemite tem Besedam
in se počutite (varne) v gotovosti ter zaščitene v spoznanju, da imate poleg sebe vedno
Mene, Kateri vas vodim na vsaki poti; Kateri je buden, da tako ne bi trpeli telesno in
duševno. Namreč to, kar govorim, je Resnica in za vekomaj ne more biti ovržena s
strani ljudi, kateri želijo prigovarjati in modrovati na Mojo Besedo. Če Sem vam sedaj
dal to Mojo obljubo, da bom kot Oče skrbel za vas, kateri boste na Zemlji zapuščeni že
zaradi Mojega Imena, potem se veselite zaradi tega, ker se izpolnjuje Moja Beseda. Vi
pa imate najboljši dokaz preko glasu v vas, kateri pa vam nenehno objavlja Mojo
bližino in vam omogoča, da slišite resnične Očetovske Besede Ljubezni.
Verjemite temu glasu in ne dovolite, da bi ga preglasili glasovi, kateri prihajajo od
zunaj. Imate nekaj dragocenega, če v vas lahko slišite Mene Osebno. In vi boste šele
sedaj pravilno razumeli Besede: »Ne želim vas zapustiti sirot…« Jaz želim postaviti na
noge potlačenega, žalostnega, zaskrbljenega (tesnobnega) in tistega, ki se počuti
slaboten; na njih gledam še posebej pozorno. Zaskrbljenih ljudi ne bom nikoli prikrajšal
za Mojo pomoč, ko Me prosijo zanjo; Jaz Sem namreč Bog Ljubezni in pravi dobri Oče
Mojim otrokom. Ravno tako pa ne bom nikoli govoril v nasprotju s Samim Seboj; Jaz
ne bom dajal različnih zapovedi, katere bi si medsebojno nasprotovale, in Jaz namesto
Mene ne bom poslal nobenih glasnikov tja, kjer Jaz Osebno lahko govorim, kjer Me
otrok osebno vpraša za razlago in pomoč v duševni bolečini, v duhovni težavi. Vedno
Sem namreč z otrokom, kateri si prizadeva izpolniti Mojo voljo. Resnično ne
potrebujem predstavnikov tam, kjer se Jaz Sam lahko manifestiram… Zato naj te ne bo
strah, ampak samo veruj (Marko 5:36)… Tisti, Kateri vse to ve, je blizu tebe in te drži
tako, da ne bi padel. AMEN
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.......................................................................†.....................................................................

»Jaz potrebujem zanesljive čuvaje Moje črede; vodje, ki bodo vodili Moje
Lastne navzgor po kamnitih stezah in pečinah, ki bodo nenehno
nadzorovali Moje Lastne in njihovo pozornost usmerjali na skorajšnji
Konec…« (BD 4295); Vi morate govoriti namesto Mene, ker oni
potrebujejo Mojo Besedo, katero pa jim Jaz sedaj poizkušam
dostaviti preko vas…« (BD 3337)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 0919, 17. maj 1939
POVSOD SPODBUDA ZA OZNANJANJE BOŽJE BEDEDE…
DOBRI PASTIR…
Pridobiti vpogled v področje večnosti je milost, katera je neprimerljiva s čemerkoli
drugim in bo dovoljena tistim, ki so si resno zastavili cilj zedinjenja z Bogom. Zaradi
tega je torej tem ljudem tudi postavljena neka posebna naloga, in njihovo poslanstvo je
poglobiti ali spremeniti splošno znanje ljudi… Posebno tisti človek, ki verjame, da ima
veliko znanja, najpogosteje najmanj ve o stvareh, katere se nahajajo v duhovnih
področjih. In podučiti te ljudi je še posebej nujno, ker duhovna noč še drži v ujetništvu
tiste, ki verjamejo, da imajo znanje. Pogost je primer, da ni stvar v pomanjkanju volje,
ker je za njih zemeljska borba pogosto dober učitelj in z globokim premišljanjem
opazujejo dogodke časa blizu in daleč… razlage najdejo v svetovnih dogodkih in so le
redko povezani z Bogom, čeprav pa Ga ne zavračajo.
To pa je hvaležno delovno področje za izbrane Božje sluge. Tako očitne stvari morajo
spodbuditi na resno razmišljanje, in ponuja se področje dejavnosti, ki je vredno za
zastopnika Božanskega učenja. Vendar pa le redko ljudje priznajo nadnaravno silo in
razpravlja se o mnogih predpostavkah (trditvah). Čeprav pa niti ena ne more dati
zadovoljujoče razlage in na koncu jim bo delovanje večnega Božanstva postalo očitno.
In vsi dvomi bodo odpadli tam, kjer se resno išče svetlobo (Resnico). Tako da je stanje
duše ogromna težava in ona je torej hvaležna za vsakršno pomoč.
Brezštevilne možnosti ostajajo neizkoriščene, čeprav pa so ponovno lahko izkoriščene
za uspeh; torej človek, ki je dobil nalogo, da prenese tisto, kar tudi sam prejema, mora
biti nenehno aktiven. Še ima dovolj priložnosti, da ljudi seznani z njihovo dejansko
nalogo. Čeprav pa lahko pride tudi čas, ko bo vsak prepuščen samemu sebi; in vsakemu
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posamezniku bo s človeške strani težko ponuditi pomoč… Potrebno je vstopiti čez
vsaka odprta vrata in oznaniti Božjo Besedo, ker je to nujno potrebno. Ravno tako pa
morate tudi opozarjati na prihajajoči čas, kateri pa bo močno vplival na vsakogar, ki ni
trden v veri. Zato poslušaj glas Gospodarja:
Veliko ovčic tava naokrog in ne najde svojega Pastirja… Vse tiste hodijo po stranpoteh;
in izgubijo se v grmovju ter so v nevarnosti, da padejo preko pečin, na katere se
vzpenjajo v svoji neizkušenosti in lahkomiselnosti. In težava vsake ovčice gane Moje
srce. Jaz kličem, vendar pa one ne slišijo Mojega glasu; čeprav pa Jaz skrbim za vsako
posamezno življenje, da ga ne bi za vedno izgubile. Na svet je prišel greh, kateri pa je
smrt za vsakega posameznega človeka… in ko Jaz obljubljam življenje vsem, ki Mi
sledijo, potem Jaz greh jemljem na Sebe in jih ščitim pred večno smrtjo. Vendar pa Mi
morajo Moje ovčice slediti in v Meni prepoznati svojega Pastirja. In Jaz jih bom zvesto
vodil preko vseh neravnih poteh; preprečil bom, da bi se izgubila katerakoli Moja
ovčica, ker jih vse poznam in Sem zaskrbljen za vsako posamezno življenje. In če v
Meni prepoznajo svojega Dobrega Pastirja, Mi bodo sledile in si bodo dovolile, da bodo
voljno vodene do Mene… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 2561, 25. in 26. november 1942
SRCE PRIPRAVLJENO ZA PREJEM… DOBRI PASTIR…
Že najmanjšo pripravljenost za služenje Meni nagrajujem z Mojo Ljubeznijo. Ko Mi
namreč vi predate vašo voljo, vas Jaz zajamem, in potem ne morete biti več izgubljeni,
ker ste Mi objavili vašo pripravljenost (pokazali vašo voljo), da boste aktivni za Mene. In
karkoli začenjate, mora to odgovarjati Moji volji in biti skladno s tem, da je Meni
prijetno. Jaz niti enega človeka ne prisiljujem, ampak vam dajem svobodo, in kakor se
vi odločite, tako boste od Mene obdarjeni. Jaz bom poleg vas, če vi želite biti poleg
Mene… vi sami določate mero Moje Ljubezni; ona vam namreč priteka, če se odprete.
Če vi vaše srce oblikujete, da je pripravljeno za prejem, ga Jaz zajamem. Vendar pa Me
nepripravljeni ne morete prejeti, ker Jaz ne morem prebivati v srcu, katero ne bije za
Mene. Mene vleče k vam, kakor morate tudi vi pohiteti k Meni… Jaz ne gradim ovire, če
je vi sami ne gradite… Jaz Sem vedno tukaj za vas, vendar pa Me morate vi poklicati,
ker vas drugače ne morem obdariti… toda če hrepenite po Meni, potem vam je Moja
Ljubezen zagotovljena, ker vas ljubim od samega začetka… Dovolite Mi, da prebivam v
vaših srcih in naredite vse, da pridete do tega cilja. Tedaj ste namreč silni in močni;
modri ste in stojite v svetlobi, ker vas Jaz Sam prežemam z Mojo svetlobo in Mojo
močjo. In tedaj veste o vsemu in ste sposobni vse, ker Sem Jaz Ta, Kateri vas izpolnjuje
z Mojim Duhom, Kateri torej deluje preko vas… Če verujete v te Moje Besede in
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stremite k temu, da Me sprejmete v svoje srce, boste lahko premagali Zemljo z njenimi
težavami; tedaj namreč stremite k smeri vašega dejanskega cilja, stremite k zedinjenju
s Tistim, od Katerega ste se nekoč ločili. In Jaz vas v tem prizadevanju podpiram. Jaz
vam dajem moč, da ne bi postali šibki. Jaz vam osvetljujem pot k Meni, da se ne bi
izgubili… In Jaz Sam prihajam k vam in vas privlačim k Mojemu srcu… potem pa vi po
poti navzgor hodite skupaj z Menoj in morate priti na cilj… Jaz Sam iščem Moje ovce,
katere so se izgubile in jih odvračam (vračam) od prepada; Jaz Sem namreč Dobri
Pastir, Kateri skrbi za Svoje ovce. Jaz jih ne puščam njihovi usodi, temveč jim sledim, če
so se oddaljile od črede in če so v nevarnosti, da bi se izgubile. Moja Ljubezen namreč
zajema vse Moje stvaritve, in ne bom dovolil, da bi katerakoli padla v vrtinec tega
sveta… Šele ko Me prepoznajo, tudi one stremijo k Meni z enako Ljubeznijo. In šele
tedaj se lahko vselim v srce; šele tedaj se je človek preko Ljubezni oblikoval za prejem,
ko je njegova volja takšna, da Mi služi v času in večnosti, in ko Mi to voljo izrazi ter
dokaže preko svojega sodelovanja v odrešenju izgubljenih na Zemlji… Njega bom
blagoslovil in se pri njem nastanil… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3337, 20. november 1944
OPOMIN NA DELO ZA BOŽJE KRALJESTVO…
Vi ne smete nikoli postati utrujeni pri delu za Moje kraljestvo; čas se namreč izteka in
preden pride Konec, mora biti narejenega še veliko dela. Vi Mi morate biti aktivna
podpora na Zemlji; vi Mi morate pripraviti zemljo in niti ene priložnosti pustiti
neizkoriščene tam, kjer njivo lahko oskrbite z dobrim semenom. Zato morate vi
govoriti, kjerkoli naletite na uho, ki posluša… Moje ovčice so namreč ravno tako v veliki
težavi, ker Me one ne morejo več prepoznati v vrvežu sveta, v kaosu, bedi in težavi. Jaz
pa se jim želim razodeti; želim se jim približati, vi pa bi morali biti posredniki. Vi se ne bi
smeli bati govoriti o Mojem delovanju, da tako tudi oni prejmejo Objavo, kakor Jaz
oskrbujem Moje, če se Me oni oklepajo in stopijo v vezo z Menoj. Oni morajo biti
okrepljeni v njihovi veri; oni morajo izgubiti vsakršen dvom v Mojo Ljubezen in
pravičnost. Oni morajo vedno in povsod prepoznati Mojo roko v vsakem dogodku, in
oni morajo vedeti, da se ničesar ne more zgoditi brez Moje volje oz. da je tako tudi zlo
dovoljeno s strani Mene, ker Jaz temu pripisujem zdravilen namen za dušo, če napačna
človeška volja dela nekaj, kar nasprotuje Mojim Zapovedim. Vi bi morali ljudem
razložiti o namenu njihovega zemeljskega življenja, o njihovi nalogi na Zemlji, o njihovi
napačni življenjski poti in njenih posledicah. Vi bi jim morali predstaviti tisto, kar jim
Jaz želim povedati; Jaz vas namreč uporabljam, ker oni ne bi mogli prenesti, če bi jim
Jaz Osebno govoril. Vi bi morali opomniti in opozoriti tiste, ki ravnajo v nasprotju z
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Mojo voljo in bi morali okrepiti ter potolažiti tiste, ki Mi želijo pripadati in katerim grozi,
da v času težave postanejo šibki. Jaz se vam razodevam, da bi ljudem vrnil vero, da Jaz
prebivam med njimi, da bi jih pripeljal do tega, da bi se spomnili Mojih obljub, katere
pa se resnično izpolnjujejo, ker se Moja Beseda mora izpolniti… Moji pa bodo ravno
tako postali šibki; dvomili bodo in Me iskali daleč stran, Kateri pa Sem blizu njih. In zato
vas Jaz soočam skupaj z njimi, da bi oni preko vas slišali Moj glas. Da Jaz tudi njim
lahko govorim in da bi Me oni lahko slišali; da bi oni v Meni prepoznali njihovega Očeta,
Kateri Ljubi Svoje otroke in da bi oni v Meni videli Dobrega Pastirja, Kateri ne pušča
Svojih ovčic brez zaščite… In zato bi morali vi delovati na vse glede na njihovo voljo,
glede na njihovo stanje zrelosti in njihovo Ljubezen… Vi bi morali vedno in povsod
oznanjati Mojo Besedo, katero vi prejemate od Mene, katera vam dokazuje Mojo
Ljubezen in pričuje o Moji vsemogočnosti ter modrosti. Vi bi jim morali govoriti
namesto Mene, ker oni potrebujejo Mojo Besedo, katero pa Jaz sedaj želim dostaviti
preko vas. In če vi popuščate spodbudi vašega srca, če vi govorite tam, kjer se čutite
dolžne, če se vi ne bojite odprto ponuditi znanje o Mojem delovanju, boste vi uspešni,
ker Moj blagoslov počiva na vas in na vašem delu… Vi ne boste oznanjali pred gluhimi
ušesi, ampak vas bodo poslušali in dovolili, da jim besede prodrejo do srca… in dušam
bo prinesena pomoč v njihovi duhovni težavi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3689, 17. februar 1946
NUJNOST IN BLAGOSLOV AKTIVNOSTI ZA BOŽJE KRALJESTVO…
In vse, kar vi storite v Mojo slavo, za razdeljevanje Mojega učenja in za proslavitev
Mojega Imena bo blagoslovljeno toliko, da to ne bo ostalo brez posledic na še vedno
šibkih, vendar pa ne povsem zakrnelih dušah; že najmanjši uspeh pa pomeni iztrgati
dušo sovražniku in še eden korak bližje k Meni. In čeprav boste vi najpogosteje
zavrnjeni, ker sta prezir in posmehovanje vaš delež, pa bodo posamezne duše vendarle
našle pot k Meni. One bodo postale pogumne na moči vaše vere. One si bodo
prizadevale, da vas oponašajo. One si bodo vzele k srcu Mojo Besedo, katera preko vas
prihaja k njim in bodo obenem tudi na sebi občutile njeno moč; Jaz namreč pomagam
tam, kjer opazim celo najšibkejšo voljo, ki je usmerjena k Meni… Vaša aktivnost na
Zemlji pa ne bo zaman, celo če se tako zdi; namreč Beseda, ki je kakor seme položena
v navidezno mrtva tla, lahko čez nekaj časa požene korenine, ko dogodki, zemeljska
težava tako prizadenejo človeka, da on ne pozna več nobenega drugega izhoda,
ampak se obrne za pomoč k Tistemu, Kateri se mu je pred tem objavil v Besedi. Potem
pa vaše delo ni bilo zaman… Vi morate biti v Moji službi aktivni na Zemlji v poslednjem
času pred Koncem… Ko pa Jaz vam, Mojim slugam dam to delo, potem ste vi lahko
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vedno prepričani, da vam Jaz ne dajem niti enega brezkoristnega (neuspešnega, brez
učinka) dela; Gospodar namreč pozna blagoslov dela Njegovih služabnikov in On jim v
Svoji modrosti ne dovoljuje, da bi delali delo, ki nima nobenega rezultata. Zato vam ni
potrebno biti v skrbeh in verjeti, da delate zaman, ker Jaz Osebno delujem preko vas;
Jaz pa resnično k Sebi privlačim še veliko ovčic, ker je Moj glas prepoznan Pastirjev,
četudi samo s strani maloštevilnih. Vendar pa vas zaradi teh maloštevilnih Jaz pošiljam,
da jim prinesete odrešenje; vsaka duša Mi je namreč izjemno dragocena in Jaz bi jo
želel rešiti ponovnega prehoda preko Zemlje, preko celotnega stvarstva; poleg tega pa
mora biti celo najbolj trdoglavim dana priložnost, da Me najdejo. Namreč vse dokler
obstaja Zemlja, mora ona služiti razvoju duhovnega na višje; torej tudi duhovnemu,
katero je utelešeno kot človek, mora biti tako dolgo nudena priložnost, da Me najde in
prepozna. Navsezadnje pa se to lahko zgodi edino še preko prenosa Moje Besede,
katera jim mora biti dostopna preko vas, da tako oni ne morejo reči, da so bili na Dan
Sodbe nepravično obsojeni. Namreč edino tedaj, če Me povsem zavrnejo in Meni ter
Mojim služabnikom napovejo vojno, je prišel čas, ko je njihova mera izpolnjena in ko so
oni zreli za ponovno pregnanstvo na Novi Zemlji. Oni so morali doseči najgloblji prepad
v svobodni volji, preden Jaz lahko dokončam njihovo zemeljsko pot, preden Jaz sámo
Zemljo preoblikujem v njenih stvaritvah, ker one ne ustrezajo več njihovemu namenu…
Zaradi tega pa je vaša aktivnost za Moje kraljestvo absolutno nujna. Morajo namreč
obstajati ljudje, kateri bodo glede na Moje navodilo ljudem najavili, kaj se bo zgodilo
Zemlji; kateri govorijo to, kar jim Jaz polagam v usta, da se tako lahko vsak človek
miselno ukvarja s tem in oceni to, kar je slišal. Torej Jaz volje ne prisiljujem… vi morate
biti namreč goreče aktivni in Jaz vas bom blagoslovil; Jaz bom z Mojo milostjo in močjo
z vami vse do Konca, in uvedel vas bom v Moje kraljestvo, ker je pravi služabnik tudi
vreden svoje plače. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4295, 10. maj 1948
DOBRI PASTIR… »MOJI LASTNI POZNAJO MOJ GLAS…«
»Jaz poznam Moje Lastne in Moji Lastni poznajo Mene…« In če jih pokličem, bodo oni
stali poleg Mene, ker oni prepoznajo glas Očeta, Kateri jih ljubi in Kateremu Oni želijo
biti poslušni. Vendar pa bo Moj klic kmalu namenjen vam, Mojim Lastnim. In Jaz vam
to vnaprej govorim, ker se počutite varne, ker ne verjamete, da je Konec blizu.
Potrebujem vas, zato vas obveščam o dejstvu, da boste kmalu slišali Moj glas, glas
Dobrega Pastirja, Kateri kliče Njegove ovce… Jaz potrebujem zanesljive čuvaje Moje
črede; vodje, ki znajo voditi Moje Lastne navzgor po kamnitih stezah in pečinah, kateri
bodo nenehno pazili na Moje Lastne in njihovo pozornost usmerjali na skorajšnji
Konec. Ti vodiči in čuvaji bodo prejeli Resnico od Mene direktno in jo prenesli vam; oni

42

bodo izplavali iz ranga Mojih Lastnih ter ljudem razodeli Mojo Besedo od zgoraj. Oni
bodo v direktnem stiku z Mano, zaradi tega Oni sami pripadajo Mojim Lastnim. Tako
bodo oni, ko slišijo klic, vedeli, da je prišel čas njihovega dela za Mene in Moje
kraljestvo. Oni bodo potem vzpostavili tako srčen stik z Menoj, da nazadovanje ne bo
več mogoče za dušo, katera Mi služi; da ona ne bo nikoli več puščena brez moči, da bo
ona v zelo kratkem času sposobna govoriti s strani Mene Osebno. In potem bo izpolnila
svoje poslanstvo na Zemlji, kar pa je namen in cilj zemeljskega življenja. Potem bo ona
delovala edino za Mene in veselo širila ter branila Mojo Besedo; ona bo namreč povsem
prepričana, da ji Jaz Osebno govorim in zato vsaki Besedi daje največji pomen. In
človeško bitje bo v izobilju prejelo moč. Izginil bo vsakršen občutek šibkosti; vsak
duhovni dar bo popolnoma izkoriščen in zaposlen, in njegovo delo bo med ljudmi
uspešno ter bogato blagoslovljeno. Ta vaša aktivnost pa se bo kmalu začela. Jaz se
zavedam vaše volje in tudi šibkosti vaše vere. Vendar pa obenem tudi poznam
spremembo, katera pa se vam bo kmalu zgodila. Jaz poznam težavo in trpljenje časa,
ki prihaja. Vendar pa Jaz ravno tako poznam vašo pripravljenost (voljnost) za
pridobivanje vere in moči vaše vere. In glede na to vas bom Jaz oskrbel z močjo in vas
ne bom nikoli več pustil same ne glede na to, kaj se lahko zgodi. Zaradi tega vedno
ostanite z Mojo Besedo; črpajte iz nje moč, s katero Sem jo blagoslovil. Bodite Moji
otroci v Resnici, kateri se zaupljivo izročajo (predajajo) Očetu, in verjemite, da vas bo
On zagotovo rešil, če trpite v težavi. Namreč vsakdo, ki prepozna Moj glas, je Moj otrok
in njegovo življenje je Moja skrb. Vsakdo, ki v Mene veruje, bo tudi sposoben slišati Moj
glas. Vendar pa vsakdo, ki dvomi v zvok Mojega glasu, ni Moj otrok, celo če on
verjame, da je zedinjen z Mano. Ovce prepoznajo glas njihovega Pastirja in Mu bodo
sledile, ko jih pokliče. Jaz Sem namreč Dobri Pastir, Kateri pa se ne bo ustavil, vse
dokler ne najde Njegove ovce. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7166, 15. julij 1958
BOŽJE VODSTVO VSEH NJEGOVIH DELAVCEV V VINOGRADU…
Vi boste vodeni, kakor to Moja modrost prepozna, da je blagodejno za rešitev vaše in
duše bližnjih… Za vse, kar se lahko zgodi, da bi pomagalo dušam, ki se nahajajo v
duhovni težavi, je dana spodbuda z Moje strani, čim si vi sami želite iti preko
zemeljskega življenja edino v Mojem spremstvu; čim si vi zato zavestno dovolite, da ste
vodeni s strani Mene in Mi vaša volja ne nudi nikakršnega odpora. To je močno Delo
Odrešenja, katero se odvija povsod … v zemeljskem področju (sferi), kakor tudi v
duhovnem kraljestvu. Z vso vnemo poteka borba za duše tistih, ki so prešibki, da bi se
lahko sami ločili od Mojega nasprotnika. In tako moram Jaz povsod nuditi pomoč. Jaz
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moram skupaj pripeljati modre (prosvetljene) z ne-modrimi (nepoučenimi,
neprosvetljenimi). Jaz moram Mojim služabnikom določiti njihovo področje delovanja
in tako na vsakršen način pomagati tam, kjer moč Mojih služabnikov ne zadostuje ali
pa je odpor izgubljenih duš še vedno prevelik. Moja neskončna Ljubezen Me namreč
spodbuja na to, da sprejmem tiste, ki so v težavi; Moja edinstvena (brez primere)
modrost pa pozna sredstva in načine za uspeh. Jaz poznam Moje in Moji poznajo
Mene… In Jaz bom premostil prostorne ločenosti; spojil bom najbolj neobičajne veze in
vam tako dal očiten dokaz, da ste vi usmerjani in vodeni s strani neke višje volje. Toda
le malo ljudi bo prepoznalo takšno vodenje… čeprav pa bo tudi Moja čreda na Zemlji
samo majhna; Jaz namreč kljub Moji ogromni Ljubezni ne onemogočam, da bi bila
človekova volja svobodna, katera pa zato sama določa, ali se bo človek pridružil Moji
čredi, ali bo on sledil glasu Pastirja… Ker pa torej Jaz ne onemogočam, da bi bila
človekova volja svobodna, je vaša naloga ta, da vplivate na to voljo in vašim bližnjim, za
katere vi veste, da so v duhovni težavi, dajete znanje o njihovi resnični zemeljski nalogi
in njihovemu cilju, za kar pa Jaz potrebujem vas, Moje služabnike na Zemlji. Vi morate
pripeljati do izvršitve to, kar bi Jaz Sam dejansko želel narediti, vendar pa zaradi
svobode volje ne morem narediti. Vi jim morate prinesti Mojo Besedo. Vi morate biti za
Mene ustrezen inštrument, preko katerega Jaz Osebno lahko govorim ljudem… In
zaradi tega namena boste vi ljudi vodili do tistih vrat, katera se vam odpirajo; skozi
katera lahko vi sedaj pustite, da sije sijaj svetlobe, kar pa bo tako nekega človeka
spodbudilo, da širše odpre prehod in da navsezadnje tako odpre vrata svojega srca, da
sedaj lahko Jaz Sam vstopim in mu prinesem jasno svetlobo, da mu tako nikoli več ni
potrebno hoditi v temi. Tega, kar je za vas naravno (samo po sebi razumljivo), da Jaz
govorim Mojim otrokom, ti ljudje še ne morejo dojeti, in vaša naloga je, da jim objavite
ravno ta dokaz Moje Ljubezni… Vi bi morali govoriti tam, kjer se le eno uho nagiba k
vam; vi bi namreč morali vedeti, da niti eden človek ne gre preko vaše poti samovoljno,
da je vsako vaše srečanje predvideno v Mojem Načrtu Odrešenja od večnosti, da se nič
ne more zgoditi brez Moje volje ali Mojega dovoljenja in da je vse lahko povod za
duhovni napredek… celo če vi tega ne prepoznate ali ne vidite nikakršnega uspeha.
Vendar pa čim ste vi pokazali vašo pripravljenost volje, da želite biti Moji sodelavci, vas
Jaz tudi postavljam na pravo mesto. Potem pa uporabljam vašo aktivnost, in vi sedaj
tako rekoč izvajate edino Mojo voljo. Zaradi tega vi ne bi smeli imeti nikakršnih
dvomov, da bi lahko naredili nekaj, kar ne ustreza Moji volji. Vaša predanost Meni, vaše
prošnja za Moj blagoslov, vam omogoča svobodo od vsake lastne odgovornosti; sedaj
namreč Jaz mislim in delujem za vas, vi pa ste samó izvrševalci Moje volje… Ker pa je
Moja volja vedno usmerjena edino k odrešenju izgubljenih duš, bo zato vaša aktivnost
sledila samo enakemu cilju. Vi boste edino tako Moji pravi služabniki, kateri v imenu
Gospodarja delujejo in ustvarjajo za blagoslov ljudi na Zemlji in duš v kraljestvu
onostranstva. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7455, 13. november 1959
JEZUS, DOBRI PASTIR…
Jaz bom na vašo pot poslal ljudi, katerim boste oznanili Evangelij. Vendar pa bodo le
maloštevilni, kateri vas bodo poslušali in k srcu sprejeli vaše besede. Samo mala čreda
je tistih, kateri bodo sledili Meni, njihovemu Pastirju. In Jaz bom to malo čredo držal
skupaj, in v mojo stajo ovac ne bom dovolil vdora in tega, da bodo Moje ovce ukradene;
Jaz Sem namreč Dobri Pastir, Kateri bo žrtvoval Njegovo življenje za ovce. Moji čredi
pripadate vi vsi, ki poslušate Moj klic, čim je namenjen…
Moj klic pa je vedno Moja Beseda, preko katere vam Jaz Osebno govorim od zgoraj…
Moj klic je vabljivi klic Dobrega Pastirja, Kateri iz Njegove črede ne želi izgubiti niti ene
male ovčice in Kateri vam govori Besede Ljubezni, da bi vas zadržal; da bi vas opozoril
in posvaril, da se ne zapletete v zanke tistega (Satana), kateri Mi vas želi ukrasti. Jaz
bom dejansko dovolil, da imate svobodno voljo, in če tavate po širokih pašnikih, boste
šli lahko kamorkoli želite. Vendar pa bo Dobri Pastir sledil njegovi čredi in iskal tiste,
kateri so se izgubili, kateri so zapustili pot in obtičali na klancih in višavju. Dobri Pastir
jih bo mamil in klical, da bi jim omogočil, da najdejo svojo pot k Njemu tako, da bodo
našli pribežališče tako, ko se bodo stiskali k Njemu in se z Njim vrnili domov, kjer na
koncu dneva in po dolgih sprehodih po pašnikih čakata mir in spokojnost.
Značilnost Dobrega Pastirja je v dejstvu, da On ne bo pustil Njegovih ovac njihovi
usodi, ko se spusti noč… Marsikatera izmed majhnih ovčic se bo namreč zgubila. Ona
bo zapustila pravo poti in bo obtičala v višavjih. Ona bo odtavala na nepoznana polja,
kjer pa je lahko zajeta ali ubita. Ona bo zapustila stezo in izgubila njeno čredo in
pastirja… Potem pa ji bo Dobri Pastir sledil in jo klical, dokler jo ne bo našel… In vesel
se bo sklonil dol, da bi malo ovčico dvignil v Svoje naročje, da bi jo odnesel nazaj do
črede in jo povedel do ograjenega zemljišča pri hiši. In tako bom Jaz ravno tako sledil
vsem ljudem, ki so Me zapustili kot njihovega Dobrega Pastirja, katerii se napotijo po
njihovih lastnih stezah, kateri so se izgubili v svetu in se nameravajo vzpenjati v svet…
Oni so vsi majhne ovčice, katere so se izgubile, katere so še posebno blizu Mojega srca
in katere Jaz najbolj iskreno želim ponovno pridobiti nazaj za Sebe; katere bi želel
prišteti med Moje Lastne in katere glede na to še naprej mamim in kličem z Mojo
Besedo tako, da bi se ji oni podredili in z Ljubeznijo ponovno pristopili k Meni, od
Katerega so se oddaljili (ločili). In zaradi tega bo Moja Beseda vedno znova odzvanjala
od zgoraj in kdorkoli jo sprejme, jo mora predajati dalje svetu; ljudje namreč nujno
potrebujejo Mojo Besedo, Mojo skrbno prošnjo, katere namen je, da jih pokliče nazaj
domov…
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In Jaz resnično vem, kdo bo potreboval Mojo Besedo. To pa so tisti, h katerim vas bom
Jaz poslal, da boste tako lahko na njih izvedli vaše vinogradniško delo, da boste tako
sposobni opraviti Ljubezen-ske napore za Mene kot Dobrega Pastirja in da boste
obenem tudi sposobni Meni ponovno vrniti majhne ovčice, katere so zapustile čredo.
Vendar pa se bodo ponovno vrnile k Meni, ker brez Mene ne bodo mogle postati
blažene. Ne bo jih več veliko, na katere bo Moja Beseda pustila vtis; večina vas ljudi jo
bo prej zavrnila poslušati, ker je bila Moja čreda razkropljena in je bila odgnana s strani
sovražnika, kateri nezakonito jemlje (krade) tiste, kateri se z njihovo lastno voljo ne
želijo predati… Vendar pa bo mamljivi klic Dobrega Pastirja ponovno odzvanjal; čim se
namreč oni ponovno prostovoljno obrnejo k Meni, jih bom Jaz tudi lahko ponovno vzel
in jih vodil do njihovega ograjenega prostora pri hiši. Zaradi tega morate vi, ko v svetu
širite Mojo Besedo, mamiti in klicati. Dobrim ljudem govorite o Dobrem Pastirju, Kateri
nenehno sledi Njegovim ovcam in jih želi postaviti pod Njegovo zvesto zaščito…
Dobrim ljudem recite, da obstaja Bog Ljubezni (Jezus Kristus), Kateri samo čaka na njih,
da v vsaki težavi pridejo k Njemu. Kateri kakor Dobri Pastir želi vsako majhno ovčico
vzeti v Njegovo naročje, kateri nudi pribežališče in zaščito v Njegovi prisotnosti, da
bodo tako vsa človeška bitja varna in brezskrbna z Njim. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7706, 21. september 1960
NAGOVOR VSEM DELAVCEM V VINOGRADU…
Moja volja lahko deluje samo tam, kjer se Mi ne nudi odpora. In Moja volja vas bo
resnično vodila po pravilni poti, katera vam in vašim bližnjim prinaša rešitev in zdravje
duše. Želim, da se zbirate v Mojem imenu… Jaz želim, da vi, ki ste Istega Duha,
obenem tudi spozna(va)te Mojo voljo, da boste tako znotraj prejeli spodbudo, da
pričujete v Mojem Imenu. Mora vas nositi Duh Ljubezni in morate se smatrati za Moje
otroke, kateri morajo izpolniti Očetovo nalogo… morate se smatrati za Moje
služabnike, kateri so neumorno aktivni v vinogradu svojega Gospodarja, ker kmalu
prihaja čas žetve. Torej morate se ločiti od sveta, ker drugače ne morete slišati Mojega
glasu, ker svet omamlja. V Mojem vidnem vodstvu obenem tudi spoznajte Mojo
Ljubezen do svojih otrok, za katere Jaz želim, da skupaj (združeni) delujejo za Mene in
Moje Kraljestvo… in usmerite pozornost na Moj klic, kateri prihaja od zgoraj; občutili
boste namreč, kadar vam govorim, kakor boste obenem tudi vedeli, kaj Jaz zahtevam
od vas. Vedno Mi samo podarjajte vaše srce, da bi se lahko nastanil v njem. Potem pa
boste v Moji prisotnosti vedno postopali (delovali) tako, kakor je to volja vašega Očeta.
Jaz želim delovati preko vas, kateri se Mi ne upirate, in morate Mi dovoliti, da vas
izkoristim kot orodje. Vso svojo voljo morate podrediti Moji in v srcu boste občutili,
katero nalogo Jaz dajem vsakemu posamezniku; vsak mora namreč izvajati tisto
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dejavnost, katera ustreza njegovim sposobnostim in njegovemu mestu, na katerega
Sem ga Jaz Sam postavil. Vi Mi torej v Mojem vinogradu služite kot služabniki, katere
bo Oče blagoslovil… nosite Mojo Besedo v svet… širite Evangelij, katerega ste od Mene
prejeli v vsej čistosti, in ne sprašujte se, ali bose za to prejeli zemeljsko plačo, ker delo
za Mene in Moje Kraljestvo nagrajujem Jaz Sam, in Mojim služabnikom ne bo ničesar
primanjkovalo… Torej ni vam potrebno delati zaradi plače, ker je v tem primeru plača
že mimo. Mora vas motivirati in voditi Ljubezen do Mene in Ljubezen do vašega
bližnjega, kateri je v velikem duhovnem pomanjkanju… namreč edino delovanje v
Ljubezni prinaša uspeh; tam, kjer se dela nesebično za Mene in Moje Kraljestvo, pa
bom Jaz Sam (prisoten) z Mojim blagoslovom, zemeljsko in duhovno… in vedno znova
Mi dovolite, da vam govorim… in v globoki povezanosti z Menoj obenem tudi
spoznajte Mojo voljo. Vi Me razumete tudi brez zvočne besede, ker Jaz prosvetlim
duha vsakogar, ki se iskreno povezuje z Menoj in ki hrepeni, da bi v sebi slišal Moj
govor. Vedno bom med vami, kjerkoli se dva ali trije zberejo v Mojem imenu (Matej
18:20). In vedno znova boste lahko slišali Besede Ljubezni in milosti, katere ganejo vaša
srca in se razplamtijo v Ljubezen do Mene… Tedaj Sem namreč Jaz z vami in Moja
prisotnost v vas osvobaja Ljubezen, ker vas zadane žarek Moje Ljubezni in prodira v
vaša srca. Jaz vas bom vodil, in to resnično nazaj k Meni Samemu… Jaz si bom zbral
majhno čredo, in ona bo slišala glas svojega Pastirja in se bo zbrala pred Menoj (pred
Mojimi stopali)… Ona Mi bo sledila, kamorkoli jo bom Jaz vodil; ona se Mi namreč
predaja, ker ovce čutijo Mojo Ljubezen… AMEN

.......................................................................†.....................................................................

Majhna čreda vernikov na Koncu…
»Ena čreda in en Pastir…« (Janez 10:16)
.........................................................†...........................................................
Bertha Dudde, št. 4304, 18. maj 1948
ZMAGOSLAVNA CERKEV… ENA ČREDA IN EN PASTIR…
Tisti izmed vas, ki Mi sledite, ki hrepenite po Meni, morate v vašem razmišljanju biti
ene misli, govora in delovanja. Potem boste vzpostavili trdno versko skupnost, četudi
je ona maloštevilna. Potem bo Moj Duh uresničil učinek v vas; in ker ste prežeti z
Mojim Duhom, boste vi sposobni govoriti za Mene in Moje kraljestvo. In vaše besede
bodo sprožile, ker vi sami dajete dokaz o njih z vašimi delovanji, katera izražajo vaše
misli in vašo voljo. V Moji skupini vernikov mora vladati enotnost, ker vsi živijo v enaki
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Resnici in morajo biti vsi v Ljubezni zedinjeni z Menoj, in glede na to formirajo veliko
dušo, katero Jaz imenujem Moja Cerkev. Jaz bom vedno prisoten v tej verski skupnosti.
In ko se Mojo Besedo govori (pridiga), Sem Jaz Ta, Kateri govori preko govornika
(pridigarja). In to je Cerkev, katere celo peklenska vrata ne bodo premagala (Matej
16:18), ker če Sem Jaz Osebno prisoten v njej, bo nasprotnikova aktivnost ostala
neuspešna. To je Cerkev, katera bo na koncu dneva zmagoslavna; ona namreč zajema
čredo, katere Pastir Sem Jaz… Samo ena čreda bo in en Pastir (Janez 10:16). Ona bo
zajemala ljudi vseh veroizpovedi, kateri so se osvobodili vseh zunanjih pojavnosti
(obredov, ceremonij) in kateri so zaradi njihove gorečnosti življenja, da bi ustregli Meni,
v intimnem stiku z Menoj. Jaz bom pasel Moje ovce… ne večno zelenih pašnikih, kjer ni
več nikakršnih pečin, nikakršnega trnja in ni nikakršnih jam. Jaz bom sredi Mojih
Lastnih v raju Nove Zemlje. Tam namreč ne bo več ločenosti med nami. Moje ovce ne
bodo več bežale od Mene; one ne bodo zapustile njihovega Pastirja, ker Me one ljubijo
in ne želijo ponovno biti brez Mene.
Vam je preostalo le še malo časa in morate stremeti k povečanju vaše verske skupnosti,
Moje resnične Cerkve. In zaradi tega jim morate s primerom pokazati pravilen način
življenja; vi morate dati Ljubezen in preko Ljubezni pridobiti otroke sveta, kateri so
pozabljivi glede moči Ljubezni… dajte jim veliko Ljubezni, da bodo oni tako prižgali
plamen v njihovih srcih, da bodo tako spoznali zadovoljstvo dajanja in sreče, da se vam
bodo tako pridružili in na ta način obenem tudi vzpostavili kontakt z Menoj. Pokažite
jim dober primer in jih poizkušajte motivirati, da delajo enako, da bi preverili moč
Ljubezni in vere. Pokažite jim stezo do Mene in usmerite njihovo pozornost na pravilen
odnos z Menoj. Razložite jim, da morajo v Meni videti njihovega Očeta, Kateremu se
morajo podrediti kot otroci, da bi bili povzdignjeni do resničnih otrok, kateri bodo prišli
do Očetove dediščine. In celo če jih boste lahko pridobili le nekaj, bo to kljub temu
velika zasluga za vas; Dobri Pastir namreč uživa v vsaki ovci, katera je bila nekoč
izgubljena in se vrača nazaj k Njemu. In zato bom Jaz ravno tako blagoslovil vsakogar,
ki Mi pomaga povečati Mojo versko skupnost, preden pride končni Konec. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4955, 24. avgust 1950
MAJHNA ČREDA NA KONCU… JEZ SE POVEČUJE…
BOŽJA POMOČ…
Jez med Mojimi in sinovi Satana bo vse večji; ljudje se namreč vse bolj oddaljujejo od
Mene in se usmerjajo k tistemu, ki je gospodar materije, v kolikor ona še zakriva
duhovno (bistvo), katero pa povsem vsebuje njegovega duha oz. voljo, ki je usmerjena
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stran od Mene (proti Meni). Tako se bodo otroci sveta vam, ki duhovno stremite in k
Meni usmerjate vaše misli ter prizadevanja, ki vse bolj in bolj stojite osamljeni sredi
sveta, tudi izogibali ali pa vas bodo klevetali in zasmehovali bližnji, ki so že postali vragi
in ki so brez vsakršne Ljubezni in vsakršne vere.
Tedaj pa boste tudi prepoznali, da Konec ni več daleč; Jaz Sem vam namreč to prej
pokazal, da bo na Koncu samo še majhna čreda, katera je Moja, katera v Meni
prepozna svojega Pastirja in usmerja pozornost na Moj glas. Večina Me več ne pozna,
čeprav pa ne brez da so krivi, ker jih je Moja Ljubezen osvajala. Vendar pa oni Moje
Ljubezni niso sprejeli. Oni so vse bolj stremeli stran od Mene in prispeli v najglobljo
noč, ker so se bali svetlobe, katero Sem jim Jaz ponudil v Moji Ljubezni. Torej v svetu
svetijo samo zavajajoče svetlobe, in oni drvijo k njihovemu sijaju ter blišču. Oni delajo
to, kar jim naloži princ sveta (Satan). Oni težijo k zemeljskemu posedovanju
(materialna imetja) in iščejo izpolnitev v zemeljskih užitkih. Oni imajo v mislih edino
korist za telo, ne pa za njihovo dušo.
Jaz vedno znova stopam na posameznikovo pot; oni se vedno znova ločujejo od široke
poti na ozko, težko prehodno potko, kjer pa Jaz stojim in si prizadevam, da bi jih
odpeljal s poti, katera vodi v propad. Oni gredo mimo Mene s pogledom stran; oni ne
vidijo, ker ne želijo videti… In če oni srečajo nekega Mojega poslanca, ga potem
ogovarjajo in si prizadevajo, da bi mu kjerkoli lahko povzročili škodo, spodbujeni s
strani Mojega nasprotnika, kateremu so preko njihove volje poslušni. Moj dar milosti
ne najde posluha; in vi, Moji služabniki na Zemlji boste ostali osamljeni, kolikor bolj se
to približuje Koncu. Vendar pa se vam ni potrebno ničesar bati; Jaz Sem namreč z vami
in zato vi niste nikoli sami. Vi boste sicer sami stali med neverniki. Vendar pa se Moji
prepoznajo in se držijo skupaj ter iz Moje Besede črpajo tolažbo in moč. Ta Beseda pa
jim bo dala nadomestilo za vse, česar se morajo oni odreči.
Tisti, ki so poslušni Mojemu nasprotniku, so zemeljsko dobro preskrbljeni; njim ničesar
ne primanjkuje. In zato oni z visoka gledajo na ljudi v stiski, ki trpijo v težavah; oni so
namreč neusmiljeni. Vendar pa Moja Ljubezen Mojih ne zapušča, celo če se jim na
nenavaden način približa zemeljska težava. Moje se prepozna po tem, da oni sicer
živijo v težavi telesa, vendar pa so njihove duše osvobojene strahu; oni Me namreč
prepoznajo kot njihovega Očeta in so prepričani v Mojo skrb. In tako bodo oni pogosto
okrepljeni ter potolaženi s strani bližnjih. Čeprav pa bo Moja pomoč ravno tako očitna,
kakor je tudi Satanovo delovanje očitno.
Kolikor bolj se približuje Konec, toliko bolj se bo odvijalo razdvajanje. In oba tabora se
bosta eden z drugim borila: otroci Satana v sovraštvu, brezdušnosti in krutosti; Moji pa
jih bodo želeli spreobrniti in si bodo v Ljubezni prizadevali, da bi jih pridobili za Mene in
Moje kraljestvo. Vendar pa se jez povečuje, vse dokler za njih ne postane nepremostljiv
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in vse dokler ne pride končni Konec: Dan Sodbe, ko bodo ločene koze od ovac, in oboji
bodo glede na zasluge prejeli, kazen ali pa nagrado. Namreč, »Kdor ni z Menoj, je proti
Meni, in kdor z Menoj ne zbira, raztresa.« (Luka 11:23)… Kdor veruje v Mene, Me
obenem tudi prizna pred svetom… kdor pa Me torej ne prizna, pripada Mojemu
nasprotniku. In tisti bo (z njim) obenem tudi delil njegovo usodo; on bo obsojen na
Sodni Dan, kjer bo (spre)govorila Moja pravičnost, ker je čas izpolnjen. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5364, 14. april 1952
MAJHNA ČREDA V BORBI NA KONCU ZEMLJE…
Moja majhna čreda se bo morala na koncu te Zemlje trdno držati, da bi se medsebojno
krepila in tolažila, da bi skupaj gradila trden zid, ko bodo sile teme besnele, da bi ga
porušile. Samo redki bodo tisti, kateri Mi ostajajo zvesti v veri. Jaz namreč že prej
jemljem (odpokličem) tiste, kateri niso dorasli zadnjim napadom; tiste, katerih vera
sicer »pripada« Meni, katera pa ne bo toliko zrasla, da bi lahko nudili odpor. Jaz vem,
kdo bo trdno stal poleg Mene. In Jaz te pripravljam tako, da so oni lahko drugim ljudem
podpora; da so primer za njih in da tistim, ki so še šibki, lahko pomagajo v borbi proti
temi (silam teme).
Jaz zbiram Moje Lastne in nad njimi zaščitniško držim Moje roke; svet jim bo namreč
vedno nasproten in bi jih že prej močno pritiskalo, če Jaz ne bi bil z njimi in jim prinesel
pomoč, ko so v težavi. Jaz jih vodim po vseh poteh. In Moj Duh jih vedno vodi tako,
kakor je Moja volja, in vedno jih krepim z Mojo Besedo… Jaz Osebno govorim tistim, ki
Me želijo poslušati, in oni ne bodo nikoli brez moči. Ko jim namreč Jaz govorim, Sem
Jaz Osebno poleg njih; Jaz Sem za vse tiste, ki te Moje Besede poslušajo in jih
sprejemajo v svoja srca, obenem tudi navzoč.
Kolikor bolj se torej približuje Konec, toliko manj številčni bodo tisti, ki Mene Samega
želijo slišati in ki Mi dovoljujejo, da bom v njih prisoten. In zato vam govorim, da se
Goreče trudite pridobiti duše, katere še lahko privedete k Meni; novačite jih, preden bo
prepozno. Še se lahko odprto duhovno aktivirate, še vedno vam niso postavljene
omejitve s strani svetovnih oblasti. Še lahko govorite brez strahu; edino v ljudeh okoli
sebe lahko najdete sovražnike, kateri se želijo boriti proti vas. Čeprav pa poleg tega
lahko še vedno glede na Moj nalog delate za Mene in Moje Kraljestvo…
Prišel bo namreč čas, ko vam bodo postavljene omejitve; kjer se vam bo grozilo in
boste morali te grožnje pretrpeti, ker se ne smete braniti. Prišel bo čas, ko boste vi, ki
ste aktivni za Mene, preprečeni z grožnjo, da boste kaznovani. Do tedaj pa ste že
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morali narediti toliko priprav, da one v tišini dajejo rezultate. Morali ste že povsod
posijati seme; mnoge ljudi ste morali seznaniti (spoznati) z Mojo Besedo, katera vam je
dana iz višin. In seme bo vzklilo ter se razširilo po poti Mojega blagoslova…
Pripravljajte, kjerkoli lahko in kakorkoli lahko; ne dovolite, da bi vam zemeljsko delo
zaviralo duhovno delo. Širite Mojo Besedo; povsod jo oznanjajte in ljudem v vaši okolici
prinašajte Evangelij. Ne zadovoljite se z aktivnostjo uradnih cerkva. Bodite sami goreče
aktivni in novačite izven cerkve; tam je namreč velika težava… veliko ljudi išče in ne
morejo pravilno najti… dajte jim znanje, in potem se bo morala posameznikova volja
odločiti, kako to znanje izkoristiti. Bodite Moji zvesti sodelavci; Jaz vam bom namreč
pripeljal ljudi, na katerih morate vi izvajati vinogradniško delo. Jaz vam bom dal dar
govora, da bi izkoristili vse možnosti, da bi pridobivali ljudi za Mene in Moje
Kraljestvo… da bi Moji majhni čredi privedli še ovčic, katere v Meni prepoznajo svojega
Pastirja, Kateremu želijo slediti… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8301, 17. oktober 1962
ZBIRANJE MAJHNE ČREDE…
Vedno so le maloštevilni, ki Mi želijo z vsem srcem služiti. In oni se morajo združiti v
pristno skupnost; oni namreč pripadajo majhni čredi, katere bom Jaz ob Koncu vzel
(dvignil), da bi jih, ko pride čas, prenesel na Novo Zemljo… Kjer Moj Duh očitno deluje,
tam so privrženci Moje Cerkve, katero Sem Jaz Osebno utemeljil na Zemlji; kateri so Mi
privrženi v trdni veri in v Ljubezni in kateri tako dajejo temelje Moji Cerkvi… Značilnost
te Cerkve pa je torej delovanje Mojega Duha; Duha, Kateri vas uvaja v vso Resnico
(Janez 16:13).
Zemlja je velika. In Jaz povsod potrebujem podpore; Jaz povsod potrebujem trdne
stene, na katerih Jaz lahko zgradim Svojo Cerkev… Tam se mora najti globoka vera,
katera prehaja v Ljubezen; potem Sem Jaz Osebno lahko v Duhu z Mojimi in jim dajem
Kruh z neba, vodo življenja. Ker pa ljudje to nujno potrebujejo, bom Jaz tudi povsod
odprl izvor, na katerem zemeljski romarji lahko dobijo moč in iz katerega lahko črpajo
tisto, kar oni potrebujejo za njihovo življenjsko pot…
Od Mene pa bo k njim prihajala edino Čista Resnica, čim je prisotno resno hrepenenje
po njej. Zato mora biti tudi duhovno znanje, katero je imelo svoje izhodišče v Meni,
skladno; in glede na to boste vi lahko prepoznali, ali se vi nahajate na pravem izvoru,
katerega je Moja Ljubezen odprla ljudem. Vendar pa te iz Mene izvirajoče vode
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življenja vi ne smete onesnažiti, ker ona drugače izgublja na moči in učinku, in za duše
nima več ozdravljajoče moči, s katero Sem Jaz Osebno blagoslovi Mojo Besedo.
Vendar pa bo Moja Beseda imela učinek velikega blagoslova tam, kjer se jo željno
prejema, kjer je ona prepoznana kot Očetov govor poln Ljubezni, kjer jo razdeljujejo
Moji služabniki, katere Sem Jaz izbral za to delo v Mojem vinogradu.
Vi ne poznate Mojih poti; one so namreč pogosto tako čudne. In z Mojo voljo bodo
zbrani ljudje, ki so enega srca in enakih misli, in kateri Mi popolnoma pripadajo tako, da
Jaz lahko ravno tako direktno delujem preko njih. Do Konca mora biti namreč narejeno
še vse, kar je mogoče, da bi se duše (od)rešile iz teme. To pa lahko doseže samo
svetloba od zgoraj, katera ljudem osvetljuje pot, preko katere se morajo oni napotiti,
da bi prišli do cilja… Jaz potrebujem samo popolno predanost tistih, ki Mi želijo služiti,
da bi sedaj tudi lahko deloval v njih in skozi njih…
Potem pa bodo prižgane svetlobe, katere sijejo daleč v noč. In potem bo Moja
prisotnost tako očitna, da bo izginil vsakršen dvom v Božansko delovanje in bo
obenem tudi prepoznano ter priznano pred celotnim svetom. Moja moč bo postala
močna v šibkih in Moje delovanje bo očitno… Jaz namreč znam tako voditi srca, da se
ona medsebojno najdejo. Jaz držim vse niti v Mojih rokah. In ko pride čas, bo k vam
prišlo znanje o vaši nalogi, katero Moja volja želi, da jo opravite. Vsakdo mora narediti
to, kar je zanj mogoče, da bi Mi služil. In Jaz bom blagoslovil njegovo delo na način, da
boste vedno znova prepoznali Mojo ogromno Ljubezen do vas, in zato Mi boste
obenem tudi podarili vašo Ljubezen, po kateri Jaz hrepenim…
Vi ste še raztreseni in vsakdo deluje zase. Vendar pa se bo Moja majhna čreda enkrat
zbrala, in vi boste delovali skupaj, kakor je to Moja volja… Potem se bodo oni ravno
tako prepoznali kot Meni pripadajoči in se bodo skupaj borili proti Mojemu
nasprotniku, kateri pa bo naredil vse, da bi ločil in razkropil čredo; da bi jih ukradel
njihovemu Pastirju in da bi zase pridobil tisto, kar mu grozi, da mu bo pobegnilo… To
pa njemu ne bo uspelo. Moja čreda Mi bo namreč ostala zvesta; oni bodo nenehno
prejemali moč, da se držijo skupaj in da nudijo odpor… in on bo moral predati svojo
bitko, ker bo premagan z Mojo močjo. Jaz pa se bom pojavil v času največje težave. In
ta Moj Prihod se kmalu približuje; in to zagotovilo bi moralo potolažiti vse tiste, kateri
se počutijo šibke, ker jih bom Jaz Sam okrepil, da bodo oni zdržali do Konca. AMEN
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.......................................................................†.....................................................................

Samo maloštevilni poslušajo Očetovo Besedo Čiste Resnice in človeštvo
se nahaja v nevarnosti, da bo ponovno pregnano v najtršo materijo…
Duhovna težava je na Zemlji ogromna in ona je tista, ki Očeta spodbuja
na intervencijo (udarec nebesnega telesa v Zemljo),
katera se bo kmalu zgodila…
.........................................................†...........................................................
Bertha Dudde, št. 5230, 8. oktober 1951
ALI JE BILA NESKONČNO DOLGA POT RAZVOJA ZAMAN?…
Prepotovali ste neskončno dolgo pot, in pred vami se nahaja le še kratka pot. Vendar
pa je čas milosti za vas končan, končana je neskončno dolga perioda odrešenja; in
koliko ste bili uspešni, pa bo postalo očitno v Poslednjem Dnevu, na Dan Sodbe. Pred
vami vsemi se nahaja ta Dan, o katerem je pisano, katerega so brezštevilni jasnovidci in
preroki najavljali, da bo prišel, ko se izpolni čas. Vam ljudem je bila tako pogosto
predstavljena Poslednja Sodba, na kateri bo vsakdo kaznovan ali nagrajen glede na
zasluge. Kako pogosto Sem se Jaz Sam ponudil kot vodič na zadnji zemeljski poti, kjer
vi kot ljudje potrebujete vodstvo in kako pogosto Sem vam poslal pomoč od zgoraj, ko
je pretila nevarnost, da vam bo spodletelo. Kako pogosto so vam dane smernice, da bi
šli po pravilni poti, da bi vaša duša dozorela in da bi bila torej dana spodbuda proti
navzgor.
Z Ljubeznijo in strogostjo Sem vas poizkušal odpeljati na pravo pot. Vedno znova Sem
vam v Moji Besedi govoril kot Dobri Pastir; vedno Sem vas varoval pred volkovi, pred
tatovi Moje črede. Na pot Sem vam pošiljal glasnike, kateri pa so vam vedno znova
objavljali Mojo voljo. Z veliko Ljubeznijo in z veliko potrpljenja Sem prenašal vaše
slabosti in napake, in vedno znova Sem dovolil, da Me vi ljudje prepoznate, da bi
pridobil vašo Ljubezen. Sam Jaz Sem se preko Besede spustil k vam, da bi vam z
direktnim govorom nujno priporočil vašo preobrazbo (spremembo)… Vse Sem
poizkušal, pa zopet le malo dosegel… ljudje namreč niso osredotočeni na to, da bi
pridobili Mene in Mojo naklonjenost. Oni svoja življenja živijo zase in Mene ne priznajo
več… vendar pa čas leti proti Koncu…
Neskončno dolga razvojna pot pred utelešenjem kot človeka, katero pa ste morali vsi
prepotovati, bo za mnoge zaman prehojena, ker ona v zemeljskem življenju kot človek

53

ni doživela svojega vrhunca. Zadnja razvojna stopnja ni bila prehojena. In na koncu te
razvojne periode se bo zahtevala zadnja odločitev; ponovno se namreč začenja nova
perioda v namen odrešenja, in vse duhovno (bistvo), ki je sposobno za razvoj, bo
ponovno zaprto v zunanjo formo, katera ustreza njegovemu stanju zrelosti. Trda
materija pa bo služila kot bivališče tistemu duhovnemu (bistvu), kateremu je spodletelo
kot človek (govori o ponovnem pregnanstvu duš v materijo, kateri so se v času življenje
kot človek napačno odločili – proti Bogu). Ta odločitev pa mora biti dana še pred koncem
periode…
Človeštvo se nahaja v nevarnosti, da bo ponovno pregnano v najtršo materijo… Kaj to
pomeni, tega vi ljudje ne morete dojeti (glej Knjižico št. 44). To je torej pravično
nadomestilo (kompenzacija) za preziranje in zavračanje milosti, katero pa bi vsi ljudje
lahko izkoristili, toda katero ste zanemarili. To je za vas ljudi ogromno tveganje, in vsa
Moja opominjanja ter opozorila ne dajejo nikakršnega sadu, ker vi ne verujete v Konec,
kakor tudi ne verujete v pravičnega Stvarnika, Kateremu pa boste morali odgovarjati
za vaš način življenja, za vašo duhovno usmeritev in za vaše zanemarjeno zemeljsko
življenje, katero pa bi vam dejansko lahko prineslo popolno osvoboditev forme, če bi vi
sledili Mojim Besedam in če bi se spreminjali.
Prezirate Mojo milost in si tako sami zase ustvarjate strašno usodo… In četudi vam
govorim preko ust prebujenih služabnikov… pa ne verjamete… da je Konec blizu in z
njim tudi Poslednja Sodba… tako da morate nositi posledice; Moja Ljubezen in
usmiljenje vam lahko resnično dajeta, vendar pa vas ne morem prisiliti na to, kar vi s
svobodno voljo in s prezirom zavračate… svetlobo, moč in zavedanje o vaši težavi…
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8330, 17. november 1962
KLIC PASTIRJA… VELIKA DUHOVNA TEŽAVA…
Le maloštevilni so, ki poslušajo Moj glas, ki odzvanja od zgoraj… in samo majhna je
čreda, katero lahko na Koncu zberem in odpeljem v boljši svet… naj bo to na Zemlji ali
pa ravno tako v duhovnem kraljestvu… In zato Jaz vse do Konca sledim vsaki
posamezni duši; mamim jo in kličem, da bi našla pot vrnitve k Meni… Kot Dobri Pastir
si prizadevam, da bi rešil vse ovčice, ki so v nevarnosti, da bi propadle; ki so razdražljive
in težko same premagajo pot. Ne bom pustil niti ene od Mojih ovčic brez pomoči, in
naredil bom vse, da bi jih osvobodil izpod krempljev Mojega nasprotnika (Satana),
kateri je vdrl v Mojo čredo; prizadeva si, da bi jih razkropil in jim želi preprečiti, da bi
našle vrnitev k svojemu Pastirju…
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Toda kdor usmerja pozornost na Moj klic in mu sledi, ga bo Moja močna roka ravno
tako zaščitila proti tem napadom. In zato bo vedno in vedno znova odzvanjal Moj glas,
in vsi ga bodo lahko slišali; in ker vlada gosta tema, morajo najprej slišati Moj klic in mu
slediti. Potem pa bo tudi kmalu postalo bolj svetlo; oni bodo prišli do svetlobe in
svobode, ker Sem Jaz Dobri Pastir, Kateri je za Svoje ovčice Sam pripravil dom, v
katerem se dobro počutijo…
Jaz želim ljudi pripeljati do blaženosti; Jaz želim, da najdejo dom v Hiši svojega Očeta
(v zedinjenju z Očetom, Ki je Ljubezen) in jim zato vedno znova govorim od zgoraj.
Ljudje potrebujejo veliko pomoči v poslednjem času pred Koncem, ker so šibki in jim
nenehno grozi sovražnik njihove duše. Vendar pa le maloštevilni sprejemajo pomoč,
katero jim Oče večnosti želi ponuditi… Kako malo je tistih, ki Me slišijo in sledijo Moji
Besedi…
Če se Jaz potem pojavim še v nenavadnih pojavnostih, pa oni na to ne usmerjajo
pozornosti in Me prisiljujejo, da uporabim sredstva, katera jih bodo boleče udarila;
katera pa so še lahko uspešna in jih zato so še lahko doživijo (ocenijo) kot dokaz Moje
Ljubezni… Celo tedaj bodo le maloštevilni našli pot do Mene. Vendar pa bom zaradi
teh maloštevilnih storil vse; oni so namreč (od)rešeni strašne usode ponovnega
pregnanstva. Kaj to pomeni, pa vem samo Jaz…
Duhovna težava je na Zemlji ogromna, in ona je tista, katera Mi daje spodbudo za
intervencijo, blizu katere se vi ljudje nahajate (govori o Božanskem posredovanju iz
zraka preko udarca nebesnega telesa v Zemljo; glej Knjižici št. 49 in 50). Verjemite tem
Mojim napovedim in se pripravite na to s povezovanjem z Menoj preko misli in iskrene
molitve… Čim ste namreč vi vzpostavili vezo z Menoj, ne morete več hoditi izgubljeni,
celo če je vaša stopnja zrelosti še vedno nizka. Vendar pa ste vi priznali Mene Osebno,
zato se vam ni več potrebno bati usode ponovnega pregnanstva… pa četudi izgubite
vaše zemeljsko življenje, vas Jaz tedaj lahko sprejmem v duhovno kraljestvo, od koder
se še vedno lahko dvignete v višine.
Potem pa ste sledili klicu vašega Pastirja in se vrnili nazaj k Njemu. In Moj nasprotnik
vas je moral pustiti; čim Me namreč vaša svobodna volja prizna, nimate več odpora do
odrešeniškega dela Jezusa Kristusa, ko vam je v Resnici pojasnjeno in razloženo. In vi
se boste napotili po poti do Križa; pa celo če se to zgodi šele v kraljestvu onostranstva,
vam je Odrešenje še vedno zagotovljeno. Samo pokličite Me v veliki težavi, ko vam od
zgoraj odzvanja Moj glas, kateri pa se manifestira preko naravnih sil… Pokličite Me, da
se tako ponovno ne izgubite za neskončno dolgo časa (Dela 2:21).
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Toda najprej bom prinesel Mojo Besedo povsod tja, kjer še obstaja neka voljna duša,
katera prepozna Moj glas kot »glas Očeta«. In narejeno bo vse, kar je možno, da bi se
rešilo duše, katere so samo pripravljene, da se odrečejo svojemu nasprotovanju Meni in
da dovolijo biti zajeti s strani Mene in Moje Ljubezni… Jaz resnično ne najdem
nikakršnega veselja v tem, da bi se Mojim stvaritvam podaljšalo pot trpljenja. Jaz jim
vedno edino želim pripraviti blaženosti in vsem Mojim stvaritvam pomagati, da pridejo
do blaženosti.
In zato edino želim, da bi ljudje zvedeli o Mojem Bitju, Katero je Ljubezen, Modrost in
Moč… da se z zaupanjem obrnejo Name v vsaki zemeljski ali duhovni težavi tako, da Mi
oni dokažejo njihovo voljo in da jim Jaz lahko pomagam… In zato bom Jaz vse do
Konca govoril ljudem. Ne bom jih prenehal opozarjati in opominjati; Jaz bom vabil in
privlačil Moje ovce, ker Sem resnično Dobri Pastir, Kateri bo zbral Svojo majhno čredo,
preden pride Konec. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 1085, 7. september 1939
BOŽJA BESEDA…
Vam ljudem se nudi najmočnejša hrana in osvežujoč napitek, ko vam Gospodar nudi
Svojo presveto Besedo… Slišite glas Gospodarja, in to so Besede Ljubezni, katere On
govori ljudem… On nenehno opozarja in otroke na Zemlji spodbuja ter jim v Ljubeznivi
skrbi nudi preobilje milosti. Vendar pa se na Njegove dobrohotne Očetovske Besede
slabo usmerja pozornost in zato mora Njegov glas zveneti opozarjajoče, če se želi
prebiti do ušes tistih, ki gredo malomarno preko zemeljskega življenja in svoje duše
puščajo v ogromni težavi. Ljudje na Božansko Besedo reagirajo različno… le redki jo
jemljejo kot poslastico in svoje duše oživljajo; večina ljudi namreč Božjo Besedo
dojema povsem zunanje. Oni jo sicer slišijo, vendar pa ne zajemajo njenega smisla…
Besede dospejo samo do ušes, toda ne tudi do srca.
Tako da bo Božji glas zvenel glasneje, in osupli bodo zaspanci ter sanjači… kdor
dremlje v snu, bo nenadoma prebujen z glasno zvenečim klicem iz višine (ponovno
govori o udarcu nebesnega telesa v Zemljo)… in Gospodar se bo močno oglasil tako, da
bo zaradi tega veliko osuplosti; mnogi se bodo namreč počutili krive in se bodo
zavedali svoje mlačnosti. In tistim, ki še v pravem času pridejo do spoznanja, je klic iz
višin prinesel (od)rešitev in Gospodar jih usmiljeno sprejema v čredo Svojih ovčic.
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Tako da Gospodar kliče Svoje stvaritve… Pastir kliče Svoje ovčice, da bi na njih pazil in
jih vodil v Večno Kraljestvo. Torej tiste, ki Njegovemu klicu ne sledijo, pa njihova pot
vodi v prepad… Oče na Nebu je neskončno potrpežljiv in strpen. Če pa je Njegova
Ljubezen prezirljivo zavrnjena in Njegove stvaritve ne najdejo (poti) nazaj do Njega, bo
njihovo plačilo v skladu z njihovo težnjo… stopili bodo v področje teme, ker prezirajo
glas od zgoraj, kateri jim je želel prinesti (od)rešitev od večnega propada… 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 prevedli Maja Ć, Zoran Ću. in Lorens N.
Uredil in sestavil Lorens N.
(december 2017)
Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
.
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www.sozo-hr.com
www.zastocistaistina.com
www.akademijavjecnogproljeca.org
www.youtube.com/c/ZAŠTOČISTAISTINA
www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI
www.ljubavseohladila.com
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