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Ni drugega poslanstva, ki bi bilo nujnejše od tega: 

Oznaniti Jezusov Evangelij Ljubezni 
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Bertha Dudde, št. 8678, 19. november 1963 
 

NAJPOMEMBNEJŠA ZAPOVED MORA BITI IZPOLNJENA: 
LJUBEZEN… 

 
Vi, ki Mi želite služiti, boste ponovno opozorjeni na ogromno duhovno temo, zaradi 
česar je nujno, da bo Moj Evangelij nošen v svet. On je edina resnična svetloba, katera 
lahko prodre v temo pod pogojem, da je ponujen v vsej čistosti, kakršen je bil nekoč 
izgovorjen iz Mene in vam je sedaj ponovno od zgoraj posredovan (poslan) na Zemljo. 
Namreč edino Resnica je resnična svetloba… ker pa je ona postala pokvarjena, bo 
vedno samo še povečala temo. Namreč razlog, zakaj je tema tako razširjena, je v tem, 
da so bile mnoge laži in zmote dodane duhovnemu znanju, katero je zagotavljalo 
najbolj blesteče sijočo svetlobo, ko je nastala iz Mene. In zato je nujno, da so ljudje 
pravilno podučeni; da oni prejmejo razlage glede področij, katera so bila do sedaj za 
njih zaprta ali pa niso bila verodostojno razodeta. Pomembno je namreč edino to, da 
ljudje spremenijo njihovo naravo (značaj) v Ljubezen; da premagajo njihovo sebično 
ljubezen in jo spremenijo v nesebično Ljubezen do bližnjega… In to pomembno učenje, 
izpolnitev Mojih zapovedi Ljubezni, je bilo postavljeno v ozadje, medtem ko so druga 
učenja prišla v prvo vrsto, človeška prizadevanja pa so bila usmerjena v napačno smer. 
Izpolnjujejo in vršijo se zapovedi, katere pa so povsem nepomembne in ne vodijo do 
nikakršnega napredka duše. In Ljubezen je zavržena, kar pa obenem pomeni tudi to, da 
svetloba ne more blesteče sijati, da ona samo bledo sije… da človeško dojemanje, 
njihovo poznavanje Resnice glede na to ni zadostno… da oni prebivajo v duhovno 
zamračenem stanju, da imajo popolnoma napačen pogled na življenje in da vedno 
stremijo samo k materialnim imetjem, ker za njih ne sije nikakršna notranja svetloba, 
katera pa je lahko prižgana edino preko Ljubezni. 
 
In če vsi duhovniki (pridigarji) ne bi pridigali ničesar drugega razen o Ljubezni… če bi bili 
ljudje vedno spodbujani, da se odrečejo njihovi sebični ljubezni in da prakticirajo 
nesebično Ljubezen do bližnjega… potem bi oni dejansko živeli na svetlobi dojemanja 
(razumevanja). Oni bi prepoznali nepomembnost zemeljskih potrošnih proizvodov; oni 
bi vzpostavili pravilen odnos kot otrok z njegovim Očetom, ker vse to rezultira v 
nesebični Božanski Ljubezni… Namesto tega pa so ljudem dana zavajajoča učenja; oni 
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so obvezani (prisiljeni), da izvajajo dela ter običaje, kateri pa imajo vrednost edinole kot 
zunanje formalnosti in ne morejo nikoli rezultirati v spremembi stanja duše. Jaz 
namreč cenim edino to, kar rezultira v živem odnosu z Menoj… in ta živa veza z Menoj 
je lahko vzpostavljena edino preko dobro-dušnega delovanja. In zaradi tega bom Jaz še 
naprej pošiljal v svet Moje glasnike, da med ljudmi oznanijo Evangelij Ljubezni… In Jaz 
Osebno bom vedno prenesel čisti Evangelij vam, ki ga želite sprejeti in ga predati 
dalje… Namreč po poti Božanske Ljubezni, katero morate vi prakticirati, boste vi 
dosegli živo vero; vi boste prišli do notranjih gotovosti, da Sem Jaz blizu vas in da se 
zato vi lahko direktno povežete z Menoj. In po poti svetlobe, katero je v vas prižgala 
Ljubezen, boste vi obenem tudi prejeli vrsto znanja, katero je skladno z Resnico. In vi 
vašega zemeljskega življenja ne boste več živeli v slepem stanju, ampak boste 
posedovali resnično znanje v zvezi razloga za vaše življenje na Zemlji ter cilja, katerega 
bi morali doseči… zato tudi v zvezi zemeljske naloge, katero bi morali izpolniti. In čim vi 
poznate Resnico, boste vi obenem tudi dosegli duhovni napredek. Vaše zemeljsko 
življenje ne bo zaman; vi boste postali vse bolj in bolj popolni… kar pa je torej edino 
rezultat prejemanja Čiste Resnice od Mene. In ona je tisto, kar morate raziskovati in po 
čemer morate hrepeneti; potem boste imeli ravno tako delež v njej… potem vas bom 
Jaz vedno vzel v poštev. In potem je Moj nasprotnik izgubil vso pravico do vas, čim se je 
vaša narava spremenila v Ljubezen, kakršni ste bili na začetku. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6610, 31. junij 1956 
 

OZNANJANJE JEZUSOVEGA EVANGELIJA  
JE NAJBOLJ NUJNO POTREBNO… 

 
Moj Evangelij mora biti razširjen po celem svetu… To napotilo Sem dal Mojim 
učencem, medtem ko Sem še živel na Zemlji. In Jaz dajem enako napotilo danes 
Svojim učencem poslednjih dni, ker je postalo bolj pomembno kot kdajkoli, da se 
ljudem oznani Moj Evangelij; Evangelij Ljubezni, kateri jim je tuj oz. ga ne jemljejo več 
resno vsi, čeprav pa je on dobro poznan. Ljudje so se oddaljili od Mene, ker ne živijo več 
v Ljubezni, in tako Jaz ravno tako ne morem biti z njimi. Vendar pa bo življenje brez 
Ljubezni rezultiralo v zanesljivi smrti… Zaradi tega je postalo neodložljivo to, da se ljudi 
obvesti, da se jim znova oznani Moje učenje Ljubezni; da se jih seznani z nevarnostjo, v 
kateri se nahajajo, če ne uspejo živeti v skladu z Mojimi zapovedmi Ljubezni, in kaj 
bodo dosegli, če se oni oblikujejo v Ljubezen…  
 
Moje učenje Ljubezni mora biti oznanjeno vsem narodom te Zemlje, in zaradi tega Jaz 
ponovno pošiljam Moje učence v svet… Učiteljski material, katerega jim dajem in 
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katerega morajo oni razdeljevati, je izreden, tako da bodo ljudje še enkrat podučeni na 
enak način, kakor Sem kot človek Jezus govoril na Zemlji, da bi ljudem prinesel 
odrešenje iz njihovega mrtvega in omejenega stanja. 
 
Bolj kot kdajkoli je postalo nujno poudariti Božansko učenje Ljubezni, ker se ga veliko 
premalo spoštuje. Kar bi moralo biti med brati normalno, oni tega ne poznajo več; vsak 
razmišlja samo o samemu sebi in vsak njegovo bližnje človeško bitje prej smatra za 
sovražnika, kot pa za njegovega brata… Ni skupnosti, katera se združuje z Ljubeznijo. 
Nesebična Ljubezen do bližnjega je skorajda povsem izginila in sebična ljubezen je 
postala vse bolj izražena. In zaradi tega so ljudje v veliki nevarnosti, da se izročijo smrti 
in da bodo morali v tem snu smrti ponovno ostati (prebivati, veneti) za vse večne čase… 
čemur pa bi se lahko izognili, samo če bi bila Ljubezen v njihovih srcih ponovno 
prižgana in prakticirana. Zaradi tega Jaz ponovno postavljam na prvo mesto Ljubezen. 
Sámo bistvo Moje Besede, katera vam je prenesena direktno od Zgoraj, je vedno 
sestavljena samo iz Ljubezni, katera Me motivira, da vam pomagam in katero morate 
vi ravno tako prakticirati, če želite odstraniti težavo vaših duš, če se želite prebuditi v 
življenje in ga nikoli več ponovno izgubiti. 
 
In Jaz povsod prebujam služabnike za Sebe… učence, katere ponovno poučujem tako, 
kot v času Mojega življenja na Zemlji; učence, katerim oznanjam Moj čisti Evangelij z 
napotilom, da ga predajo dalje, ker Jaz vem, da ljudje morajo biti obveščeni o 
Evangeliju Ljubezni, o njihovi zemeljski nalogi, da bi se preko nesebične Ljubezni 
osvobodili njihovega suženjstva in teme. Ker četudi ljudje poznajo Moje zapovedi 
Ljubezni, pa oni kljub temu govorijo nepremišljeno o njih; oni o njih ne premišljajo v 
njihovih srcih in ne delujejo v skladu (z njimi)… 
 
In zaradi tega mora biti njihova pozornost usmerjena na njih. Vedno znova jim je 
potrebno govoriti in jih spodbujati (motivirati), da delujejo z Ljubeznijo. Mora jim biti 
rečeno, da edino preko Ljubezni lahko postanejo blaženi, ker se oni edino preko 
Ljubezni lahko približajo in z Menoj vzpostavijo enotnost, kar pa se mora  vsekakor 
zgoditi, da bi bili srečni. In zato ni drugega poslanstva, ki je nujnejše od tega: oznaniti 
Moje učenje Ljubezni oz. ga ponovno ozavestiti z usmerjanjem na Tistega, Kateri je 
trpel zaradi Ljubezni in umrl na Križu. Vsi ljudje morajo biti namreč obveščeni o Njem, 
Kateri jim je s primerom pokazal življenje Ljubezni (1 Janez 3:16; 4:10-11); Katerega je 
Ljubezen motivirala, da prenese največje trpljenje in bolečo smrt, da bi človeštvo 
(od)rešil od teme smrti.   
 
Ljudje morajo biti podučeni edino o tem, da z nesebično Ljubeznijo (po)skrbijo za 
njihova bližnja človeška bitja, da k njim pristopijo kot bratje in da se obnašajo kot do 
bratov… Edino to zagotavlja odrešenje, medtem ko brezsrčen način življenja vodi ljudi 
v roke Mojega nasprotnika (Satana), kateri pa je brez vsakršne Ljubezni. Vendar pa 
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bodo vse do samega poslednjega dne te Zemlje Moji glasniki še naprej oznanjali 
Ljubezen; oni bodo vse do poslednjega dne kot Moji učenci poslednjega časa oznanjali 
Evangelij Ljubezni, ker se bo edino oseba, ki ga bo sprejela, izognila Koncu in doživela 
Mojo Ljubezen ter usmiljenje do enakega obsega, kakor jo je osebno prakticirala. 
AMEN 
 

*** 
 

BerthLa Dudde, št. 8646, 16. oktober 1963 
 

EVANGELIJ LJUBEZNI MORA BITI OZNANJAN... 
 
Takrat, ko vam je oznanjan Evangelij Ljubezni, veste, da Sem Jaz Ta, Kateri je dal 
nalog(o), da vam Moji glasniki prinašajo tisto, kar je izjemno pomembno (najbolj 
pomembno), če želite že na Zemlji doseči zrelost duše. Tedaj vam Jaz Sam govorim 
preko človeških ust, ker vam želim poudariti pomen izpolnjevanja Mojih zapovedi 
Ljubezni; želim vas spodbuditi na to, da vaše samoljubje spremenite v nesebično 
Ljubezen do bližnjega... Želim vas navdihniti na to, da se zedinite z Menoj Samim. Jaz 
Sem namreč Ljubezen (1 Janez 4:8, 16), in vsako delo Ljubezni vas zedinja (združuje) z 
Menoj, z vsakim delom Ljubezni Me vežete na sebe; in zato si edino preko del Ljubezni 
lahko prisvojite vašo prazgodovinsko naravo (značaj), ko ste bili kot čista Ljubezen 
izsevani iz Mene... 
 
Edino Ljubezen doseže duhovno preobrazbo v to stanje. To pa je vaša edina zemeljska 
naloga, da vaše bitje ponovno oblikujete v Ljubezen. In zato vam moram Jaz vedno 
znova oznanjati Moje Božansko učenje Ljubezni; moram uporabiti usta Mojih 
služabnikov na Zemlji, da bi vam oznanjal Evangelij, kateri od vas zahteva 
izpolnjevanje Mojih zapovedi Ljubezni. 
 
Vaše bitje je še vedno preveč izpolnjeno s samoljubjem; vsak človek preveč misli na 
samega sebe in ne usmerja pozornosti na svojega bližnjega, ki v duhovni ali pa 
zemeljski težavi potrebuje pomoč... Toda človek se ne zaveda tega, da je vsak dan 
preživet zaman, če delo Ljubezni ni prispevalo k dozorevanju njegove duše... In zato ga 
je potrebno vedno znova opominjati na to; vedno znova mu moram pošiljati Moje 
glasnike, kateri ga opozarjajo na to, da nesebično sprejme bližnjega, da se odreče 
lastnemu jaz-u in da vedno prakticira Ljubezen, katera mu edina pomaga do 
popolnosti... 
 
Vendar pa je ravno tako potrebno prejeti pravilno prosvetljenje v skladu z Resnico 
glede pomena Mojih zapovedi Ljubezni; potrebno je vedeti o učinkih pravilnega 
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življenja Ljubezni i o težkih posledicah življenja brez Ljubezni... Vedno je potrebno v 
vsej Resnici razložiti razlog, zakaj on živi kot človek: zgodilo se je zavračanje Moje 
Ljubezni in preobrazba prvobitnega bitja v ne-Ljubezen. Potrebno je vedeti, kaj je to 
Ljubezen... da je ona temelj Mojega bitja, da je ona ravno tako izvorna substanca 
vsakega posameznega ustvarjenega bitja in da se vsako bitje, ki je brez Ljubezni, mora 
smatrati kot povsem nepopolno; da se popolnosti ne da zamisliti brez Ljubezni... da je 
od Ljubezni odvisna vsa blaženost, vsa svetloba in vsa moč, in da gre tako človek preko 
Zemlje samo zaradi tega, da bi svoje bitje ponovno oblikoval v Ljubezen, če želi biti 
večno blažen. 
 
Zaradi tega, kjerkoli je vam ljudem oznanjan Evangelij Ljubezni, tam slišite Mene 
Samega; Jaz namreč stojim izza vsakega tistega, ki poučuje Ljubezen. In potem on 
izgovarja (govori) samo tisto, kar bi Jaz Sam izgovarjal, ko bi bil med vami in ko bi vas 
poučeval. Torej vedno moram izkoristiti človeka, da vas ne bi prisiljeval na vero; 
namreč Ljubezen mora tudi poleg zapovedi ostati povsem svobodna, ker prisiljena 
ljubezen ni Ljubezen in je zato tudi ne spremlja blagoslov.  
 
Globoko v srcu se mora prižgati Božanska iskra, katero Sem Jaz postavil v vas, da bi bili 
sploh sposobni za Ljubezen; vi ste se namreč v svobodni volji odrekli tej sposobnosti, 
ko ste od Mene zavrnili celotno Ljubezen-sko sevanje... Vi bi bili brez vsakršne 
Ljubezni, in vi na Zemlji ne bi mogli priti do popolnosti, da vam Moja usmiljena 
Ljubezen ni dostavila iskrice, katero pa morate samo prižgati in katera vam lahko 
svetlobo razvname v silovit ogenj... 
 
To pa je cilj, katerega morate doseči: biti izpolnjeni z močjo Ljubezni in zaradi tega (kot 
posledica le tega) ponovno postati Božanska bitja, kakršna ste bili na začetku. Torej na 
začetku vašega utelešenja vam primanjkuje vsakršnega spoznanja glede vašega 
prazgodovinskega stanja, vašega (od)padanja od Mene in vaše zemeljske naloge. In 
zaradi tega vam je vedno znova oznanjan Evangelij Ljubezni in zato vi preko usode 
vedno znova prejemate spodbudo za delovanje v Ljubezni. 
 
Vaše življenje se bo odigralo tako, da boste vedno lahko prakticirali nesebično 
Ljubezen. In vedno mora biti samo vaša volja ta, ki je pripravljena izkoristiti vsako 
priložnost, v kateri ste lahko dejavni v Ljubezni; o tem je namreč odvisno vaše življenje 
v večnosti. Edino duša, ki se oblikuje v Ljubezen, lahko prebiva v Božanski bližini... 
 
Edino z Ljubeznijo se doseže zedinjenje z Menoj, Večno Ljubeznijo, in edino Ljubezen 
vam ponovno vrača vse karakteristike (značilnosti) ter sposobnosti, katere pripadajo 
popolnosti in katerim ste se nekoč prostovoljno odrekli, ko ste se odrekli Moji Ljubezni 
in ste zato otrdeli (zakrneli) v svoji substanci... Ponovno se morate spremeniti v 
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Ljubezen; ponovno morate sprejeti vaše prazgodovinsko bitje, ker v nasprotnem 
primeru večno ne morete postati blaženi. 
 
Ker pa vi na začetku vašega utelešenja tega ne veste, zaradi vaše ne-Ljubezni 
(odsotnosti Ljubezni, brezčutnosti, otrdelega srca), kar pa obenem pomeni tudi 
odsotnost svetlobe, so vam vedno znova približane Moje zapovedi Ljubezni, od 
izvrševanja katerih je odvisna vaša blaženost... Namreč edino preko (po poti) Ljubezni 
se ponovno združujete (zedinjate) z Menoj, in ponovno ste popolni, kakor ste to ravno 
tako bili na začetku... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6825, 9. maj 1957 
 

POMEMBNOST ZAPOVEDI LJUBEZNI IN IZPOLNJEVANJA... 
 
Jaz vam želim ponovno oznaniti Moj Evangelij Ljubezni preko Mojih služabnikov, 
katere Sam izberem za to, ker je potrebno, da se vam Moje Božansko učenje prinese v 
vsej čistosti. Nič razen Ljubezni vas ne more rešiti... In zato ni nič potrebno razen tega, 
da se vas nenehno poučuje z Mojim učenjem Ljubezni, da so vam zapovedi Ljubezni 
dane kot prvo in najpomembnejše in da se vas spodbuja na to, da nenehno izvajate 
dela Ljubezni, ker vam edino ona prinašajo blagoslov. 
 
Moji poslanci vam resda ne prinašajo ničesar novega; toda kakšno vrednost ima to, da 
ste vi seznanjeni z Mojimi zapovedmi Ljubezni do Boga in do bližnjega, če pa jih poleg 
tega ne izpolnjujete... zato vam mora biti vedno znova predstavljena pomembnost 
izponitve le teh; in morate biti podučeni, zakaj ste vi utelešeni kot ljudje, zakaj ste 
nepopolne stvaritve in kako lahko ponovno dosežete vašo popolnost, katero ste nekoč 
posedovali. Same pridige vam več ne zadostujejo; one gredo mimo vaših ušes in ne 
prodirajo več do srca, one so za vas postale mrtve prazne zgodbe, na katere več ne 
obračate pozornosti. Nadvse pomembno je to, da resno razmislite o tem, zakaj sem 
vam Jaz dal te zapovedi, medtem ko Sem hodil po Zemlji (živel na Zemlji), in zakaj vam 
vedno dajem ta ista učenja. 
 
Nadvse pomemno je, da ni dovolj samo to, da se seznanite s temi zapovedmi, ampak 
da obenem tudi poznate razlago za njih... Vaša blaženost je sestavljena samo iz 
povezovanja, iz zedinjenja z Menoj... Celo če vam zemeljsko življenje podarja svetovno 
srečo in veselje, pa se ne morete imeti za blažene, ker vaše stanje ni zadostno; vi ne 
morete sami odločati o vaši usodi in ne morete podaljšati trajanja vašega zemeljskega 
življenja, ko je prišel vaš čas... 
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Potem pa najprej pride do pomanjkljivega stanja vaše duše, če se ona ni zedinila z 
Menoj. Toda potem je ona nesrečna in lahko stori le malo za to, da spremeni svoje 
bedno (revno, nesrečno) stanje. Vendar pa se ona na Zemlji lahko zlahka zedini z Menoj 
in spremeni njeno pomanjkljivo, nepopolno stanje... Ona mora samo živeti v Ljubezni 
in se tako priključiti Meni, Kateri Sem Večna Ljubezen (1 Janez 4:8, 16). Ona mora 
narediti samo to, česar do sedaj ni želela: dovoliti si, da jo obsije Moja Ljubezen, torej 
imeti željo stopiti v vezo z Menoj... 
 
Takrat pa jo bo tudi zadel Moj žarek Ljubezni in jo spodbudil na Ljubezen-sko 
delovanje; takrat obenem tudi prihaja do njene spremembe, in ko se konča njeno 
zemeljsko življenje, ona lahko vstopi v področje svetlobe, da bi tedaj lahko v moči in 
svobdi delovala za lastno zadovoljstvo. Torej človek je na začetku svojega utelešenja 
na Zemlji še vedno obremenjen z napačno usmerjeno voljo; on misli pretežno na 
samega sebe in njegovo razmišljanje ter namere so usmerjeni samo na izboljšanje 
njegove lastne življenjske situacije, ker ga še vedno drži v lasti tisti (Satan), ki je sam 
brez kakršnekoli Ljubezni. 
 
Poleg tega pa je človek tudi brez znanja. Potrebno ga je podučiti; potrebno mu je 
pribljižati neko znanje, s katerim se mora on miselno soočiti, da bi se v njem lahko 
nastanila volja, da se poveže z Menoj... o tej volji je namreč odvisno zveličanje njegove 
duše, njegova nadaljnja usoda v večnosti. In ker je Ljubezen sredstvo, katero mu 
zagotavlja blaženost, ga je torej potrebno vedno znova poučevati in spodbujati na 
delovanje v Ljubezni. Če on potem dovoli, da je na njega mogoče vplivati; če dovoli, da 
ga gane njemu vidna težava (nesreča) bližnjih in ga spodbudi na to, da jim nesebično 
pomaga, bo na ta način v sebi zelo kmalu prišel do spoznanja, da je to njegov resničen 
namen zemeljskega življenja, in njemu bodo (postale) razumljive Moje Božanske 
zapovedi Ljubezni.  
 
Trdosrčnim ljudem tudi te Moje zapovedi ne govorijo ničesar; vendar pa oni ostanejo v 
obupni situaciji, ko se enkrat konča njihovo zemeljsko življenje. In zato se Jaz vedno 
znova trudim razložiti pomembnost Mojega učenja Ljubezni... Jaz jim ne preneham 
dajati napotil; Jaz naredim tako, da jim je na nek čudežen način dostavljeno znanje o 
Mojem Božanskem učenju Ljubezni, kakor obenem tudi razlog za Moje zemeljsko 
romanje, katero pa bi jim moralo biti primer za to, kam (do česa) način življenja v 
Ljubezni lahko pripelje: do popolnoma Bogu-enake duše... 
 
Jaz resda tudi pri njih le redko najdem vero, vendar pa kljub temu vedno znova 
pošiljam v svet Moje učence, da ljudem oznanjajo Evangelij Ljubezni. Kdor v to 
verjame, bo postal blažen, ker se bo on potrudil živeti v Ljubezni. Toda brez Ljubezni za 
človeka ni uspeha, ni duhovnega napredka, ni blaženosti po njegovi smrti... In zato se 
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ljudem vedno znova približuje Moje učenje Ljubezni; vedno znova moram narediti, da 
od zgoraj zazveni Moj glas in da se preko ust mojih služabnikov oznanja Ljubezen... In 
ne morem jim podariti ničesar drugega... oz. nikakršnega znanja... (vse) dokler oni sami 
ne prakticirajo Ljubezni, ker se oni šele tedaj spajajo z Menoj, in tedaj lahko brezmejno 
prejemajo svetlobo ter moč... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7586, 25. april 1960 
 

EVANGELIJ LJUBEZNI... 
 
Vam bo vedno znova oznanjan Moj Evangelij Ljubezni, ker vam Jaz ne bom nikoli 
prenehal predstavljati zapovedi Ljubezni, ker je njihovo izpolnjevanje najpomembnejše 
v vašem zemeljskem življenju. Zaradi tega vam bom Jaz vedno znova pošiljal Moje 
glasnike, kateri vam prenašajo Božansko učenje Ljubezni; vi boste vedno znova morali 
slišati Evangelij Ljubezni tako, da boste vi poznali Mojo voljo in da boste lahko v skladu 
s tem upravljali vašo življenjsko pot. Jaz ne bom nikoli prenehal oznanjati Ljubezni, ker 
vi lahko edino preko Ljubezni postanete blaženi. Vaše celotno zemeljsko življenje je 
brezkoristno, če vi zanemarite delovati v Ljubezni... In ne glede na to, koliko 
svetovnega uspeha imate, pa je to vendarle brezvredno za vašo dušo, katera lahko 
dozori edino preko Ljubezen-skega delovanja. 
 
In potem, ko Jaz Moje učence pošiljam v svet, jim dajem edino nalogo, da oznanijo 
Božansko učenje Ljubezni; ono je namreč najpomembnejše, kar morajo ljudje vedeti, 
ker celotno drugo znanje ostaja nerazumljivo, vse dokler se človek ne drži Ljubezni. In 
tako boste vi vedno znova slišali enako stvar: Ljubi Boga iznad vsega in bližnjega kakor 
samega sebe (Matej 22:35-40; Marko 12:28-34)... In način življenja skladno s tema 
dvema zapovedima bo blagoslovljen. To vam bo prineslo uspeh; vi ne boste šli zaman 
preko zemeljskega življenja, ampak boste dosegli cilj, zaradi katerega ste vi na Zemlji. 
Izpolnjevanje teh zapovedi namreč uresničuje spremembo vašega bitja. Vi boste v vaši 
poslednji formi kot človek dosegli stanje, v katerem ste bili izvorno. In vi boste kot 
dozoreli lahko zapustili formo; vi lahko po vaši telesni smrti svobodni in razbremenjeni 
vstopite v duhovno kraljestvo. 
 
Prakticirati Ljubezen je posebna zapoved. Ona je prva in najpomembnejša; in 
izpolnjevanje le te določa vašo usodo v večnosti. Vsak uspeh, katerega vi dosežete v 
zemeljskem življenju... vsako, pa naj bo še tako obsežno znanje, zemeljska slava in 
čast... vse je brez vrednosti, če v vas ni Ljubezni, katera vam najprej daje pravilno 
spoznanje... katera vse, kar je svetovno, pravilno vrednoti, in katera vas vodi na 
duhovni poti, katere cilj Sem Jaz Sam. Edino Ljubezen vas namreč vodi nazaj k Meni, iz 
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Katerega ste vi nekoč nastali... edino Ljubezen vas tako oblikuje, da  lahko ponovno 
pridete v Mojo bližino, in edino Ljubezen vzpostavlja vezo z Menoj, katera vas oblikuje 
v blažena bitja. Toda če vi zanemarite Ljubezen, potem je vaša duša mrtva, ker jo samo 
Ljubezen prebuja v življenje. Torej vi lahko v zemeljskem življenju ponovno dosežete 
večno življenje, do katerega pa je mogoče priti edino preko Ljubezni; vi morate 
pobegniti iz stanja smrti, vi morate priti v življenje... 
 
In zato vam Jaz vedno znova približujem Moj Evangelij. Jaz Osebno vam govorim; Jaz 
pred vaše oči postavljam pomembnost zapovedi Ljubezni. In Jaz ne bom nikoli 
prenehal v svet pošiljati Mojih glasnikov z nalogo, da oznanijo Božansko učenje 
Ljubezni; od tega je namreč odvisna vaša usoda v večnosti... od vršenja Mojih zapovedi 
Ljubezni je odvisno to, ali je zemeljska pot zaključek (konec) neskončno dolgega 
razvoja v formi, ali boste vi zapustili formo (telo) in kot svobodni duh lahko vstopili v 
večnost... Jaz vam želim pomagati v tem in vam zaradi tega Jaz (tudi) nenehno 
govorim. In vedno znova je Moje nujno opozorilo vsem ljudem: Ljubite Boga iznad 
vsega in vašega bližnjega kakor samega sebe. AMEN 
 

 

.......................................................................2…................................................................. 
Živeti Božanske zapovedi Ljubezni... Prva Kristusova Cerkev... 

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

Bertha Dudde, št. 8346, 3. december 1962 
 

ŽIVETI BOŽANSKE ZAPOVEDI LJUBEZNI… 
 

Vsem vam je dan poziv, da na Zemlji živite v skladu z Mojimi Božanskimi zapovedmi 
Ljubezni, ker nobeden človek, ki ne spoštuje teh zapovedi Ljubezni, na Zemlji ne bo 
dosegel njegove popolnosti. In zato morate vi slišati Evangelij, katerega vam prinašajo 
Moji učenci, ker on vsebuje Božanske zapovedi Ljubezni in ker šele tedaj, ko jih 
izpolnjujete, vi dobivate notranjo svetlobo (luč). Vi na Zemlji hodite najprej povsem 
brez znanja in težite edino k svetovnemu znanju, katero pa torej ne zagotavlja 
nikakršnega vzpona navzgor (na višje). Šele tedaj, ko vam je dano duhovno znanje, ko 
vi dosežete pogled v duhovno področje, boste vi živeli zavestno (z namenom, ciljem) 
življenje. In to področje vam Jaz želim razodeti; to pa lahko naredim samo, če vi v sebi 
prižgete svetlobo Ljubezni... kar pa je ponovno posledica življenja Ljubezni na tej 
Zemlji. 
 



14 

 

Vi ne verjamete, kako pomembno je, da se držite te zapovedi Ljubezni; vi ne verjamete 
tega, da morajo biti one najprej izpolnjene, da bi se duša napredno razvila. Torej duša 
je kot človek na Zemlji samo zaradi tega, da bi dosegla popolnost; da bi dozorela in da 
bi se spremenila v Ljubezen ter ponovno dosegla njeno prvobitno stanje... To pa se 
lahko zgodi edino preko Ljubezen-skega delovanja, preko vršenja Mojih zapovedi, 
katere zahtevajo Ljubezen do Boga in do bližnjega. In zato je vam ljudem vedno znova 
oznanjan Moj Evangelij; zato vam je vedno znova dostavljena Moja Beseda, ker vas Jaz 
ne bom nikoli prenehal opozarjati in vam razlagati, kako je nadvse pomembno, da se 
držite Moje Besede, katera pa vas vedno spodbuja edino na Ljubezen-sko delovanje. 
Vaša nepopolnost, vaše pomanjkljivosti so sestavljene edino iz tega, da vam 
primanjkuje moči Ljubezni, da je vaše življenje na Zemlji določeno edino s 
samoljubjem, da vi vedno mislite edino sami na sebe in da nimate nikakršnega 
razumevanja za težavo bližnjega, kar pomeni določeno ravnodušnost do vaše duhovne 
naloge na Zemlji, katera pa določa vaš način življenja. Namreč celotno vaše hotenje 
(želje) in razmišljanje so usmerjeni edino k zemeljskemu (svetovnemu) in gledajo edino 
na to, da pripomorejo k temu, da ugajajo telesu (k lagodju telesa); vi torej zanemarjate 
dušo, ker ji ne priskrbite moči preko Ljubezen-skega delovanja... 
 
In tako vaše življenje vedno ostaja prazno delovanje... in četudi vi pridobite ter 
posedujete zemeljska bogastva, pa so le ta minljiva (razpadljiva), in vi jih ne morete 
prenesti s seboj v kraljestvo onostranstva, ko morate zapustiti zemeljsko življenje 
(Luka 12:15-21). Vse dokler mora vaša duša stradati, vi ne izpolnjujete namena vašega 
zemeljskega življenja. Vendar pa morate vi samo narediti korak naprej in delovati v 
Ljubezni... vi samo ne smete pričakovati nikakršne koristi, ampak morate popolnoma 
nesebično sprejeti vašega bližnjega v njegovi težavi... In vi boste občutili nek osrečujoč 
občutek, katerega pa vam svetovno izpolnjene želje ne morejo dati... vaš bližnji vas bo 
namreč srečal z Ljubeznijo, katera vas osrečuje; in v vas se je dejansko prižgala 
drobcena svetloba... Zaradi tega je vam ravno tako vedno oznanjana Ljubezen. Vi 
morate namreč prejeti spodbudo, ker čim vi to poizkušate narediti, to ne bo ostalo 
(samo) pri enem poizkusu; vi boste samo od znotraj čutili, da ste prejeli spodbudo za 
ponovno Ljubezen-sko delovanje, ker vsako delo Ljubezni za vas pomeni dostavo 
duhovne moči, katero pa vi ponovno uporabljate za delovanje v Ljubezni... To je 
namreč blagoslov vsakega dela Ljubezni, da je volja v človeku okrepljena, ker Ljubezen 
vedno prinaša moč. V Moj blagoslov je lahko prepričan vsak, ki oznanja Evangelij 
Ljubezni, ki si prizadeva svoje bližnje spodbuditi, da bodo nesebično Ljubezen-sko 
dejavni... kdor sam daje dober primer, ko za bližnje živi primer življenja Ljubezni, kar pa 
bodo vedno blagodejno občutili vsi ljudje v njegovi okolici (Matej 5:19). 
 
Vedite to, da je Ljubezen velika moč; da si vi lahko precej olajšate življenje, če 
izkoriščate (uporabljate) Ljubezen, katera vam lahko pomaga tudi pri tem, da pridete 
do žive vere. Potem pa ste se obenem tudi izognili vsaki nevarnosti... Ljubezen in vera 
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sta namreč temelj Moje cerkve, katero Sem Jaz Osebno utemeljil na Zemlji (Knjižica št. 
56); potem pa vi ravno tako pripadate tej Moji cerkvi in obenem tudi pridobivate 
spoznanje, katerega ste vi izgubili z vašim odpadništvom od Mene, katero je bilo 
sestavljeno iz tega, da ste vi zavrnili Ljubezen... da ste se vi brez vsakršne Ljubezni 
oddaljili stran od Mene... Šele tedaj, ko Ljubezen ponovno izpolni vaše srce, se vi tudi 
lahko znova zedinite z Menoj; in potem je izpolnjen namen vašega zemeljskega 
življenja. Zaradi tega poslušajte Moje glasnike in jih ne zavračajte, ko vam oni 
oznanjajo Evangelij Ljubezni; Jaz jih namreč pošiljam vsem vam, ki še vedno brez 
vsakršne svetlobe in Ljubezni hodite preko zemeljskega življenja... Poslušajte jih in si 
prizadevajte, da živite Mojo Besedo, katero vam oni prinašajo. In vi boste resnično 
veliko dosegli; in vaša zemeljska pot ne bo zaman, ko bo vaša duša zapustila telo in 
vstopila v duhovno kraljestvo, katero je vaša resnična domovina. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7905, 30. maj 1961 
 

BOŽANSKE ZAPOVEDI LJUBEZNI... PRVA KRISTUSOVA CERKEV… 
 

Kjerkoli je oznanjan Evangelij Ljubezni, tam je ravno tako dejaven Duh iz Mene pod 
pogojem, da usta ne blebetajo zgolj praznih besed, katere so brez Duha in življenja... 
da pridigar ne uporablja zgolj mrtve črke, o kateri srce ne ve ničesar. Torej čim je 
Evangelij živo oznanjan, Sem to Jaz, Kateri govorim preko ust pridigarja. Potem pa 
Beseda ne bo ostala brez vtisa; ona bo ponovno ganila srca poslušalcev, kateri so ravno 
tako živi in hrepenijo po tem, da jim Jaz govorim. Kjer se poučuje Ljubezen, tam se 
lahko vključim Jaz Osebno, Kateri Sem Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)... In kjer se poučuje 
Ljubezen, tam so ravno tako dejavni tudi vinogradniški delavci, da obdelujejo človeška 
srca in jim dostavijo Božansko Seme, ker so zapovedi Ljubezni dane od Mene Osebno; 
one so najpomembnejše zapovedi, katerih izpolnjevanje prinaša neizmeren blagoslov. 
Kjer se poučuje Ljubezen, tam je narejena prava stvar, da bi se doseglo živo vero, 
katera pa pogojuje izvajanje teh zapovedi... in kjer je živa vera, tam je Moja cerkev, 
katero Sem Jaz Osebno utemeljil na Zemlji (Matej 16:18)... In zato tej cerkvi pripadajo 
vsi ljudje, ki so v Ljubezni in veri. Vam tako ni nikoli potrebno postaviti vprašanja, 
katera veroizpoved ali usmeritev je pravilna... vsaka namreč lahko beleži člane Moje 
prave cerkve, ker se povsod nahajajo ljudje, ki živijo v Ljubezni in so ravno tako prišli do 
žive vere... Le ti pa bodo ponovno v sebi prebudili v življenje svojega duha in obenem 
tudi imeli spoznanje (prosvetljenje)... Znak pripadnosti Moji cerkvi je: da v njih deluje 
Moj Duh... da v njih sije jasna svetloba, da so oni v stanju prepoznati Čisto Resnico in 
ravno tako odvreči (zavrniti) zavajanje, da so oni ravno tako prepričani v svojo presojo, 
ker jih Sam Moj Duh poučuje in jim prižiga jasno svetlobo. 
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In tako bodo ravno tako iz vsake veroizpovedi in duhovne usmeritve vstali pravi 
predstavniki Resnice. In našli se bodo tisti, ki so enakega duha... In oni bodo srečni, ko 
se bodo našli, ko se bodo zbrali in med njimi opazili Mene Osebno, kakor Sem Jaz to 
tudi obljubil (Matej 18:20). Oni bodo namreč (ob)čutili Mojo prisotnost, ker se Jaz Sam 
izražam preko duha tistih, ki pričujejo o Meni, ki se zbirajo, da bi razmenjali duhovno. 
Oni so tako v živi veri in obenem tudi živi v njihovem delovanju... Čim so Me namreč 
enkrat prepoznali, kar pa uresničuje Moj Duh v njih, se bodo ravno tako vneto 
zavzemali za Mene; njihovo v glavnem duhovno usmerjeno življenje bo prepoznavno in 
bo ponovno spodbujalo bližnje, da ravno tako iščejo pravo življenje, katero pa lahko 
postane (takšno, pravo, resnično) edino preko življenja Ljubezni. Ljubezen je vse... Brez 
Ljubezni je vsaka duhovna organizacija le še mrtev objekt, ker člani določajo njeno 
življenje... Oni morajo prakticirati Ljubezen; oni morajo izvajati Božanske Ljubezen-ske 
zapovedi, in šele tedaj bodo oni prišli v življenje in tega življenja ne bodo nikoli več 
izgubili. Zaradi tega bi si moral vsak človek vedno edino prizadevati, da poveča stopnjo 
svoje Ljubezni; on se ne sme zadovoljiti z navzven prikazanimi postopki in z izvajanjem 
zapovedi, ki so dane od človeka... on bi moral upoštevati edino Moje Božanske 
zapovedi Ljubezni; on bi moral misliti na to, da Sem Jaz, ko Sem živel na Zemlji, dal 
samo ti dve zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega, in on mora vedeti, da iz 
izvajanja teh dveh zapovedi izhaja vse ostalo: živa vera, globoko duhovno znanje, 
prosvetljeno razmišljanje in dostavljanje Božanske moči, da bi lahko uspešno premagal 
zemeljsko življenjsko pot... Cilj je namreč spajanje (združevanje, zedinjenje) z Menoj, 
popolno zedinjenje, katerega pa lahko uresniči edino Ljubezen. Jaz Sam Sem namreč 
Ljubezen, in kar se želi zediniti z Menoj, to se mora popolnoma oblikovati v Ljubezen (1 
Janez 4:16). To je tako enostavno in razumljivo, da je zato potrebno najprej živeti 
Ljubezen, da je zapovedi Ljubezni resnično potrebno smatrati kot najpomembnejše in 
da je zato Moja cerkev zgrajena samo na Ljubezni in veri, oživljeni preko Ljubezni... 
Zato se vi nenehoma trudite živeti v Ljubezni in vedite, da Sem Jaz prisoten povsod, 
kjer se oznanja Moj Evangelij Ljubezni. AMEN 
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.......................................................................3…................................................................. 
Sprememba resničnega Evangelija... Pravi in lažni predstavniki Jezusa 

Kristusa... Božjim zapovedim dodane človeške zapovedi... Izvajanje zapovedi, 
katere so predpisali ljudje, ne morejo nadomestiti delovanja Ljubezni... 

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

Bertha Dudde, št. 5982, 22. junij 1954 
 

SPREMEMBA RESNIČNEGA EVANGELIJA… PRIVRŽENCI?... 
 

Vam se daje znanje čistega Evangelija in učite se prepoznati razliko med Mojim čistim 
Evangelijem in tistim, kar se kot Mojo Besedo sedaj poučuje na Zemlji… Vi se učite 
prepoznati, da je bila Moja Beseda spremenjena do te mere, da je ona drugače 
razložena in zaradi tega tudi drugače izvajana… da se daje premalo pozornosti temu, 
kar je pomembno, medtem ko je nepomembno poudarjeno; zato bo doseženo malo 
duhovnega napredka. Jaz Sem ljudem na Zemlji, ko Sem poučeval in z Osebnim 
primerom dokazoval Moje učenje, pokazal edino možno stezo tako, da Sem hodil po 
stezi, po kateri bi morali vsi ljudje hoditi, da bi prišli do Mene… To je steza Ljubezni, in 
edino po tej poti bo človeškemu bitju zagotovljeno nebeško kraljestvo; kar pomeni, da 
bo on po njegovi fizični smrti lahko vstopil v svetlobne sfere, kjer bo duša živela 
blaženo v Moji bližini… Moje učenje je spremenjeno… ono se lahko najde edino še v 
strukturi človeških dodatkov, napačnih učenj in izvajanj nepomembnih zapovedi, 
katerih pa Jaz nisem nikoli dal ljudem, toda katere predstavljajo veliko nevarnost, da 
bo edina pomembna zapoved zanemarjena in da se ne bo delovalo v skladu z njo. 
 
Vam ljudem ni potrebno, da se kaznujete z izvajanjem obveznih obredov ali da Me 
izpovedujete z vašimi usti, če pri tem ne prepoznate zapovedi Ljubezni kot prvo in 
najpomembnejšo in je ne izpolnjujete… Vi verjamete, da Me obožujete z vašimi 
brezštevilnimi ceremonijami; vendar pa Me vi lahko obožujete edino, če delate tisto, 
kar od vas zahtevam… Jaz pa od vas zahtevam, da Ljubite Mene in vaše bližnje 
človeško bitje(Matej 22:36-40;Marko 12:28-34)… Vse dokler opazite, ko se pošteno 
zagledate vase, da vam primanjkuje Ljubezni, vi še niste na pravi stezi, celo če ste vsak 
dan in več ur na kolenih in se tolčete po prsih… Ta zahteva je od ljudi, kakor tudi služi 
samo ljudem, katerim vi želite dokazati vašo pobožnost… 
 
Vendar pa ste vi še daleč od resnične pobožnosti, vse dokler z Ljubeznijo ne sprejmete 
vaših bližnjih človeških bitij, kar pa obenem tudi kaže (dokazuje) vašo Ljubezen do 
Mene… vse dokler vi puščate vaša bližnja človeška bitja, da poleg vas živijo v največji 
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tegobi in žalosti, brez da jim poizkušate pomagati, medtem ko izvajate zunanje 
geste… medtem ko dajete časti svetu preko svetovnih svečanosti in preko vsega, kar 
govorite, da je »Meni v čast«. Jaz ne želim, da se Me obožuje na ta način, medtem ko 
še naprej obstaja tegoba, katera vzklika k Meni, katero pa bi vi ljudje lahko zagotovo 
ublažili, da ste si v vaša srca vrezali Moje zapovedi… Vse dokler Sem Jaz živel na Zemlji, 
Sem Jaz skrbel za tiste, ki so bili potrebni pomoči: za revne, bolne in zatirane… Vi, ki 
trdite, da ste Moji privrženci na Zemlji… kaj ste vi storili za tiste, ki so potrebni pomoči: 
za revne, bolne in zatirane ljudi? Vse dokler lahko pomagate, pa tega nočete, vi niste 
Moji privrženci, celo če se tako imenujete. 
 
Jaz cenim edino izpolnitev Mojih zapovedi Ljubezni, ker je vse ostalo… zelo globoka 
vera, prepoznavanje Čiste Resnice, zedinjenje z Menoj in končno večna blaženost… 
rezultat Ljubezni, in nikoli ne more biti doseženo brez Ljubezni. Že iz tega je očitno, 
zakaj je na Zemlji tako velika duhovna tegoba, zakaj so ljudje brez vere in živijo v 
zablodi… Moje čisto učenje, katerega Sem Jaz poučeval na Zemlji, je učenje Ljubezni. 
Takrat, ko bo ono poučevano, kakor tudi prakticirano, boste vi ljudje živeli v Resnici in 
se boste napotili po stezi, katera sledi Jezusu… Kakorkoli, če zanemarite te zapovedi, 
bi vi lahko prekašali eni druge z zunanjimi deli… pa vi za vašo dušo ne boste dosegli 
nikakršnega napredka… vi boste nadaljevali živeti v zmoti in boste vse to prenesli v 
duhovno kraljestvo. Jaz namreč edino cenim stopnjo Ljubezni, ki jo doseže vaša duša 
do časa vaše smrti. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6813, 23. april 1957 
 

IZPOLNJEVANJE ZAPOVEDI KATERE SO PREDPISALI LJUDJE 
NE BO NADOMESTILO DELOVANJ LJUBEZNI… 

 
Vi ljudje morate razumeti, da ni zamenjave za Ljubezen-ska delovanja; da vi ne boste 
mogli pridobiti večne blaženosti po poti drugih sredstev, vse dokler zanemarjate Moje 
Zapovedi Ljubezni, vse dokler ne delujete z nesebično Ljubeznijo do bližnjega. Karkoli 
drugega se vam priporoči razen te dejavne Ljubezni, kot da je to blagodejno oz. da 
obljublja srečo, je brez koristi in ne bo pomagalo narediti niti enega koraka naprej v 
vašem izpopolnjevanju (napredku). Čeprav pa vam bo ponujenega veliko tega, kar naj 
bi domnevno rezultiralo v sreči… zato vi pogosto zanemarjate edino uporabno 
sredstvo do blaženosti. Jaz od vas ljudi nisem zahteval ničesar drugega, razen 
izpolnjevanja Mojih zapovedi Ljubezni… nisem vam dal nikakršne druge zapovedi 
razen tistih, katere vedno zahtevajo edino Ljubezen do vašega bližnjega. Jaz Sem 
oznanjal edino tiste usmerjajoče principe, katerih namen je bil, da izboljšajo vaš odnos 
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med vami samimi in vašimi bližnjimi človeškimi bitji; želel Sem namreč prižgati 
Ljubezen v vas, katere vam je primanjkovalo in je zato povzročilo vašo bedno situacijo. 
In zato se Moja nadaljnja skrb enostavno nanaša na povečanje vaše pripravljenosti, da 
Ljubite; sposobnost za Ljubezen je namreč vsem vam prirojena, vendar pa je vaša 
volja, da jo izpeljete v praksi, izjemno šibka. Zaradi tega je edino oseba, ki bo kot Jaz 
oznanjala Ljubezen, lahko MOJ RESNIČNI PREDSTAVNIK na Zemlji, ker bo on 
edini pokazal ljudem pravilno stezo, ki vodi do Mene, do blaženosti. 
 

Bertha Dudde, št. 5824, 10. december 1953 
 

SVETLOBA RESNICE... SVETILJKA BREZ OLJA...  
PONOŠENA OBLAČILA... 

 
Vaša naloga je, da razsvetlite, da prinašate svetlobo (luč) v temo noči; vi ste namreč obdani 
(obkroženi) s temo, v kateri ni bilo prižgane še nikakršne svetlobe. Noč je povsod tam, kjer ni 
mogoče najti Čiste Resnice, kjer ljudje živijo v zablodi, kjer oni še niso bili pravilno obveščeni na 
duhovnem nivoju... Noč je tam, kjer duh človeškega bitja še ni bil prebujen v življenje, kateri edini 
prižiga svetlobo v njegovem srcu (Pregovori 20:27)... Vam ljudem bo vsako duhovno znanje, 
katerega prejemate, ostalo brezkoristno, vse dokler ne živite življenja Ljubezni, ker bo le to ostalo 
edinole mrtvo znanje... Če se ozrete okoli vas, vi ne boste mogli najti veliko ljudi, ki so naklonjeni 
Ljubezni, kakor tudi ne veliko svetlobe; Ljubezen namreč najprej sije svetlobo, ker znanje dobiva 
življenje edino takrat, ko je bilo oživljeno z Ljubeznijo... 

Kjerkoli se poučuje Ljubezen, tam se oznanja Moj temeljni zakon in tam je ravno tako 
tudi Resnica... Tam so RESNIČNI PREDSTAVNIKI Kristusa in govorijo v Mojem Duhu...To, ali so 
oni v tem uspešni, da bodo njihovi poslušalci izpolnili zapovedi Ljubezni, je stvar slednjih; toda 
stanje zrelosti človeškega bitja in s tem tudi njegovo duhovno prosvetljenje je odvisno edino od 
njegovega izpolnjevanja zapovedi Ljubezni do Mene in do njegovih bližnjih človeških bitij... 
Izpolnjevanje zapovedi Ljubezni zahteva način življenja v skladu z Mojo voljo, gibanje (življenje) 
znotraj Mojega večnega reda in tako spremembo iz zla v dobro... Edino to je Moja volja, in Moji 
RESNIČNI PREDSTAVNIKI na Zemlji bodo ljudi motivirali, da delajo to; edino to je vinogradniško 
delo, katerega morajo izvajati Moji služabniki: obvestiti človeško bitje, da lahko postane popoln 
edino preko življenja v Ljubezni (Matej 5:48), da edino Ljubezen lahko vzpostavi zedinjenje z 
Menoj (1 Janez 4:16). 

Zaradi tega mora vse, kar je ljudem predstavljeno kot Moj Evangelij, imeti edini namen, 
da uresniči oplemenitev človeškega bitja, da ga spremeni v Ljubezen; takrat bodo Moji služabniki 
izvajali vinogradniško delo... Toda zakaj je na Zemlji tako malo svetlobe, četudi je navsezadnje 
Moj Evangelij oznanjan po celem svetu?... Ali se več pozornosti daje ceremonijam, kot pa 
oznanjanju Mojega Evangelija?... Ali se oznanjanje Božanskega učenja Ljubezni obravnava kot 
manj pomembno, da bi se namesto tega dalo prioriteto drugim doktrinam? In ali ljudje usmerjajo 
več pozornosti na ta dodatna učenja in zapovedi, kot pa na Moje učenje Ljubezni? 

Resno razmislite o teh vprašanjih in izvlecite iz njih pravilne zaključke... Če Jaz 
pogojujem, da je duhovno dozorevanje odvisno od izpolnjevanja Mojih zapovedi Ljubezni, če 
duhovna težnja zmanjšuje ali celo zavrača zemeljsko težavo, če vi lahko opazite, da je v svetu 
večja težava kot kdajkoli prej, potem duhovnemu napredku manjka še veliko tega; in zato sledi, 
da ljudje ravno tako zanemarjajo to, kar jim Jaz vedno znova ponavljam, da je najbolj potrebno: 
prakticirati Ljubezen... In zaradi tega v pridigah Evangelij Ljubezni ljudem ni bil dovolj poudarjen... 
Zaradi tega je očitno, da je le nekaj RESNIČNIH PREDSTAVNIKOV Mojega učenja Ljubezni; le 
nekaj je zvestih služabnikov na Zemlji, ki Mi služijo, četudi vsi oni verjamejo, da govorijo v Mojem 
Imenu... 
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Preveč je pretvarjanja in premalo Resnice; in smrt je tam, kjer naj bi bil Jaz oznanjan in 
kjer verjamejo, da se Mene oznanja. Nič več ni živo, razen tradicionalne pojavnosti (nastopa, 
manifestacije); samo nek bledi odraz tega, kar je nekoč blesteče sijalo v največji vitalnosti... To je 
razlog, zakaj niti ni življenja med ljudmi, ni dojemanja, ni Resnice niti duhovnega napredka... vse, 
kar je ostalo, je ponošena obleka, katera ne služi več namenu, toda katera je preveč cenjena... Oni 
so svetilke brez olja, ljudem lažno predstavljene kot izvor svetlobe, toda kateri niso sposobni 
izžarevati niti najmanjšega žarka svetlobe. To je razlog, da je povsod tema; povsod naokoli je 
duhovna noč. In zelo redko se prižgejo majhne svetlobe; zelo redko bodo RESNIČNI 
PREDSTAVNIKI Mojega kraljestva z njihovo svetlobo (lučjo) dobili pristop v temo... Vendar pa bo 
njihova svetloba bleščeče sijala; oni bodo sposobni ponuditi razlago in prinesti Resnico... svetlobo 
dojemanja, katera bo blagodejno vplivala na vsakega, ki išče svetlobo. AMEN 

 
Torej vi ne bi smeli verjeti, da vaša dela Ljubezni lahko nadomestite z drugimi delovanji 
ali običaji. Vi ne bi smeli verjeti, da bom Jaz zadovoljen z izpolnjevanjem zapovedi, 
katerih nisem predpisal Jaz in katerih izvajanje brez Ljubezni je popolnoma brez 
vrednosti. Vi za to ne boste prejeli nikakršnih »blagoslovov«, ker Jaz takšnih delovanj in 
običajev ne bom opazil, kakor to tudi ne bo (od)rešilo duš; to so samo človeške obljube, 
katerih pa Jaz ne bom nikoli mogel odobriti. Edino Ljubezen vas bo rešila pred 
nazadovanjem v brezno (temo) in edino Ljubezen vas bo uvedla v popolnost. Vendar pa 
se bo Ljubezen vedno izrazila z delovanji, ker bo Ljubezen osebo odznotraj spodbudila, 
da deluje v Božanskem redu. 
 
Toda vas ljudi je zajela določena količina ravnodušja glede Mojih zapovedi Ljubezni, 
ker ste bili uvedeni v zmotno razmišljanje… ker ste bili spodbujeni, da se podrejate 
cerkvenim zapovedim, katere so ljudje kot njihovo lastno delo dodali Mojim 
zapovedim… Vi sedaj v strahu poizkušate izpolniti te cerkvene zapovedi; vendar pa le 
redko ali nikoli ne usmerjate pozornosti na Moje postavljene pogoje, toda kljub temu 
verjamete, da živite pravično in krščansko življenje. To je resna zmota, katero je v svet 
prinesel Moj nasprotnik (Satana)… Namreč vaš edini namen zemeljskega življenja je 
prižgati Ljubezen in dovoliti, da se razvname v najbolj blestečo svetlobo, ker to pomeni 
zedinjenje z Menoj, od Katerega ste se nekoč ločili. Edino Ljubezen bo sposobna doseči 
to zedinjenje, in ne sredstva, katera so vam bila dana kot »zapovedi« za dosego 
večnega življenja, kot so: formalne molitve, odpuščanje greha, delovanja in deljenje 
blagoslovov, kateri so znani kot »zakramenti«, katere pa se lahko edino smatra kot 
ceremonije in formalnosti, in katere vam ne bodo zagotovile nikakršnega duhovnega 
uspeha na Zemlji, kakor tudi ne v kraljestvu onostranstva. 
 
Moj nasprotnik (Satan) je s tem, ko je z zunanjimi formalnostmi in lažnimi učenji od 
njih odvrnil človekovo pozornost ter njihove ureditve predstavil kot prednostne naloge, 
poizkušal preprečiti to, kar bo doseglo podrejanje Mojim zapovedim Ljubezni… On je 
namreč vedel, da bo (pri)dobil veliko žrtev, ker je Ljubezen od ljudi zahtevala, da vložijo 
napor, vendar pa se oni neradi žrtvujejo. Zato mora biti Ljubezen vedno znova 
poudarjena kot prva in najpomembnejša. Jaz moram vedno znova ljudi spomniti na 
Moje zapovedi Ljubezni do Boga in drugih ljudi. Jaz jih moram vedno znova podučiti, 
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da je brez Ljubezni vse drugo brezkoristno in da delovanja Ljubezni ne morejo biti 
nadomeščena z ničemer drugim… Vendar pa se tega učenja ne jemlje resno; ljudje raje 
dajejo prednost sledenju tem s človeško roko dodanim zapovedim, ker ima Moj 
nasprotnik še naprej velik vpliv na take ljudi in z vsemi sredstvi poizkuša preprečiti 
njihovo vrnitev k Meni. Kljub temu pa je Moje učenje Ljubezni, katerega Sem Jaz 
oznanjal na Zemlji, ljudem poznano. In vsak, ki ima iskreno težnjo, ga bo ravno tako 
prepoznal kot najbolj pomembnega in ne bo zadovoljen z brezsmiselnimi zunanjimi 
pojavitvami; z vsem, kar nima svojega porekla v Meni. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7409, 14. september 1959 
 

BOŽANSKO UČENJE LJUBEZNI... 
ČLOVEŠKO PREDPISANE ZAPOVEDI… 

 
Od vas se v času zemeljskega življenja zahteva zelo malo, ker je Meni povsem dovolj 
zgolj vaša Ljubezen do Mene in do bližnjega. Jaz Sem vam dal samo ti dve zapovedi, 
dokler Sem živel na Zemlji, in ti dve zahtevi postavljam še dandanes; ko namreč 
izpolnjujete ti dve zapovedi: da ljubite Mene iznad vsega in bližnjega kakor samega 
sebe, izpolnjujete vse... torej ta zapoved je najbolj pomembna od vseh zapovedi, 
katere je človeška volja še dodala in vam tako postavila pogoje, katere morate vi 
nadvse marljivo izpolnjevati. 
 
Vendar pa vam te človeško postavljene zapovedi ne bodo prinesle nikakršne duševne 
zrelosti, če se zanemari Ljubezen; če se zapostavi Moje zapovedi Ljubezni, pa je 
njihovo izpolnjevanje tako ali tako vprašljivo. Potem lahko delate, kolikorkoli želite, kar 
ljudje zahtevajo od vas... toda ne boste dosegli preobrazbe bitja (ne boste se spremenili 
v Ljubezen), katera je namen in cilj vašega zemeljskega življenja; in to je edino, kar Jaz 
zahtevam od vas. Toda vi morate usmeriti pozornost na Moj glas; ne bi smeli 
zanemariti sprejeti učenja Ljubezni, katerega Sem Jaz kot človek Jezus govoril (učil) na 
Zemlji in na katerega vas usmerjam preko Moje Besede... Ljubezen je tisto najbolj 
vzvišeno... 
 
Vi bi morali v sebi prižgati Ljubezen, ker edino Ljubezen vzpostavlja vašo vezo z Menoj; 
edino Ljubezen omogoča, da postajate popolni in edino po poti Ljubezni pridete do 
blaženosti. In ko bi vi ljudje samo vedno pazili na vaše misli, besede in postopke 
(dejanja) ter nenehno dovolili, da vlada Ljubezen, bi kmalu tudi sami na poglobljen 
način prišli do tega, da ne obstaja ničesar, kar bi bilo bolj blaženo od tega, da na 
bližnjemu prakticirate Ljubezen, kar pa obenem tudi dokazuje vašo Ljubezen do Mene. 
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Če pa na Ljubezen ne usmerjate pozornosti, potem se lahko izčrpate z raznoraznimi 
deli ali besedami... toda katere za dušo nimajo nikakršnega pomena, ker pred Menoj 
nimajo nikakršne vrednosti, ker vam Jaz nisem nikoli dal takšnih zapovedi, katere bi od 
vas zahtevale nekaj drugega, razen Ljubezni. 
 
Vendar pa vi ljudje preveč spoštujete »človeške zapovedi«, toda na zahteve vašega 
Boga in Očeta niste pozorni... tiste zahteve marljivo izpolnjujete; zadovoljujete se s 
forma(lnostmi) ter običaji in ne razmišljate o tem, kar Sem Jaz želel doseči z 
izpolnjevanjem takšnih zapovedi, katere so predpisali ljudje in katere bi moral odobriti 
Jaz... Samo to razmislite, kako uskladiti Mojo Ljubezen, Modrost in Moč s tem, kar si vi 
zamišljate in čemur marljivo sledite kot pomembnim zapovedim. Moje Bitje si povsem 
napačno predstavljate; stvari oblikujete tako, da one resnično niso duhovno in 
smiselno pravilne, toda verjamete, da izza tega stojim Jaz in da zahtevam 
izpolnjevanje takšnih od ljudi predpisanih zapovedi... 
 
Jaz od vas želim samo Ljubezen, katero pa Mi dokazujete edino z nesebično Ljubeznijo 
do bližnjega. To, kar storite vašemu bližnjemu v resnični bratski Ljubezni, je Mojim 
očem prijetno; in to vam bo nekega dne vračunano v Mojem kraljestvu, v katerega pa 
lahko vstopite edino, če ste se oblikovali v Ljubezen, kar pa je vaša naloga v 
zemeljskem življenju... Vi edino takrat, ko prakticirate edino to Ljubezen, popolnoma 
izpolnjujete Mojo željo; vi namreč takrat ponovno sprejemate vaše izvorno bitje, 
katero je bilo Ljubezen, in izpolnjujete namen vašega zemeljskega življenja: vi se po 
poti Ljubezni ponovno spajate (združujete, zedinjate) z Menoj, iz Katerega ste nekoč 
nastali v najvišji popolnosti... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 3697, 25. februar 1946 
 

ČLOVEŠKE ZAPOVEDI… LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA… 
BOŽJA ZAPOVED… 

 
Človeške zapovedi ne morejo izboljšati zrelosti vaše duše, ker Jaz ocenjujem človekovo 
voljo, da živi na način, ki je Meni prijeten z izvajanjem zapovedi, katere Sem mu dal v 
modrosti prepoznavanja njihovih učinkovitosti. Če se človeške zapovedi ravnajo po (oz. 
če so skladne in se prilagajajo) Moji zapovedi Ljubezni oz. če one edino nameravajo 
človeško bitje navdihniti, da ljubi tako, da bo podrejanje le tem rezultiralo v 
prakticiranju nesebične Ljubezni do drugih ljudi, potem one ravno tako naletijo na 
Moje odobravanje, ker je delovanje Mojega Duha v ljudeh, ki so uvedli takšne zapovedi, 
očitno. Vsaka druga zapoved nima pred Menoj nikakršne vrednosti, kakor Jaz ravno 



23 

 

tako ne usmerjam nikakršne pozornosti na njeno izpolnjevanje; vi bi morali namreč 
celoten pritok življenjske energije izkoristiti za dela Ljubezni, da bi že na Zemlji dosegli 
zrelost duše. Vaš cilj bi moral biti, da postanete popolni (Matej 5:48)… Toda kako lahko 
postanete popolni brez Ljubezni?... Kako lahko pričakujete dotok milosti s 
spoštovanjem zapovedi, katerih izpolnjevanje je kaznivo dejanje (greh) zoper Ljubezni? 
Vaša Ljubezen do vaših bližnjih človeških bitij prikazuje vašo Ljubezen do Mene, 
vašega Boga in Očeta večnosti. Vsakemu, ki mu primanjkuje Ljubezni za njegovo 
bližnje človeško bitje, mu obenem tudi primanjkuje pravilne Ljubezni do Mene, katera 
bi ga spodbudila, da izvaja dela Ljubezni do bližnjih. 
 
Če se vi pretvarjate, da iz Ljubezni do Mene vršite zapovedi, katere zahtevajo razna 
delovanja navzven, Jaz takšne ljubezni ne bom priznal, ker so to le formalnosti, katere 
vi izvajate, da bi si zagotovili nagrado, obljubljeno od ljudi… To niso delovanja 
Ljubezni, preko katerih mi vi edino kažete Ljubezen vaših src in preko katerih vi edino 
lahko postanete blaženi. Vse zunanje formalnosti, vse, kar je prepoznano navzven, 
nima izvora v Moji, temveč v človekovi volji… Edino nesebična Ljubezen do drugih ljudi 
je Meni prijetna, čeprav pa tudi ta potrebuje dela navzven… Jaz od vas ne pričakujem, 
da se pretvarjate, da nekaj delate iz Ljubezni do Mene, če to ni utemeljeno na Moji 
zapovedi Ljubezni. Jaz edino želim izpolnjevanje te zapovedi in iskreno molitev kot 
prikaz volje, ki je privržena Meni… Vi lahko samo tako dosežete privilegije usmiljenja 
ter moči, ker ni drugih izvorov milosti, razen molitve in nesebične Ljubezni… V tem 
primeru pa boste vi prejeli v izobilju. Vaše celotno življenje bi moralo biti notranje, brez 
pretencioznosti (nadutosti). Vendar pa bi Me navzven morali oznanjati; vi bi morali 
priznati Moje učenje, katerega si morate prizadevati živeti. Vi bi morali svetu odprto 
priznati vašo vero v Mene, v Moje Ime in Moje delo Odrešenja; se pravi, da bi morali 
vašim bližnjim človeškim bitjem govoriti tako, da oni poznajo vaše misli in da se vaša 
hrepenenja ne nanašajo na fizični (materialni) svet, temveč na duhovno področje… Vi bi 
se morali dokazati kot Moji privrženci, kot Moji zakoniti otroci, katerih način življenja je 
v skladu z zahtevami, katere Sem vam dal in vam jih še naprej dajem z Mojo Besedo, 
katera je prenesena od zgoraj tistim posrednikom, kateri vam bodo razodeli Mojo 
voljo… Če želite živeti v skladu z Mojo voljo, potem morajo biti vaša delovanja nenehni 
napor Ljubezni, na podlagi katerih vam bom kasneje sodil v večnosti… in nikakršne 
kretnje navzven ter delovanja, kateri za vašo dušo nimajo nikakršne koristi, ampak prej 
povzročijo, da je človeško bitje malomarno pri izvrševanju edine pomembne 
zapovedi… da nesebično ljubi. AMEN  
 

*  Dodatne Objave na temo človeško dodanih zapovedi lahko preberete, 
kar je obenem tudi moje toplo priporočilo , v Knjižici št. 18: »Zablode in 
neresnice v Krščanski Cerkvi – 1«(O nevarnostih formalnega, običajnega 
krščanstva). 
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.......................................................................4…................................................................. 
Človeške zapovedi... Grožnje s kaznijo... Duhovno suženjstvo... 

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

 

Bertha Dudde, št. 2412, 16. julij 1942 
 

DUHOVNA PRISILA... ČLOVEŠKE ZAPOVEDI... 
BORBA S KRISTUSOVIM UČENJEM LJUBEZNI... 

 
Potrebno je obsoditi vsako duhovno prisilo, ker dejavnost človeškega bitja, ki izhaja iz 
nje, s strani Boga ne more biti cenjena. Edino popolna svoboda volje določa vrednost 
človekovih dejavnosti. Oni morajo biti glede na to obveščeni o Kristusovem učenju. 
Vendar pa se jim tega ne sme postaviti kot obveznost (ne sme se jih prisiliti), da živijo 
določen način življenja zaradi pravil in predpisov, katerih se bodo potem držali v 
poslušnosti in zaradi običaja. Zagotovo velja, da morajo biti ljudje vzgojeni in podučeni 
v pravilnem razmišljanju ter obnašanju, vendar pa jim mora biti pokazana pravičnost ali 
nepravičnost njihovih delovanj. Potrebno jim je svetovati, da prakticirajo Ljubezen; 
toda oni nikoli ne bi smeli biti prisiljeni na delovanja s pomočjo pravil, ki niso v skladu z 
njihovo notranjo voljo. 
 
Potrebno je izvajati edino zapoved Ljubezni in jo glede na to obenem tudi poučevati... 
namreč vsak, ki izpolni zapovedi Ljubezni, oblikuje svoje srce tako, da bo ono samo od 
sebe želelo izvajati tiste stvari, ki so v skladu z Božjo voljo. Torej zapovedi, ki človeka 
obvezujejo (prisiljujejo), da se v svojem življenju obnaša na določen način, celo če tudi 
neuspeh pri njihovem izvajanju ne prikazuje brezčutnosti do drugih ljudi, niso dane s 
strani Boga oz. one so izven (niso del) Kristusovega učenja, ker to učenje govori edinole 
o Ljubezni, katera pa nima za cilj tega, da bi uresničila izpolnitev Božanskih zapovedi s 
pomočjo zunanje sile. 
 
Človeško bitje mora imeti možnost, da se(be) oblikuje v največji svobodi volje, da bo ta 
preobrazba razmišljanja veljala za vekomaj. Torej svoboda volje je omejena, čim ta 
preobrazba zahteva podložnost (omejenost svobode). Vsako dobro delo, ki ne izhaja iz 
srca oz. ki ni uresničeno s pomočjo notranje spodbude za izvajanje dela Ljubezni, bo 
cenjeno edino kot takšno, kakršno tudi je... (zgolj) neko izvajanje obveznosti brez 
topline srca. In obstaja velika nevarnost, da bo človeško bitje usmerjalo premalo 
pozornosti na sebe, na svoje misli in delovanja. On namreč verjame, da je naredil vse, 
kar je potrebno narediti na Zemlji; to verovanje pa ima svoje temelje v zapovedih, 
katere so ljudje dodali Kristusovemu učenju. Edino Božansko učenje Ljubezni mora biti 
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vzeto kot Kristusovo učenje, toda nikoli s strani ljudi določene zapovedi, katere imajo 
za svoj cilj ustvariti vse drugo, razen ravno teh resničnih delovanj Ljubezni... 
 
Kjer se poučuje Ljubezen, tam mora biti Ljubezen tudi prakticirana; toda delovanja 
(akcije, aktivnosti) Ljubezni je potrebno dojeti kot vse tisto, kar prinaša koristi drugim 
ljudem. Tako se od človeškega bitja pričakuje edino to, da dela dobro svojemu 
bližnjemu; in glede na to bo Božansko učenje Ljubezni od ljudi zahtevalo edino 
izpolnjevanje tistih zahtev, ki ščitijo bližnje pred tem, da jih ne prizadenejo oz. ki jim 
prinašajo koristi. Ko človeško bitje vzame v poštev koristi svojega bližnjega, on živi 
znotraj Ljubezni, ker ga ona spodbuja, da pomaga drugim ljudem. To je resnično 
delovanje Ljubezni, katerega Bog zahteva od ljudi in katerega je Jezus Kristus 
prakticiral na Zemlji. Če se od ljudi zahteva nekaj, četudi neuspeh pri uresničitvi na 
nikakršen način ne škoduje ali prizadene drugih ljudi, potem je to zaradi zakonov, 
katere so določili ljudje, toda katerih se ne bi smelo mešati s Kristusovim učenjem. 
 
Vendar pa obstaja velika nevarnost, da bodo zapovedi Ljubezni zanemarjene in da se 
bo dalo prednost tistim, ki so jih dodali ljudje, in da smisel ter vrednost Kristusovega 
učenja Ljubezni ne bodo prepoznani, o čemer pričuje dejstvo, da človeštvo, ki je 
nepodučeno o njegovi resnični (pravi) vrednosti, želi povsem zamenjati Kristusovo 
učenje Ljubezni... ono namreč več pozornosti daje zapovedim, katere pa bolj ali manj 
zasužnjujejo človeško bitje, ker one zanj predstavljajo duhovno prisilo. To (Kristusovo 
učenje) je svetu v napoto; in sedaj ima (svet) namen, da se bori proti in da zamenja vse, 
vključno s čistim Kristusovim učenjem Ljubezni, katero pa edino oznanja Ljubezen. 
Vse, kar so ljudje dodali Božanskemu učenju Ljubezni, je bilo narejeno izključno zato, 
da bi se čisto Kristusovo učenje pomešalo z zmoto; to je namreč odmik od tega, kar je 
Jezus Kristus zapustil ljudem kot Njegovo Delo. Čeprav pa bo ostalo edino to, kar je po 
Božji volji... toda človeško delo bo prešlo. AMEN 

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 4840, 16. februar 1950 
 

CERKVENE ZAPOVEDI... 
 

Vi ne boste od Mene prejeli nikakršnih posebnih učenj glede tega, kakšno stališče 
morate imeti do človeško predpisanih zapovedi cerkve. Jaz cenim vse, kar je storjeno v 
svobodni volji; karkoli storite pod pritiskom in zaradi zastraševanja, naj bo to zaradi 
strahu pred kaznijo ali celo zaradi navade, Meni ne pomeni ničesar. Karkoli vam ljudje 
rečejo, da naredite, mora biti tudi nagrajeno s strani ljudi; nikoli nimajo zagotovila, da 
bodo od Mene prejeli nagrado, katere Jaz Osebno nisem nikoli obljubil. 
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Torej Jaz ne morem odobriti nekaj, kar je povsem proti Moji volji; Jaz Sem namreč 
ljudem dal svobodno voljo, katera pa je načeta s človeško danimi zapovedmi, ker je to 
neka obveznost, ki izključuje uporabo svobodne volje. Jaz Osebno Sem ljudem dal 
samo eno zapoved: zapoved Ljubezni, katera je temeljni zakon in se mora izvajati tako, 
da ne bi bil načet Moj večni red... Torej zapoved Ljubezni je kljub temu zapoved, ki 
dovoljuje človekovo svobodno voljo. Ne obstaja prisila, ki bi ga silila, da bo z Ljubeznijo 
dejaven, kakor tudi ne bo kaznovan s strani Mene; stvar je samo v tem, da bo on sebe 
kaznoval, ker ne usmerja pozornosti na edino sredstvo, katero  zanj predstavlja 
osvoboditev iz stanja omejitve (zavezanosti), katero pa si je sam natovoril (vsilil). 
 
Jaz Sem ljudem dal zapovedi Ljubezni, katere se lahko sprejme ali pa se jih zavrže... 
Ljudje so uvedli dodatne zapovedi, katerim pa ne dajem Moje odobritve. One se 
namreč niso rodile iz Ljubezni do bližnjih človeških bitij, ampak so samo ukrepi, da bi se 
povečala moč; narejeno je namreč tako, da je priključitev neki organizaciji, ki trdi, da je 
resnična (prava) Kristusova cerkev, pogoj za izpolnitev teh zakonov. Zato ona postavlja 
ljudi pod prisilo, kateri bodo s tem, ko bodo verjeli, da grešijo, potem izpolnili te 
zapovedi in tako k njim usmerili svojo celotno pozornost... ter zanemarili Moje 
Zapovedi Ljubezni... 
 
Ljubezen lahko raste edino v svobodi. Ljubezen in prisila ena drugi nasprotujeta; in 
glede na to Jaz pri izpolnitvi cerkvenih zapovedi ne morem prepoznati nikakršne 
Ljubezni do Mene, vse dokler se jim tradicionalno podreja, pravzaprav kot priznavanje 
avtoritete tistemu, ki je dal te zapovedi. Poleg tega pa zapovedi niso prikladne 
(primerne), da bi prižgale Ljubezen do Mene, ker Me one prikazujejo kot Bitje, ki ima 
človeške slabosti: zahteva poslušnost, spoštovanje in priznavanje, ko pa Jaz pravzaprav 
edino želim biti ljubljen. 
 
Pred Mojimi očmi ni nič greh razen tega, kar greši zoper Ljubezni do Mene in drugih 
ljudi. Nihče ne bo nikoli prejel zasluge, kdor se podreja zapovedim cerkve samo zato, 
ker so to zapovedi, ki morajo biti izpolnjene... Svobodna volja mora izbrati Mene zaradi 
Ljubezni; in to je razlog, zakaj ljudje ne potrebujejo nobenih zapovedi razen tiste, 
katero Sem jim Jaz Osebno dal v spoznanju blagoslova, kateri za vsako osebo izhaja iz 
izpolnjevanja le te. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 3530, 31. avgust 1945 
 

DUHOVNO SUŽENJSTVO... ZAPOVEDI... 
 

Duhovno je suženjstvo, če je človek preko odredb in zapovedi prisiljen na vero in če mu 
je prepovedano kakršnokoli preverjanje z grožnjo trenutnih ali večnih kazni. Če se 
človek lahko sam svobodno odloči, ali želi ali ne sprejeti njemu ponujeno duhovno 
dobrino (znanje), ni duhovno zasužnjen, in tako je popolnoma odgovoren za svoje 
razmišljanje ter postopke. In zato Jezus Njegovim učencem ni dejal: »Ukažite ljudem, 
kaj morajo verjeti...«, ampak jih je v svet poslal z Besedami: »Pojdite v svet in učite 
vse narode...«(Matej 28:19). 
 
O nobeni drugi zapovedi ni govora, razen o zapovedi Ljubezni do Boga in do 
bližnjega... ta zapoved vključuje tudi Deset Zapovedi, ki jih je Bog preko Mojzesa dal 
Ljudem; namreč človek, ki izpolnjuje zapovedi Ljubezni do bližnjega, na nikakršen 
način ne krši teh Božanskih zapovedi. Vendar pa je greh vse, kar krši Božanske 
zapovedi Ljubezni. Greh ima za posledico kazen; torej človek kaznuje samega sebe, in 
ne kaznuje Bog človeka, ampak je v skladu z Božansko previdnostjo posledica greha za 
človeka vedno boleča, in on mora posledice greha vzeti nase, na Zemlji ali pa v 
onostranstvu. 
 
Zato, če so dane človeške zapovedi in če mora človek, ker se jih ne drži, za njih plačati 
kot za greh, ki ima za posledico Božjo kazen, potem je to duhovno suženjstvo, neke 
vrste odvzemanje svobodne volje, ker bo človek pod pritiskom delal to, kar mora (ga 
obvezuje, je obvezen storiti) in bo imel le malo uspeha v njegovem razvoju proti 
navzgor. Pred Bogom je namreč dragoceno edino to, kar človek stori iz svobodne volje, 
zaradi Ljubezni do Boga. On mora znotraj prejeti spodbudo in mora slediti notranjemu 
glasu, ker je to svobodno delo, katero ima vrednost pred Bogom. 
 
Vendar pa se brezštevilne ljudi drži v duhovnem suženjstvu. Oni so pogosto podučeni s 
strani ljudi, kateri sami nimajo znanja; oni so postavljeni v določeno stanje prisile tako, 
ko greh s kaznijo spremlja vsako versko učenje oz. ne-sprejemanje vere je 
predstavljeno kot greh, ki ima za posledico kazen. Tako bi se človek lahko izognil 
odgovornosti, da se v njemu ravno tako ne bi pojavili dvomi v vero, kateri izhajajo 
delno od znotraj in delno od zunaj, in kateri ga spodbujajo na razmišljanje, če je resen v 
nameri, da stoji na/v Resnici. Bog pogosto predrami razmišljanje ljudi, ki životarijo v 
duhovnem suženjstvu; oni preko zunanjih vplivov, preko njihove lastne usode prejmejo 
spodbudo na razmišljanje, da bi uporabili dar razuma in da bi preverili kljub nasprotnim 
pritiskom s strani tistih, ki si jemljejo pooblastila, da poučujejo... 
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Iz duhovnega suženjstva pa se bo osvobodil tisti, ki si prizadeva priti do Resnice; on bo 
spoznal nepravičnost zahteve, da se brez premisleka sprejme nekaj, kar so mu prenesli 
ljudje. Namreč tisti, ki preverja to, kar je v njihovih učenjih Božansko, obenem tudi 
prepozna kot Božansko. Vendar pa se on uči razlikovati delo Boga od človeškega dela; 
zelo kmalu prepozna pomanjkljiva učenja, ki nimajo Božanskega porekla, in zelo kmalu 
pride do zaključka, da je svobodna volja človeka glavni dejavnik, ki je odločujoč za 
razvoj duše proti navzgor. 
 
In tedaj se on osvobaja okovov, kateri so človeško delo. Tedaj bo njegova vera 
zanesljiva (trdna, močna) in bo veliko bolj dragocena od formalne vere, kateri je veliko 
ljudi podleglo in katere se držijo zaradi tradicije, toda katera ne drži vode enkrat, ko jo 
ljudje resno preverijo. Tedaj se bo namreč porušila konstrukcija, katera se je dolgo časa 
držala, toda katera ne more obstati, ker je to človeško delo in zanemarja svobodo 
zaradi sprejetja zapovedi, ki niso v skladu z Božjo voljo. Ker če mora človek enkrat 
položiti račune, potem mora imeti tudi možnost delovati v polni svobodi volje; toda na 
odločitev ne sme biti nikoli prisiljen z grožnjami s kaznijo greha... ker on drugače večno 
ne bi mogel postati popoln... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8473, 20. april 1963 
 

ZAPOVEDI POD PRISILO NISO BOŽJA VOLJA... 
 

Tudi to ni Moja volja, da se ljudem želi odvzeti njihovo svobodno voljo, da se jim dajo 
zapovedi, po katerih se morajo ravnati samo znotraj tistih omejitev, katere pa so zopet 
prinesli (dodali) samo ljudje... Svobodna volja je odločujoči dejavnik v človeškem 
življenju, ker edino ona omogoča dozorevanje duše. Vendar pa je ona, ker je 
popolnoma svobodna, lahko ravno tako neuspešna... Če je svobodna volja načeta, 
potem ljudje, ki to povzročijo, nase postavljajo krivdo... 
 
Torej sam človek ima dar, da lahko uporablja svoj razum, in on bi se lahko osvobodil 
teh okovov prisile vere... toda on glede človeških predpisov najpogosteje ne najde 
poguma. Vendar pa Jaz postavljam naslednje vprašanje: Zakaj vi ravno tej zapovedi 
tako marljivo sledite, medtem ko drugače zlahka kršite zapovedi?... S človeške strani 
se bo od vas veliko zahtevalo, toda vi ne usmerjate pozornosti na to: Zakaj ste poslušni, 
ko se od vas zahteva, da verjamete vse, kar se vam servira (postavlja pred vas)? Zakaj 
sami ne raziščete stvari, preden učenja sprejemate kot Resnico? 
 
Ker kako ravnodušno teptate po zapovedih, katere Sem vam Sam dal, in kako ste 
samo mlačni do zapovedi Ljubezni do bližnjega. Torej od ljudi danim zapovedim 
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marljivo sledite... toda koliko svetlobe (modrosti, znanja) bi prejeli, ko bi izpolnjevali 
zapovedi Ljubezni... z oči bi vam padel vsak pajčolan, ki vam je do tedaj prikrival 
Resnico; in vprašali bi se sledeče: Kdo vam daje zagotovilo za to, da vam je dana Čista 
Resnica? In že najmanjši dvom pomeni, da se odpirate svetlobi, da hrepenite po 
Resnici, in potem se vam hrepenenje lahko izpolni. 
 
Postaviti ljudi v določeno stanje prisile je velik prekršek zoper Mene, Kateri Sem vsem 
Mojim stvaritvam dal svobodno voljo, za katero bodo morali enkrat odgovarjati. In to 
ima čisto poseben pomen, ker se gre za razvoj duše proti navzgor, kateri pa ima 
predpogoj svobodno voljo... Duhovnemu dozorevanju daje napredek edino to, kar je 
storjeno iz svobodne volje... Toda ta razvoj duše preprečujete vi, ki vaše bližnje preko 
zapovedi vodite v stanje prisile, s čimer jim je onemogočena svobodna odločitev... 
 
Vsak človek bi se navsezadnje lahko osvobodil te določitve (odredbe), če bi ga le imel 
povsem resno skrb glede Resnice... Vendar pa on odgovornost rad rine od sebe stran in 
dela to, kar od njega zahtevajo ljudje in ne tega, kar Jaz zahtevam: da živi Ljubezen... 
Vendar pa življenje v Ljubezni daje nenehen doprinos k razsvetljevanju duha; tedaj bo 
človek ravno tako vedel, da Jaz nikakor ne morem biti avtor zapovedi, katere človeka 
onesposobijo v  njegovi duhovni svobodi. 
 
Vam ni potrebno sprejeti ničesar, o čemer niste predhodno razmislili (česar najprej niste 
preverili), in vedno morate samo prositi za Mojo pomoč, da bi bilo vaše razmišljanje 
pravilno... In verjemite, da boste prejeli veselje v mislih, katere prejemate po molitvi 
namenjeni Meni; Moja volja je namreč ta, da živite v Resnici, in zato vam bom v srce 
vstavil pravilen občutek za Resnico. In vi se boste z lahkoto uspeli rešiti celotne 
zablode, ko Mene Samega priznate kot pravega (resničnega) učitelja, ko najprej pridete 
k Meni, da bi prejeli razlago (prosvetljenje, luč, svetlobo). 
 
Ni nujno to, da se odvija očiten proces prenosa besede; Jaz imam namreč mnoge poti, 
da vam dostavim Resnico. Da pa bi jo vi kot takšno prepoznali, usmerjam vaše misli; in 
vi tedaj verjamete, da je to vaša miselna rast, kakor ste tudi povsem prepričani, da je to 
pravilno... In vedite, da nobeden drugi človek nima pravice odvzemati vašega lastnega 
razmišljanja tako, da vam zapoveduje, da brez premisleka (brez dvomov) sprejmete to, 
kar vas uči... Nobenemu človeku nisem dal pravice, da vam (lahko) odvzema svobodo 
volje, ampak se mora človek sam odločiti, kaj želi sprejeti in kaj zavrniti... Za to bo 
namreč moral enkrat odgovarjati (prevzeti odgovornost), ker se gre za njegovo lastno 
duhovno dozorevanje. 
 
Toda če on izpolnjevanje zapovedi Ljubezni postavi pred vsem ostalim, je njegovo 
dozorevanje zagotovljeno; tedaj bo on sam od sebe vse bolj spoznaval Resnico, kakor 
obenem tudi ne bo veliko neresnice, kateri bi se moral odreči takrat, ko vstopi v 
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duhovno kraljestvo... Njegova svetloba je namreč močna in prebija temo, katera za 
dušo predstavlja vsaka zabloda... Edino Ljubezen je potrebna za dozorevanje in za to, 
da bi bili v Resnici... Toda kdor nima Ljubezni, bo težko našel pot iz teme; njemu 
namreč ne pomagajo niti domnevni darovi milosti, na katere se človek, ki ni v Resnici, 
preveč naslanja... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8475, 22. april 1963 
 

BOG NE ŽELI PRISILE... RESNICA OSVOBAJA... 
 

Volja (usmerjena) k Bogu je istočasno tudi volja za osvoboditev od Božjega 
nasprotnika... Torej volja, ki je usmerjena k Bogu, bo vedno pomenila voljo, ki je 
usmerjena k Resnici; namreč človek, ki je popolnoma napačno naučen (podučen), se 
lahko osvobodi od nasprotnika (Satana) šele edino takrat, ko živi v Resnici... 
 
Edino Resnica osvobaja (Janez 8:31, 32)... po poti Resnice bo nasprotnikovo bistvo 
(poanta) razkrinkano, kakor tudi njegovo sramotno delovanje in prizadevanje; poleg 
tega se človek po poti Resnice lahko ravno tako osvobodi vseh zablod, kakor bo 
obenem tudi spoznal, da zabloda človeka drži v nesvobodi (suženjstvu) njegovega 
razmišljanja in hotenja... da on (nasprotnik) ljudi z verigami drži priklenjene za uredbe 
in zapovedi, ki pa so zopet prišle od samega Božjega nasprotnika in katere torej 
človeka držijo v okovih, mu povsem onemogočajo svobodo in imajo namen, da mu 
preprečijo, da bi kdajkoli našel Resnico... Toda Resnica osvobaja... kdor je namreč v 
Resnici, ta Božjega nasprotnika ne prizna več za svojega Gospodarja. On ga je 
prepoznal in ga prezira; on se zavestno usmerja k Tistemu, Kateri je Večna Resnica... 
 
Torej cerkvena organizacija, ki je utemeljena na zablodi, ne more nikoli trajno nase 
vezati človeka, ki je našel Resnico... In vse dokler je človek preko zapovedi ali zakona 
vezan za to organizacijo, ona nikoli ne more zastopati Čiste Resnice, ker Resnica ne trpi 
prisile in ker je prisila vedno vsiljena ljudem s strani Mojega nasprotnika, ker je Bog 
vsako stvaritev ustvaril v najpopolnejši svobodi volje... Torej vse dokler se bodo z 
grožnjo kazni od človeka zahtevali zemeljski ali duhovni postopki, je to očitna stvar 
prisile, ker mora biti tedaj človek obremenjen z občutkom, da je storil greh, če ni 
izpolnil te zahteve... 
 
Človek mora imeti popolno duhovno svobodo; on ne sme biti pod nobenim pogojem 
postavljen pod duhovno prisilo... Njega se mora vedno samo v Ljubezni učiti, da 
morajo biti Božje zapovedi izpolnjene... zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega... To 
pa je edino naloga tistih, ki se želijo truditi ljudem pomagati glede koristi za njihove 
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duše in ki želijo služiti Bogu; in tako Mu morajo ponuditi to službo vzgoje ljudi v 
Ljubezen... Vendar pa se mora Ljubezen prakticirati svobodno; ne smejo se pod prisilo 
zahtevati službe, ki nimajo Ljubezni (ki so brez Ljubezni), toda katere se zopet izvajajo 
samo za to, da bi se ustreglo človeškim zahtevam, katere pa duši ne prinašajo 
nikakršnega napredka. 
 
Se pravi, da je napačna trditev ta, da človeštvo potrebuje zakone, ker da bi ono brez 
njih samó ravnodušno (pre)živelo življenje in njegovo stanje bi bilo popolnoma 
brezdušno... Vi ljudje, ki mislite, da je to dobro, samó navidezno vzdržujete red, ki je 
viden navzven. Toda duše so posiljene, ker jim je odvzeta vsakršna svobodna odločitev; 
ljudje morajo namreč postopati (delovati) v svobodni volji, in to (prejšnje) je povsem 
brez vrednosti za njihovo dozorevanje. Poleg tega jim je tudi odvzet občutek za 
odgovornost, ko se morajo strogo držati tega, kar jim ukažejo posamezniki, ki zase 
mislijo, da so poklicani, da vodijo mase... 
 
Že z malo razmišljanja morate videti, da so tovrstne zapovedi, ki za človeka 
predstavljajo prisilo volje... ker so v primeru, da se jih ne izpolni, smatrane za greh... 
lahko nastale edino s strani Božjega nasprotnika... Namreč ravno v stadiju človeka na 
tej Zemlji edino svobodna volja določa njegov duhovni napredek; in vsak duhovni 
pritisk je satansko delovanje... In ko vse to veste, vam ne bo težko, da se povsem 
osvobodite naukov, v katerih se mora očitno prepoznati delovanje Božjega 
nasprotnika... ker Resnica osvobaja... 
 
Zapomnite si, da niste več v nasprotnikovih okovih, ko ste v Resnici, Katera pa izhaja 
edino iz Boga in Katero lahko prejmete in razumete edino, če ste že intimno povezani z 
vašim Bogom in Očetom tako, da ste že podali svobodno odločitev volje; in sovražnik 
je že izgubil vsakršno pravico na vas. Tedaj se ne boste bali ničesar, s čimer vam grozijo 
tisti, ki so še povezani z nasprotnikom, ker bi drugače oni prepoznali Čisto Resnico in bi 
k njej tudi težili; z vsemi močmi bi se trudili, da se osvobodijo od neresnice in zablode...  
 
Vedite, da Sem Jaz Bog Ljubezni, in da On ne bo nikoli kaznoval človeka s tem, s čimer 
se mu grozi, če se ne podredite tistim učenjem in zapovedim, katere so dane s strani 
ljudi pod vplivom nasprotnika tako, da bi se ljudi držalo v okovih... Edino Resnica 
osvobaja; in povsem zagotovo se boste osvobodili teh okovov, ko posedujete Resnico, 
Katero pa Bog podarja vsakemu, ki resnično hrepeni po njej. Ona pa je edina svetloba, 
na kateri je razkrinkan nasprotnik in njegovo delovanje... In kdor ima Resnico, ta je že 
ponovno Božanska stvaritev; in njemu se resnično ni potrebno več bati nasprotnika... 
AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7788, 4. januar 1961 
 

DUHOVNA PRISILA... 
 

Moja volja je ta, da se vaš duh razvija svobodno in da niste podrejeni nikakršni duhovni 
prisili; ona namreč preprečuje vaš razvoj in vas ne bo nikoli pripeljala do popolnosti. Jaz 
lahko cenim edino to, kar stori vaša najbolj svobodna volja (oz. vi v popolnoma svobodni 
volji), kar storite iz Ljubezni do Mene in do bližnjega, na kar pa niste od nikogar 
prisiljeni... 
 
Torej če so vam dane zapovedi z obljubo plačila ali grožnje s kaznimi... ne glede na to,  
ali so materialnega ali duhovnega značaja... potem vsako delo, vsaka izpolnitev 
zapovedi nima vrednosti za dušo. V zemeljskem življenju je namreč stvar v svobodni 
odločitvi volje človeka, katera pa mu je torej odvzeta, ko je človek postavljen pod 
pritisk. To se dogaja s strani cerkvenih mogotcev, ko je človek prisiljen na določen 
sistem, ko se od njega zahtevajo postopki, kateri pa nimajo nikakršnega vpliva na 
človekovo dušo in kateri so brez vrednosti ravno zaradi tega, ker je na ta način volji 
onemogočena svoboda.  
 
Svobodno voljo postavljam iznad vsega, ker se mora ona dokazati v zemeljskem 
življenju... Človekova volja mora imeti možnost odločitve v vseh smereh, brez da se jo 
pri tem prepreči. In tako lahko vi verjamete ali zavračate verska učenja tako, kakor ima 
že vaša svobodna volja v vas to pravico; torej vi se morate iz lastne pobude truditi 
raziskati tisto, kar se vam zdi, da je dostojno verjeti... Morate imeti možnost spoznati 
se z najrazličnejšimi učenji in se potem sami odločiti; vi morate popolnoma svobodno 
graditi vašo dušo oz. ji pomagati, da pride do najvišje zrelosti... To pa vam bo šlo od rok 
edino s pomočjo Ljubezni... 
 
Res je, da Sem vam dal zapovedi Ljubezni. Vendar pa na Ljubezen ne morete biti 
prisiljeni; ona bo vedno ostala stvar vaše najbolj osebne odločitve volje, kakor tudi 
edina pot, ki vodi do prave vere in do vaše popolnosti. Toda ko vi ljudje na cerkvene 
organizacije gledate na ta način, potem izberite tisto, ki vam omogoča svobodo 
razmišljanja... Preverjajte vse duhovne usmeritve in se priključite tisti, ki vam prepušča 
svobodo, ki ne zahteva ničesar, razen žive veze z Menoj, kot z vašim Bogom in 
Stvarnikom, Kateri se vam želi dati, da Ga prepoznate kot Očeta... 
 
Priključite se »Cerkvi Kristusa«, katero je na Zemlji ustanovil On Sam, katera od vas 
zahteva edino živo vero, katero je moč doseči preko Ljubezni (glej Knjižico št. 56)... 
Tedaj vam bo obenem tudi zagotovljena popolna svoboda v vašem razmišljanju, ker 
Jaz točno vem, da vi prihajate do pravilnega razmišljanja, ko živite Ljubezen, ko 
izpolnjujete samo ti dve zapovedi Ljubezni, katere vam dajejo Resnico in spoznanje, 



33 

 

kakor vi tedaj tudi v svobodni volji razmišljate in delujete tako, kakor je pred Mojimi 
očmi pravilno... 
 
Ker če imate Ljubezen, potem vas resnično ni potrebno spodbujati na vaše postopke 
preko obljub nagrade ali grožnje s kaznimi, ker boste živeli Ljubezen-ski način življenja 
po Moji volji, kakor se obenem tudi svobodno odločali. Tedaj vas namreč motivira 
Ljubezen v vas, katera je svobodna, toda katera neizmerno osrečuje, katera vam edina 
daje živo vero, katera je v sebi moč in katera vas najgloblje povezuje z vašim Očetom 
Večnosti... 
 
In tedaj boste vsako versko učenje lahko prepoznali kot Resnico ali neresnico, in vedno 
se boste usmerjali samo k Meni kot k Večni Resnici in si želeli, da ste od Mene pravilno 
podučeni... Tedaj je vaše zemeljsko življenje svobodno. Vi ne delujete pod prisilo; 
Ljubezen do Mene in do vašega bližnjega vas spodbuja na vse, kar želite, mislite in 
delate... Vendar pa se tedaj lahko tudi izpopolnite, česar pa torej pod duhovno prisilo ni 
mogoče (storiti)... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 0194, 22. november 1937 
 

S SILO IZVEDENA UČENJA... 
 

Pazi na (ohrani) zvesto srce in Bog bo vedno blizu tebe. In če Bog položi nate to, kar se 
ti zdi neznosno, lahko z Njegovo pomočjo in usmiljenjem premagaš vse... 
 
Vendar pa sedaj poslušaj: Mi (angeli Božji) bomo okoli tebe oblikovali (naredili) krog in 
začeli z našim delom, ker se je Gospodar (Jezus Kristus) odločil, da te obvesti o 
nevarnostih krščanstva, kakršnega dandanes poučujejo na Zemlji. Če je bila kdajkoli 
Njegova Beseda dojeta (razumljena) na način, da namerava druge prisiliti, potem je bila 
to velika zmota in zabloda učitelja... Gospodar namreč ne želi nobenega od Njegovih 
otrok na silo pritegniti bližje k Njemu, ampak se morajo otroci v celoti (popolnoma) 
odločiti z njihovo lastno svobodno voljo, ali njihovega Očeta sprejemajo ali pa Ga 
zavračajo. Mi glede na to smatramo, da Bog ne želi nobene prisile, katero cerkev ali 
Božji služabniki želijo vsiliti človeštvu, toda katera se v Njegovih učenjih ne zahteva. In 
zaradi tega bo takšna cerkev doživela kolaps (se bo porušila, bo uničena, bo propadla), 
katera nima temeljnega pogoja... popolno svobodno voljo (2 Korinčani 3:17). 
 
Duhovna svoboda ne more obstajati tam, kjer je z grožnjo s kaznijo postavljen pogoj, 
da se nekaj (karkoli) mora narediti; kakor tudi nadalje ta namen ne bi mogel biti 
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izpolnjen, celo če bi zemeljski otroci ustregli takšnim na silo vsiljenim pogojem. Tukaj 
je moč najti razlago, zakaj bodo takšne cerkve izginile, četudi imajo one namen vodit 
 
i ljudi do Boga. Ob prepoznavanju (na svetlobi spoznanja) najsvetejšega temeljnega 
pogoja, oblikovati celotno človeško življenje preko svobodne volje, veliko drugih 
določil prihaja iz področja zmot... Bog ne želi nikakršne omejitve, katera je zato samo 
ovira in človeško bitje moti (omejuje) na poti k večnosti... Vi lahko dejansko poučujete 
Njegove Besede, vendar pa jih ne morete spajati s takšnimi pogoji, ki človeškega 
otroka omejujejo in ki mu lahko dajo drugačno sliko Božje dobrote in Ljubezni. Vi, Božji 
služabniki, vedno dobro poskrbite, da boste vaše ovčice pritegnili z Ljubeznijo k Očetu, 
in učite jih, da morajo oni stremeti ter prositi za Božjo pomoč. Potem bo njihova pot k 
Očetu postala lažja in nič jih ne bo prestrašilo (ničesar se ne bodo bali)... medtem ko jih 
vaše doktrine postavljajo v stanje odvisnosti, v katerem oni v najboljšem primeru 
dejansko poizkušajo izvršiti njihovo dolžnost, medtem ko jim primanjkuje njihovega 
notranjega duhovnega posvečenja (privrženosti) srcu njihovega Nebeškega Očeta... 
Ljubezen in hrepenenje po Očetu mora priti iz srca in ne bi smelo biti vsiljeno s prisilo... 
Človeška duša se bo potem povzpela veliko višje in bo veliko hitreje napredovala z 
Božjim blagoslovom, po katerem bo ona hrepenela z njeno lastno svobodno voljo... 
 
Glede na to poizkušaj, kjerkoli lahko ljudem razložiti, da se ne bi smeli držati svetovnih 
učenj, ampak da bi morali poslušati Božja učenja globoko znotraj njihovih src, katera 
jim bodo rekla, da so oni Božji otroci. In temelj resničnega krščanstva bi moral biti ta, 
da se kot Božjim otrokom poveča hrepenenje po vrnitvi k Nebeškemu Očetu... potem 
vam bo Oče pokazal pot v Ljubezni in Božanskem usmiljenju. AMEN 
 
 

....................................................................5….................................................................. 
Prostovoljno vršenje Božjih zapovedi... ali v stanju prisile?! 

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

 

Bertha Dudde, št. 6621, 14. avgust 1956 
 

PRISILJENA DELOVANJA NIMAJO VREDNOSTI ZA VEČNOST... 
 
To, kar uresničite brez svobode, ne vodi do blaženosti. Ne glede na to, kaj naredite, 
mora biti narejeno iz stopnje Ljubezni v vas; vi morate to storiti prostovoljno za 
Ljubezen (iz Ljubezni ), da bi to za vas imelo rezultat v duhovnem blagoslovu, da bi to 
vodilo do popolnosti. Zaradi tega vam zapovedi ne morejo nikoli pomagati doseči 
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višjega razvoja, v kolikor ni izpolnjena zapoved Ljubezni, katero Sem Jaz Osebno dal 
kot najpomembnejšo in kot edino zapoved, toda katere se ne more računati kot 
zemeljsko zapoved ravno zaradi tega, ker je Ljubezen nekaj, kar je svobodno in ne trpi 
prisile. Tako morate vi, da bi bili blaženi, resnično živeti v Ljubezni... To je tisto, kar Jaz 
želim doseči preko Moje zapovedi... 
 
Torej dela, ki so narejena (uresničena) brez Ljubezni, so le komajda »izpolnitev Moje 
zapovedi Ljubezni«. Jaz vam namreč nisem zapovedal, da uresničite delo, ampak da 
prakticirate Ljubezen. Vendar pa se Ljubezni ne more zahtevati s prisilo; Ljubezen 
mora biti stvar svobodne volje in mora izhajati iz srca. In zato Jaz lahko ocenjujem, da 
vse, kar je storjeno pod prisilo, nima vrednosti za večnost, celo če so to v stvarnosti 
dobra dela, katera bi lahko... da so bila utemeljena na pravi (pravilni) Ljubezni... duši 
zagotovila najvišja bogastva. Torej če uresničitev dobrih del nima vrednosti za večnost, 
koliko bolj je brez vrednosti spoštovanje zakonov, katere so vam dali ljudje. Edino to, 
kar sami storite s svojo lastno odločitvijo, je s strani Mene cenjeno glede na vašo 
stopnjo Ljubezni. Vendar pa Jaz ne bom nikoli gledal na to, kar storite (delate), da bi 
izpolnili dolžnosti, katere se od vas pričakujejo, da jih izpolnite, v kolikor to ne delate 
zaradi Ljubezni do Mene in ne zaradi tega, ker ste poslušni redu (zakonom). 
 
Vi morate vedno narediti to razliko in vedeti, da je vrednost vsakega dela (delovanja) in 
misli edino v Ljubezni, in da vse ostalo nima koristi, če temu primanjkuje Ljubezni. Če 
vi glede na to resno preverite vaše misli in delovanja, boste vi kmalu odkrili, ali ste 
nabrali bogastvo za vas same, ali ste do sedaj ostali revni... In vi boste ravno tako 
prepoznali, da Jaz nisem nikakor mogel biti začetnik (izvor) (cerkvenih) zapovedi, katere 
je potrebno vršiti kot stvar obveznosti in katerih izpolnitev se strogo preverja... Vi 
boste obenem tudi prepoznali ničvrednost zahtev, katerih Jaz nikakor nisem mogel 
zahtevati, ker le te za človeško bitje predstavljajo določeno prisilo, kar pa ni nikoli 
skladno z Mojo voljo. Jaz cenim edino to, kar je storjeno v svobodni volji; Jaz vam 
namreč samo nazaj vračam svobodno voljo v stadiju človeškega bitja, ker jo vi 
nameravate prakticirati. Vi morate sami odločiti o svoji usodi; da pa bi pravilno 
uporabili vašo voljo, morate biti vi tudi pravilno podučeni. Slednje je edina naloga, 
katero Sem dal Mojim učencem, ko Sem živel na Zemlji, in kar Sem vedno zahteval, da 
Moji predstavniki na Zemlji delajo: da učijo in da ljudem oznanjajo Mojo voljo... 
 
Torej nikoli nisem dal te zapovedi, da se postavijo zakoni in da se z grožnjo zemeljskih 
ali večnih kazni ljudi prisili, da jih vršijo... Posledice resničnega (pravilnega) življenja 
Ljubezni, kakor tudi brezobzirnega vedenja (obnašanja) morajo biti zagotovo 
predstavljene ljudem; vendar pa bi moralo biti to več kot dovolj... Torej ljudi se ne bi 
smelo zastraševati z grožnjami z večno kaznijo, da bi zavestno delali vse, kar se od njih 
zahteva; na ta način je namreč bolj verjetno, da se v njih (za)duši kot pa spodbuja 
Ljubezen. Vsakršna duhovna prisila mora biti obsojena, ker ona ljudem odvzema 
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svobodno odločitev. Življenje duše v onostranstvu je moč doseči edino preko Ljubezni; 
Ljubezen namreč ne trpi prisile, ker se drugače ne more imenovati »Ljubezen«. To je 
razlog, zakaj bi se morala vsaka oseba presojati glede na to, ali so njegove misli in 
delovanja določeni s strani Ljubezni ali pa se on samo podreja zakonom, katere naj bi 
domnevno predpisal Jaz... Jaz od vas ne zahtevam ničesar drugega, razen Ljubezni do 
Mene in do vašega bližnjega... katero pa Mi morate sedaj podariti z vašo lastno 
svobodno voljo... Edino tedaj boste vi izpolnili Mojo zapoved in postali večno blaženi. 
AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 5919, 31. marec 1954 
 

PROSTOVOLJNA DELA LJUBEZNI... IZPOLNITEV ZAKONA... 
 
Za dušo ima vrednost edino to, kar storite prostovoljno, da bi živeli Meni na 
zadovoljstvo. To, kar vam predpisuje zakon, Jaz ne bom vrednotil kot delo, ki je 
storjeno v svobodni volji; namreč niti grožnje s kaznijo niti obljubljene nagrade ni 
potrebno, da vas motivirajo, da izvajate Moje zapovedi... To mora odločiti edino 
Ljubezen v vas, čeprav pa to ne more biti zakonsko obvezno. Zato vi lahko opravljate 
enaka dela, toda ona vseeno ne morejo imeti enake vrednosti... 
 
Vendar pa Jaz poznam stopnjo Ljubezni, katera vas motivira na izvajanje vaših 
postopkov, in temu skladno bo vrednoteno vaše delo. In tako vam bo sedaj ravno tako 
razumljivo, da je vaše izpopolnjevanje, dozorevanje vaše duše odvisno edino od tega, 
koliko vi v sebi razvijate Ljubezen. Vam mora namreč način življenja omogočiti, da 
dozorite, zato ga je potrebno živeti v Ljubezni; vse, kar storite, mora biti delovanje v 
Ljubezni... Pot Ljubezni je edina pot do popolnosti, vendar pa pot vašega zemeljskega 
življenja določate vi sami preko vaše volje. Vi tako ne morete uresničiti duhovne koristi 
z izpolnjevanjem človeško določenih zapovedi, katere so dodane Mojim zapovedim 
Ljubezni... 
 
Res je, da tudi teh zapovedi Ljubezni vi ne morete izvajati kot dolžnost... Ljubezni se 
namreč ne more ukazovati, ona ima v sebi svobodno voljo... vi lahko samo prebudite 
Ljubezen, ko preko teh dolžnosti opravljate dela; in šele takrat so vaša dela prijetna 
Mojim očem. Zaradi tega vas Jaz ravno tako vedno in nenehno opozarjam na delovanje 
v Ljubezni; tako da vi ne bi smeli kar tako verjeti, da ste storili dovolj samo z deli, katera 
so bila sicer dejansko lahko ravno tako dela nudenja pomoči, vendar pa (so bila) brez 
Ljubezni (1 Korinčani 13:3)... 
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Vi sami se morate oblikovati v bitja, ki so izpolnjena z Ljubeznijo; potem boste vi 
obenem tudi razumeli, zakaj je vse ostalo brez vrednosti tam, kjer ni sodelovala 
Ljubezen (Bog, Oče, Stvarnik, Kristus)... Duša lahko dozori edino preko del Ljubezni, ker 
zrelost duše pomeni ravno Ljubezen in ker je vaša edina naloga na Zemlji, da se 
ponovno vrnete k Ljubezni (k Očetu Jezusu Kristusu), iz katere ste vi nekoč nastali, ker je 
ta vrnitev mogoča edino v Ljubezni... namreč Jaz, kot Sama večna Ljubezen, Sebe 
lahko povežem z vami edino, ko ste ponovno postali Ljubezen... ko ste se ponovno 
deificirali (postali Božanski, Božji otroci) preko Ljubezni. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7456, 15. november 1959 
 

PROSTOVOLJNA IZPOLNJEVANJE ZAPOVEDI (IZ) LJUBEZNI... 
 
Vam je na blagoslov edino to, kar storite prostovoljno, na kar vas spodbudi Ljubezen. 
Tako ne boste potrebovali nobene zapovedi, ker se Ljubezni ne da zapovedati; kar je 
narejeno (storjeno) iz prisile ali kot obveznost, tega Bog ne more ceniti. Tako da je 
vedno Ljubezen tista, ki presodi, ali je in kako je izvedeno neko delo... Zaradi tega je 
tudi obvezna zapoved lahko izpolnjena iz Ljubezni in ne zato, ker je zapovedana. 
 
Koliko ljudi je pod pritiskom zaradi od človeka danih zapovedi... ali bo njihovo 
izpolnjevanje duši na blagoslov ali ne, je odvisno od mere (količine) Ljubezni. Ljudje, ki 
ne potrebujejo zapovedi, ki sami od sebe in v svobodni Ljubezni do Boga delajo to, kar 
se od njih zahteva s prisilo, niso pod temi zapovedmi, ampak so iznad njih; in vedno se 
vrednoti edino mera Ljubezni, s katero se tako imenovana »zapoved« izpolnjuje. 
 
Zato bodo mnogi ljudje s svojo dobro voljo in vero v svojo Ljubezen do Boga postali 
blaženi, ker je samo Ljubezen ta, ki določa njihovo voljo za delovanje. Vendar pa to ne 
bi smelo iritirati (vznemirjati) bližnje, katerim primanjkuje Ljubezni. Oni namreč ne 
bodo nikoli, ampak resnično nikoli z izpolnjevanjem zapovedi postali srečni; le te 
(zapovedi) pred Bogom ostajajo brez pomena in duši ne prinašajo nikakršnega 
duhovnega napredka, one so storjene popolnoma zaman. Vendar pa se ljudje 
prepuščajo prevari, kar bodo nekoč bridko obžalovali, ker bi le z malo razmišljanja 
lahko prišli do tega miselnega rezultata, da torej izvajajo ceremonije, ki nimajo 
vrednosti, ki so brez smisla in namena za dušo. 
 
Srce, ki je voljno za Ljubezen, bo vse storilo motivirano z Ljubeznijo, in zaradi tega mu 
bo vse na blagoslov. In zato je edino Ljubezen merilo za njegovo razmišljanje, govor in 
postopke; edino Ljubezen ustvarja vezo z Bogom, edino Ljubezen prebuja Njegovo 
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radost in edino Ljubezen dušo ponovno oblikuje v njeno izvorno bitje, zaradi česar ona 
živi na Zemlji. In zato je potrebno na vse gledati z očmi Ljubezni; in imeli boste jasno 
smernico za to, kar Bog zahteva od ljudi in kdaj vi ljudje pravilno razmišljate. 
 
Namreč tam, kjer je Ljubezen, mora biti vse pravilno (v redu), ker je Sam Bog Ljubezen 
(1 Janez 4:8, 16). Tako da človek, ki je voljan (pripravljen) za Ljubezen in dejaven v 
Ljubezni, lahko neprestano govori o Božji prisotnosti; vendar pa je nujno, da so v 
prisotnosti Boga življenje... hotenje, razmišljanje in postopki človeka... resnično 
pravični. Kjer je namreč Bog, tam je tudi življenje... kjer je Bog, tam ni smrti, in kjer je 
Bog, tam gre človek lahko mirno po svoji življenjski poti; On ga bo vodil do pravega 
cilja: do popolnega zedinjenja z Njim, Kateri je Sam Ljubezen večnosti (večna 
Ljubezen)... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 1427, 20. maj 1940 
 

IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI... PROSTOVOLJNO ALI PRISILNO... 
 
Edino to, k čemur se stremi in kar je storjeno v svobodni volji, služi za razvoj duše. 
Ljudje morajo biti uvedeni v življenje, katero samo po sebi odgovarja Božji volji. Vendar 
pa oni delujejo edino pod določeno prisilo; če njihova lastna volja ne sodeluje, so dela 
brezkoristna oz. so nepomembna pred Bogom. Vsaka izpolnitev obveznosti resda 
pomeni pravilno zemeljsko življenje, vendar pa ne predstavlja nikakršne posebne 
zasluge za večnost. Namreč to, kar je v večnosti cenjeno, se je moralo roditi iz lastne 
volje. Ni dovolj to, da se izpolnjuje določene zapovedi, katerim se na Zemlji daje veliko 
pomembnost, toda katere v sebi nosijo le malo ali skoraj nič Božje volje.  
 
Izpolnjevati Božansko zapoved Ljubezni iz najbolj notranje spodbude... zajema vse, kar 
spodbuja razvoj duše. Od vas se pogosto zahteva, da zapovedi Ljubezni izpolnjujete 
pod prisilo... spodbuja se vas na dela, katera sicer sama po sebi odgovarjajo Božji volji, 
če so storjena v svobodni volji. Vendar pa se človeku ni potrebno prepuščati verovanju, 
da je preko njih (če niso izpolnjena v svobodni volji) izpolnil voljo Gospodarja in postal 
čista Ljubezen do bližnjega... Edino njegova lastna volja je odločilna, in ceni se edinole 
stopnjo Ljubezni, katero čuti kot spodbudo za svoje delovanje. 
 
In zaradi tega njegovi bližnji, zaradi njegovega delovanja spoštujejo ali imajo za 
pobožnega tistega človeka, čigar notranje razmišljanje ni skladno z njegovimi postopki 
navzven. Človek lahko to, kar od njega zahtevajo edino človeški zakoni, vedno izvaja 
tudi brez tega, da je povezan z Bogom. Gre se za določeno ambicioznost in odvisnost 
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od tega, da bo priznan; to je gonilna sila za to, da maksimalno izpolnjuje obveznosti. 
Vendar pa je duševni razvoj vprašljiv, ker je odločujoča edino najbolj notranja 
spodbuda srca. To, kar zahteva svet, mora vedno do neke določene stopnje služiti 
vzdrževanju svetovne oblasti; toda če se ljudem da svobodo, potem je tudi namen 
plemenitejši, ker se lahko aktivira lastna volja. Tako imajo vse prisilne mere, ki imajo 
privid Ljubezni do bližnjega, kakor tudi prisilno izpolnjevanje cerkvenih zapovedi, pred 
Bogom samo najmanjšo vrednost; vsako svobodno izpolnjevanje le teh pa povečuje 
vrednost... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6702, 30. november 1956 
 

BOG CENI EDINO VOLJO... NAJBOLJ NOTRANJI OBČUTEK... 
 
Vi ljudje sami določate smer volje, ker na vaše najbolj notranje razmišljanje in hotenje 
(želje) ni mogoče z nobene strani vplivati prisilno celo takrat, ko ste vaše razmišljanje in 
hotenje prisiljeni držati v skrivnosti. In ravno tako ste vi lahko navzven preko dobrih 
učenj podučeni o tem, kaj morate storiti, da bi pred Bogom pravilno živeli... Lahko se 
spoznate z zapovedmi Ljubezni, katere vas morajo spodbujati na ta pravilen način 
življenja pred Bogom... 
 
Vendar pa je zopet vaše najbolj notranje razmišljanje in hotenje odločujoče, celo če 
navzven izpolnjujete to učenje Ljubezni... Cenjena je namreč ravno samo volja, katero 
morate vi ljudje pravilno usmerjati. In vi lahko navidezno delate dobra dela, da pa jim 
pri tem primanjkuje notranje Ljubezen-ske težnje, katera pa potem nimajo vrednosti 
pred Bogom... Kakor je vam lahko ravno tako preprečeno Ljubezen-sko delovanje 
preko zunanjih okoliščin, vendar pa je vaše razmišljanje in hotenje usmerjeno na 
delovanje v Ljubezni... Tedaj pa bo Bog zopet videl in cenil edino dobro voljo, katero 
ste v vsej svobodi pravilno usmerili. 
 
Notranja spodbuda voljnosti (pripravljenosti) za pomoč dokazuje to pravilno voljo, 
katere torej primanjkuje vsem tistim, katere Božji nasprotnik še drži v okovih. Ker pa se 
v zemeljskem življenju gre za preobrazbo (spremembo) vaše volje, katera se je prvotno 
usmerila k nasprotniku (Satanu), ima ravno motiv vsakega postopka (delovanja) ljudi 
največji pomen za to, katero smer delovanja to dokazuje. Namreč dobro hotenje in 
razmišljanje znotraj že pomeni, da je izpit volje položen, volja se je obrnila stran od 
nasprotnika in se usmerila k Bogu... 
 
Če je Bog priznan, to še vedno ni dokaz, da srce misli tako, kakor govorijo usta. Vendar 
pa Bogu-naklonjena volja ne more drugače od tega, da stremi k življenju v Božanskem 
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redu tako, da bo človek ravno tako (ob)čutil notranjo spodbudo Ljubezni; in kar potem 
stori, bo utemeljeno na tej Ljubezen-ski spodbudi. Če pa je človeku preprečeno to, da 
svojo voljo izpelje v delo(vanje), potem bo poleg tega ta volja vedno ostala usmerjena k 
Bogu, in on bo zaradi te volje opravičen pred Bogom. 
 
Torej preko dobrih učenj, preko oznanjanja Evangelija, je potrebno duhovno na najbolj 
ugoden način vplivati na človekovo voljo, da bi človek poznal Božjo voljo, s Čigar voljo 
bi se potem moral uskladiti... Vendar pa je šele človekovo stališče odločilno, uporaba 
učenj in delovanje v skladu s temi učenji, katera pa vedno zahtevajo Ljubezen do Boga 
in do bližnjih; ta delovanja pa morajo biti vedno posledica notranje spodbude... Tedaj 
je bila volja usmerjena v pravilni smeri, toda ne pod prisilo... 
 
Tako da dela Ljubezni, ki so zahtevana preko pritiska ali obljube, morajo biti 
popolnoma brez vrednosti, ko (jim) primanjkuje notranje Ljubezen-ske volje; torej ni 
delo, ampak je volja usodna za izpit človekove volje na Zemlji. Odločilno je namreč to, 
kar se dogaja v notranjosti človeka, kar pa lahko presodi edino Bog, Kateri pozna vse 
misli, vsak (vz)gib človeškega srca... Zaradi tega je Bogu naklonjena volja za človeka 
najzanesljivejše zagotovilo za to, da bo on obdan z Bogom, Kateri ga ne bo nikoli pustil 
Njegovemu nasprotniku... Pa celo če je pogosto v nevarnosti, ker se mu nasprotnik ne 
želi odreči, ga Bog drži; in On se mu objavlja tako, da človek vse bolj čuti pripadnost do 
Boga in stremi k Njemu kot k najvišjemu cilju... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 0922, 19. maj 1939 
 

IZVAJANJE ZAPOVEDI V STANJU PRISILE... 
 
Božanske zapovedi stojijo pred teboj jasne kot sonce... Ni potrebna nobena nadaljnja 
razlaga razen tega, da se vam objavlja Mojo voljo, kjerkoli jo vi želite slišati... Nobeno 
bitje nima moči, da zahteva zaustavitev glasu v vas; on bo omogočil, da bo vedno 
znova opazen in bo človeku dal pravilna napotila, kako mora on živeti v skladu z Božjo 
voljo. Toda če sam človek prispeva k temu, da utiša ta glas v sebi, pa je to zopet 
njegova volja, da deluje proti Mojim zapovedim; vsak namreč lahko živi v Božanskem 
redu, če si on to zares želi... 
 
Edino volja je odločilna, katera pa je popolnoma svobodna, zato sledenju Mojim 
zapovedim v določenem stanju prisile ne more biti dana nikakršna vrednost, katero pa 
najde pri Meni prostovoljna izpolnitev le teh. Resnično je ogromna razlika, ali se 
zemeljski otrok povsem sam od sebe oblikuje v neko poslušno, ponižno bitje, katero 
ljubi Boga iznad vsega, ali pa je nek takšen ustroj uresničen preko mučnega stanja 
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prisile; tedaj bo to slednje vseeno ravno tako prijetno Mojim očem, toda edino takrat, 
ko Mi zemeljski otrok povsem prostovoljno prinese srce… ko so mere prisile kolikor 
toliko pripomogle k temu, da prepozna pravilen odnos otroka do Očeta in da sedaj iz 
lastne pobude išče globoko povezanost s svojim Stvarnikom in Odrešenikom (Jezusom 
Kristusom).  
 
Zavedati se tega pravilnega odnosa je prva in najpomembnejša zapoved… Otrok, ki 
išče svojega Očeta, na ta način že kaže svojo voljo, da služi Njemu, in zato se ne bo 
upiral temu, da sledi Očetovim zapovedim. On se bo zgražal nad vsem, kar je greh 
zoper Božanske zapovedi… Zaradi tega je neizmerno dragoceno ponižno se podložiti 
Božanski volji, da bi sedaj sprejel Objave te volje… Božjo Besedo… Človek ima 
svobodo, da to stori; zaradi tega to v sebi ni zapoved, ampak je neizmeren blagoslov…  
 
In tako Jaz vsem ljudem vedno oznanjam Mojo voljo, vendar pa jim ne zapovedujem… 
To, kar on dela (stori), mora delati prostovoljno, iz Ljubezni do Mene, zaradi lastne 
potrebe, da ostane v Božanskem redu. Njemu so dane dobre smernice, kako mora on 
izpolniti Mojo voljo in katera je prava pot do Mene, do Resnice in do večnega življenja… 
 
Torej ne more imeti vrednosti to, kar vam ljudem krade notranjo svobodo… V vas mora 
biti dejaven Duh Ljubezni… dovolite, da se le ta razvije v vas. Potem boste živeli 
popolnoma v Moji volji, vi boste potem ravno tako storili vse, kar vam predpisuje 
cerkev. Vendar pa ne zato, ker vam ona to predpisuje, temveč zaradi tega ker Mi vi 
želite služiti; in zato je pravilno vse, kar storite iz Ljubezni do Mene… Čeprav pa je brez 
vrednosti vse, kar se izvaja edino kot izpolnjevanje vaše dolžnosti, pri tem pa Ljubezni 
do Mene vendarle primanjkuje. 
 
Prihodnost vas bo naučila, kakšne mere bodo uporabljene, da bi potresle cerkev. Kdor 
znotraj (v sebi) stoji ob Meni, bo resnično celo tedaj stal kot stena sredi valov; on 
namreč ne bo ničesar izgubil, ker mu ne more biti odvzeto to, kar on nosi v srcu… toda 
tisti, ki je bil Moj privrženec samo po črki, nestalen in brez vsakršne zunanje zaščite, bo 
odpihnjen kot list v vetru. Njemu bo vse le prazen odmev, ker je njegovo srce daleč 
stran od Mene, četudi je on po dolžnosti izpolnjeval to, kar je glede na predpis 
(odredbo) zanj veljalo kot Božanska zapoved. Vzemi to znanje in ne obremenjuj svoje 
duše. Tako jasno kot sonce ti morajo biti ponujeni izrazi Moje volje, da ti (govori Berthi 
Dudde) ne bi bila zavedena (zaslepljena) glede Mene in Moje Ljubezni. AMEN 
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.......................................................................6…................................................................. 
»Pod izpolnjevanjem Moje volje je vedno potrebno razumeti  

Mojo zapoved Ljubezni, ker le to v sebi vključuje  
vse, kar Jaz zahtevam od vas ljudi!« 

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

 

Bertha Dudde, št. 0730, 1. januar 1939 
 

BOŽANSKI ZAKONI… GREH... 
 
Večni zakon določa smernice za celotno razmišljanje in delovanje, kar pa bo zahtevalo 
vlaganje celotne moči v najstrožje izpolnjevanje Božanskih zapovedi, katere pa so 
zopet jasne zahteve, ki so v skladu z Božanskim redom in se torej na ta način vedno 
prilagajajo naravnim od Boga danim zakonom. Zakon, ki je dan od tako imenovanega 
vrhovnega zakonodajalca, glede na to obenem tudi predstavlja smernico za celotno 
razmišljanje in delovanje (postopke), katero se mora… da bi bilo v skladu z Božjo voljo, 
uskladiti z Božanskimi zahtevami. Vsako odstopanje oz. nasprotno delovanje mora biti 
glede na to prepoznano in doživeto kot ne-pravica ali greh; ravno tako pa se mora 
vklapljanje v Božanski red odraziti na način, da je rezultat notranjega zadovoljstva in 
nedvomnega duhovnega napredka Bogu prijetno življenje, ki spoštuje Njegove zakone. 
Kjer se tem od Boga danim zapovedim ne posveča pozornosti, tam zelo hitro pride do 
razpuščenega stanja, katero pa se izraža v ravno nasprotnem stanju… v duhovni 
zaslepljenosti, nerazvitem duhovnem življenju in velikem obupu (stanju brez upanja) v 
primerjavi z življenjem v blaženosti v onostranstvu, ki se začenja po zemeljskem 
življenju. Toda če si človek vedno prizadeva, da svoje razmišljanje in delovanje izvede 
skladno z zakonom, ki je Bogu po volji, bo njegovo duhovno stanje postajalo vse bolj 
svetlo in jasno; in on potem lahko ravno tako razloči, do katere mere je celotno 
stvarstvo podrejeno Božanskim zakonom… oz. kakšna naloga je dana vsakem delu 
stvarstva in zakaj mora delovanje, ki nasprotuje Božanskim zakonom, imeti težke 
posledice. On mora namreč kaj hitro spoznati, da nobeno bitje ne more kršiti Božje 
naloge, brez da pri tem v duhovnem smislu ne bi resno škodil. Človek ima sicer resda 
svobodo volje, da se tem nalogam (lahko) upre, vendar pa na lastno odgovornost in 
nevarnost. In nikoli ne bo nobenemu bitju šlo dobro od rok in da pri tem ne bi škodil 
svoji duši, če zanemarja te zakone; v tem kratkem zemeljskem času je namreč 
potrebno vedno stremeti edino k temu, da se sledi zahtevi večnega Božanstva, če duša 
želi imeti koristi zase. Edino neko brezpogojno priznavanje Božanskih zakonov in 
zavestno z veseljem izpolnjevanje Božjih Zapovedi lahko pripelje do zrelosti duše, 
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kakor je to po volji Samemu Bogu… da se Mu zemeljski otrok približa in da postane 
dostojen Njegove Ljubezni ter milosti… AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2059, 6. september 1941 
 

KRŠENJE BOŽANSKIH ZAPOVEDI… GREH... OMEJENOST… 
 
Kršenje Božanskih zapovedi je greh; ono namreč povečuje razdaljo do Boga, ker On ne 
more biti tam, kjer je neljubeznivost (greh). Vse, kar se upira Ljubezni (Bogu Osebno), 
obenem tudi za seboj povleče ohlajevanje Božanske Ljubezni, da tako škoduje 
samemu duhovnemu bitju, ker ono na ta način prihaja v vse bolj nesvobodno (omejeno) 
stanje. Ko je ono v človeški obliki, se to stanje izraža tako, da sila Božjega nasprotnika 
(Satana) postaja vse večja nad njim, da je človek s strani njega prisiljen biti pod njegovo 
voljo, da bodo njegovo razmišljanje in delovanja nenehno takšni, kakršne on želi, da 
bodo, torej vedno Bogu nasprotni. To pa za dušo predstavlja nezamisljivo trpljenje, ker 
je ona še tako zelo daleč od svoje končne osvoboditve; ona svoje omejeno stanje 
prenese v duhovno kraljestvo. Namreč edino Ljubezen (Bog Osebno, Jezus Kristus) 
lahko osvobodi in reši bitje, kakor ga tudi neljubeznivost (Bogu nasprotno delovanje - 
greh) mora ravno tako pripeljati do omejenega stanja. 
 
Kdor je torej neljubezniv do svojega bližnjega, ta krši zapoved Ljubezni, in nikoli se ne 
bo osvobodil omejenosti, katero si je priskrbel z njegovim nekdanjim uporom proti 
Bogu. Zaradi tega je Bog ljudem dal zapoved Ljubezni, kateri pa morajo oni samó 
slediti, da bi lahko vstopili v duhovno kraljestvo. Človek lahko stori greh zoper zapovedi 
ljubezni tako, ko deluje v nasprotju z Božanskim učenjem Ljubezni ali pač, ko 
zanemarja tiste postopke (delovanja), ki bi morali dokazati Ljubezen do bližnjega 
(Jakob 4:17). Človek, ne samó da mora bližnjega zaščititi, da ga ne bi prizadel, on mora 
biti zanj koristen oz. mu storiti vse, kar si on sam želi; šele tedaj bo vzpostavljena veza z 
Bogom, ker se k človeku, ki ljubi, spušča Sam Bog in ga počasti s Svojo bližino… to pa 
zanj predstavlja duhovno svobodo. Človek se osvobaja od lastnega nasprotnika 
(Satana), ker je Božja moč, ki preko Njegove bližine prehaja v/na človeka, močnejša od 
sile Božjega nasprotnika... tako da bo zmagovalec vedno tisti človek, ki se preko del 
Ljubezni spaja s Samo večno Ljubeznijo (z Bogom). Ta (človek) bo razbil okove in se 
osvobodil vsake prisile, katero Božji nasprotnik želi vršiti nad njim. 
 
Zapovedi Ljubezni ne smejo biti zanemarjene, ker so one sredstvo osvoboditve iz 
neskončno dolge periode omejenosti. Vendar pa one obenem tudi predstavljajo most 
povezovanja z Bogom… Namreč tisti, ki je dejaven v nesebični Ljubezni, se na ta način 
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vse bolj približuje Bogu in premaguje vsako oddaljenost od Njega… on izpolnjuje Božje 
zahteve, in tako bo lahko ravno tako prejel plačo od Boga, katera je sestavljena iz tega, 
da se Bog zedinja s tistim, ki Mu služi v Ljubezni oz. ki v njegovih bližnjih ravno tako vidi 
Božje stvaritve, katerim želi storiti dobro. Večna blaženost je edino rezultat nesebične 
Ljubeznive dejavnosti (aktivnosti), kakor je temu nasprotno prekletstvo posledica 
neljubeznivosti; in vse, kar je usmerjeno zoper Boga in Njegovih zapovedi, je pred 
Bogom nepravično oz. greh… AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2760, 31. maj 1943 
 

NAMEN BOŽANSKIH ZAPOVEDI… VEČNA BLAŽENOST… 
 
Izpolnjevanje Božanskih zapovedi je prvi pogoj za Bogu-prijetno življenje. Vendar pa 
Božanske zapovedi zahtevajo edino človekovo Ljubezen; torej življenjska pot človeka 
mora biti nenehno delovanje Ljubezni… Glavni namen zemeljskega življenja je postati 
kakor Bog, Kateri je v Sebi Ljubezen. Ker pa je človek, ki začne svoje zemeljsko 
življenje, brez spoznanja, so mu Božanske zapovedi, ki zahtevajo nenehno delovanje v 
Ljubezni, dane kot smernica za njegovo zemeljsko življenje; in njegovi svobodni volji je 
dano na izbiro, da življenje uredi v skladu s tem. Vendar pa brez Ljubezni (Boga 
Osebno) nobeden človek ne more postati blažen; tako da je glavni namen Božanskih 
zapovedi ta, da se omogoči vstop v večno blaženost… 
 
Bog je dal Svoje zapovedi, da bi ljudem lahko podaril veliko srečo, ki traja večno, ker 
brez Ljubezni (nobeden) človek ne more postati blažen. On mora sam od sebe (v 
svobodni volji) postati takšen, da izpolnjuje pogoje za vstop v kraljestvo svetlobe. 
Vendar pa je on brez moči, in njegovo neznanje sploh ne bi moglo biti spodbuda za to, 
da bi svojo dušo sam oblikoval za duhovno kraljestvo. In zato Bog človeku daje Svoje 
zapovedi, da bi bil on preko izpolnjevanja le teh napajan z močjo in da bi se stanje 
neznanja (mraka, brez svetlobe) spremenilo v tisto (stanje) znanja (prosvetljenja, 
svetlobe). 
 
Ko je namreč prišel do znanja, se on sam spravi v red; se pravi iz notranje spodbude, da 
bi bil Bogu podoben, se trudi prilagoditi večnemu Božanstvu, kar pa se zopet lahko 
zgodi edino preko delovanja v Ljubezni. Potem ne potrebuje več Božanskih zapovedi; 
ko je namreč njegovo srce sposobno za Ljubezen, ga le to spodbuja na delovanje v 
Ljubezni, ker se moč iz Boga (moč Ljubezni) nenehno preliva nanj, in ta moč ga 
spodbuja na delovanje v Ljubezni. Tako da so Božanske zapovedi le edino sredstvo za 
to, da bo človek, ki nima znanja, prejel spodbudo za prejetje moči; da on torej najprej 
izrazi svojo voljo, Bog pa ga potem lahko obdari glede na njegovo voljo. 
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Božanske zapovedi so smernice za pravo pot; on gre namreč edino preko delovanja v 
Ljubezni po tej poti, na začetku še brez zavedanja o duhovnem uspehu, kateri se torej 
izraža v vse svetlejšem spoznanju, in to je potrditev (dokaz) moči, ki človeku priteka iz 
Boga… Bog želi ljudi vzgojiti v Ljubezen, in On jim daje zapovedi, katere pa zahtevajo 
edino Ljubezen… 
 
Vse dokler je človek še vedno daleč od Boga, on te zapovedi doživlja kot breme, ker on 
niti ne pozna Ljubezni (Boga Osebno). Toda če dobi spodbudo za to, da usmeri 
pozornost na te zapovedi, tedaj čuti, da prihaja bližje k Bogu tako, da on vse bolj 
prostovoljno izpolnjuje Božje zapovedi, ker je on potem preko moči iz Boga okrepljen 
in njegov duh je prosvetljen. In zaradi tega mora biti on vzgajan za Ljubezen-sko 
delovanje, da bi se potem le to v vsej svobodi volje vršilo in človeku prineslo stanje 
znanja (svetlobe, prosvetljenja, modrosti), spoznanja, katero ga usposobi za vstop v 
duhovno kraljestvo. 
 
Delovanje (v) Ljubezni je edina pot do Boga, in ta pot je ljudem pokazana preko 
Božanskih zapovedi. Vendar pa se izpolnjevanje le teh ne zahteva na silo. Če jih človek 
želi zanemariti, potem on ostaja v mračnem stanju duha. On ni na nobeden način 
prisiljen na prakticiranje (delovanje v) Ljubezni; edino preko trpljenja in borb v času 
njegovega zemeljskega življenja je vedno znova opominjan na to, da postane dejaven v 
Ljubezni, ker ga Bog ne želi pustiti propadati. 
 
Zato mu bodo vedno znova ponujene Božanske zapovedi; vedno znova bo izvršen vpliv 
na njegovo razmišljanje, in on bo vedno znova postavljen v situacije, kjer lahko izvaja 
dela Ljubezni tako, da bi sam na sebi lahko preizkusil, kako se odraža delovanje 
Ljubezni… Od izpolnjevanja zapovedi je namreč odvisno njegovo duhovno stanje 
(zrelost duše), od katerega pa je odvisen vstop v večno blaženost. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2916, 9. oktober 1943 
 

IZPOLNJEVANJE BOŽANSKIH ZAPOVEDI… SKUŠNJEVE SVETA… 
(1 Janez 2:15-17) 

 
Veliko lažje se je podrediti svetu (vklopiti se v svet), kot pa izpolnjevati Božanske 
zapovedi; namreč to, kar svet zahteva od človeka, je ravno tako želja samega človeka 
oz. ugaja telesu človeka tako, da on k temu tudi teži. Božanske zapovedi zahtevajo 
odrekanje tistemu, po čemer telo hrepeni, v korist bližnjega, ki je v težavi. Torej želje 
telesa morajo biti postavljene v drugi plan. Njim se je potrebno odreči zaradi duše; 
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tedaj človek na Zemlji živi svoje življenje v skladu z Božansko voljo, in to mu 
prinaša duhovni uspeh… 
 

Bertha Dudde, št. 0865, 15. april 1939 
 

PREPREČEVANJE HLEPENJ JE PREDNOST ZA DUŠO… 
ZAPOVEDI… ODREKANJE… 

 
Delovati nasprotno Božanski volji duši ne more nikoli koristiti, celo če to lahko prinaša 
prednost za telo. In zato Božanske zapovedi skoraj vedno pomenijo omejitev ugodja 
svetovnega življenja; one bodo od človeka skorajda vedno zahtevale neko določeno 
vzdržanost ali odrekanje, in zato bodo le redko naletele na odobravanje tam, kjer se 
človek s polnim zamahom trudi uživati v življenju. Vendar pa je povsem zagotovo duši 
storjeno dobro tam, kjer se izpolnjujejo zapovedi in so poleg tega tudi zapostavljena 
telesna ugodja. Duša se trudi zavreči vse, kar jo omejuje, in v svobodnem stanju se 
počuti veliko bolj prijetno, medtem ko to telesu v času (življenja) na Zemlji nikakor ne 
paše; prednost za dušo se namreč odraža edino zgolj duhovno in zato s strani 
zemeljskega telesa tega ni mogoče čutno opaziti. Poleg tega mora biti duševno 
življenje popolnoma ločeno od čutnega življenja telesa. 
  Vendar pa bo vsakič, ko se daje pozornost telesu, to duši na nek način 
škodilo; ko je namreč telesno hlepenje po svetu potešeno, se istočasno tudi povečuje 
materija, s tem pa tudi okovi, v katerih duša trpi. Toda človek se mora osvoboditi 
materije, mora se izogibati in prikrajšati telo za vse, da bi se osvobodil materije, katera 
ga je tisočletja držala v ujetništvu. Kdor se tega zaveda, bo lahko ocenil nevarnost, 
katera tiči v izpolnjevanju zemeljskih želja… On bo uporabil celotno moč volje, da bi se 
lahko uprl telesnim hlepenjem, in on bo pomagal duši v njeni težavi in bo koristen pri 
njenem osvobajanju od materije. 
  Človek se v vsaki situaciji zemeljskega življenja trudi izvleči največjo možno 
korist zase; on se predvsem trudi, da si svoje zemeljsko življenje naredi znosno in ne 
vidi nevarnosti, katera pa tiči ravno v tovrstnem prizadevanju. Če bi najprej gledal, da 
vzame v poštev svojo dušo in morebitne posledice zanjo, potem mu bi bilo veliko lažje 
odreči se nekaterim zemeljskim (svetovnim) prednostim in se orientirati glede na 
potrebe svoje duše. 
  Toda če človek vsem duhovnim mislim nameni le malo pozornosti, bo vedno 
imel interes samo za to, da si življenje uredi kolikor je mogoče v ugodju in 
brezskrbnosti, medtem ko bo vse, kar je duhovno, zavračal z napačnim mišljenjem, da 
je s tem rešen kakršnekoli odgovornosti. Zaradi tega je vredno delo bitij onostranstva 
usmerjeno k temu, da dajejo razlago glede vprašanja resničnega človekovega cilja. Ko 
je človeku enkrat to postalo jasno (razumljivo), potem bo on, ko bo zapostavil lastna 
hlepenja, videl prednost za dušo; on bo bolj dejaven ravno za duševno zdravje, v enaki 
meri pa bo tudi izgubil potrebo po svetu in se bo zaradi svoje duše odrekal hlepenju po 
izpolnitvi svojih (svetovnih, telesnih) želja… AMEN  

 
Izpolnjevanje Božanskih zapovedi je torej premagovanje samega sebe, premagovanje 
vseh telesnih hlepenj in nenehno žrtvovanje tistega, kar ima človek rad in mu je 
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pomembno… To ni lahka naloga oz. to zahteva nenehno dostavo moči, ker se mora 
človek za preverjanje svoje svobodne volje upreti skušnjavam, ker hlepenje telesa 
vedno znova grozi, da ga zmede, in on nenehno potrebuje moč, da bi se temu uprl. 
Vendar pa brez notranje borbe ni mogoče priti do duhovnega napredka, in brez 
skušnjav sploh ni mogoče ostati stanoviten (Jakob 1:2-4). 
 
Tako da se bo svet vedno želel vsiljevati. Božanske zapovedi bodo vedno zahtevale 
požrtvovalnost, medtem ko se svet pač trudi, da bi naredili, da je uživanje v svetovnih 
veseljih ljudem vsebina življenja; in potrebna je močna volja, globoka vera in zavestno 
usmerjanje k Bogu za to, da bi se lahko odrekli svetu in da bi se v izpolnjevanju 
Božanskih zapovedi brez zadržkov našlo zadovoljstvo (Psalm 119:47). Moč iz Boga 
mora človeka usposabljati za slednje; ona ga mora prežemati in mora omogočati, da 
človek (ob)čuti Božjo Ljubezen. Potem bo tudi njegovo delovanje v Ljubezni raslo. In 
človeka bo to osrečilo; on se ne bo več počutil kot žrtev, ampak ga bo nesebična 
Ljubezen do bližnjega osrečila. In on ne bo več pogrešal svetovnih stvari, ampak se jim 
bo voljno odrekal zaradi tega, kar je zamenjal za to… za Božjo Ljubezen, Katera mu 
tedaj priteka v obliki moči in Katera mnogokratno premaguje vsa svetovna veselja. 
Tedaj pa tudi telo ne bo več hrepenelo po svetu, ampak bo ono sodelovalo pri 
duševnem delu in bo v tem našlo svoje zadovoljstvo. Namreč duša, ki ljubi, je 
premagala telo; nad njo dominira duh v njej in telo se podreja njegovim zahtevam. Ono 
(telo) se lahko ravno tako kot duša poduhovi, če je Božja Ljubezen v njem lahko 
dejavna preko nesebične Ljubezni do bližnjega… AMEN 

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 3357, 5. december 1944 
 

IZPOLNJEVANJE BOŽANSKIH ZAPOVEDI… SPOZNANJE BOGA… 
 
Hoditi po pravi poti na Zemlji zahteva izpolnjevanje Božanskih zapovedi, katere pa je 
torej zelo lahko izpolniti (1 Janez 5:3), če človek živi v Ljubezni oz. če ima znotraj 
spodbudo za to, da bo dober in da dela dobre stvari… tedaj on Božjih zapovedi ne 
doživlja kot pritisk ali nekakšen vpliv, ki bi ga omejeval, ampak sam po sebi teži k temu, 
kar Bog zahteva od njega, in tako gre po pravi poti. Potem on ne potrebuje zapovedi, 
ker se njegovo bitje iz lastne (s)pobude spreminja v Ljubezen in ker njegova volja 
stremi k Bogu; torej to, kar je v njem duhovno, že ima spoznanje večnega Božanstva, 
celo ko se človek tega ne zaveda ali pa ne razpolaga z znanjem glede tega vprašanja. 
 
Res je, da to znanje sicer dremlje v njem, vendar še ni ugledalo luči dneva, čeprav pa 
tudi poleg tega njegova duša prepozna Boga, ker ona drugače ne bi težila k dobremu. 
Človek bo ravno tako težil k popolnosti, ker ga njegovo srce, ki je voljno in sposobno za 
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Ljubezen, spodbuja na nenehno dejavnost v Ljubezni. Njegovo delovanje in 
razmišljanje se torej ne upirajo zapovedim Ljubezni, katere je Bog dal, da bi ljudem 
omogočil življenje po Njegovi volji. 
 
Pri veliko ljudeh spoznanje dobrega in zla ni ravno razvito, ker je notranja volja še 
vedno usmerjena k Božjemu nasprotniku (Satanu). On v človeku meša (mede) jasno 
spoznanje dobrega in zla; on mu zlo predstavlja na neki taki luči, da se mu ono zdi 
privlačno. Tako da bo človek, ki je nasedel njegovemu vplivu, ki v sebi očitno kaže vse 
slabe strasti, znotraj vendarle prepričan v to, da ravna pravilno, ker vidi edinole svojo 
lastno korist in ima za dobro vse, kar mu prinaša koristi. Kolikor bolj on nižje potone oz. 
pade v last Božjega nasprotnika, toliko bolj mu primanjkuje spoznanja za dobro in zlo. 
 
Njemu morajo biti Božanske zapovedi smernica, če se na Zemlji resno potrudi pravilno 
živeti. Namreč vedno znova mu mora biti očitno pokazan njegov napačen način 
življenja, in Božanske zapovedi morajo zanj veljati kot merilo, glede na katerega bodo 
ocenjena in presojana njegova dela. Zapoved Ljubezni bo vedno zapostavljala lastne 
koristi in branila koristi bližnjega; in šele takrat, ko človek usmeri pozornost na to, se on 
začne podrejati tem zapovedim. Za tistega človeka, ki je pod vplivom nasprotnika, so 
morale biti dane posamezne zapovedi, v katerih on lahko prepozna svoje napačno 
razmišljanje in delovanje. Po drugi strani pa tisti človek, ki je v Ljubezni, ne potrebuje 
teh zapovedi; zanj ni mogoče, da bi kršil posamezne zapovedi, ker ga Ljubezen ščiti 
pred tem (ga vleče stran od tega), kar bi človek storil brez Ljubezni in razmišljanja. 
 
Pri človeku, ki je dejaven v Ljubezni, so dejavne dobre sile; in one ga odvlečejo stran od 
vsakršnega nepremišljenega slabega dela; medtem ko človek, ki oddaljen od Boga, ki 
je brez celotne Ljubezni, daje pristop silam zla, in one ga vedno znova spodbujajo, da 
izvaja ne-Ljubeznive postopke. Vendar če se mu očitno pokaže vsako posamezno 
zapoved, potem se v njem lahko prebudi občutek za odgovornost za njegova dela, in 
on je potem v dvomih, ko stori slabo delo, kar pa lahko povzroči spremembo 
njegovega razmišljanja, če se on odloči za spremembo svojega načina življenja s 
predpostavko, da obstaja (da verjame v) življenje po smrti, katero pa se mu (na ta način) 
zdi zapravljeno… 
 
Potem on cilja na (od)rešenje svoje duše; in tedaj izkorišča vsako priložnost, da bi prejel 
razlago glede Božje volje in resno obžaluje svoje zapravljeno življenje. In tako potem 
išče način, kako se spremeniti… odvraten je sam sebi, kakor (mu je odvratno) tudi 
prejšnje delovanje; prizna Božanske zapovedi in se še naprej trudi živeti v skladu z 
njimi… in šele tedaj je zanj zagotovljen duhovni uspeh oz. njegova duša se lahko še v 
kratkem času pred smrtjo razvije na višje; in tudi poleg tega, da je njena stopnja 
zrelosti še vedno nizka, pa ona v spoznanju večnega Božanstva vstopi v duhovno 
kraljestvo in ni več popolnoma Bogu nenaklonjena. 
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Če ona prizna Boga in Njegove zapovedi, je (od)rešena in je na poti vzpona; začel se je 
njen vzpon tako, da duša tudi doseže svoj cilj, če ne na Zemlji, pa potem kasneje v 
duhovnem kraljestvu. Vendar pa vse dokler človek ne usmerja pozornosti na Božanske 
zapovedi oz. vse dokler izpolnjevanje le teh povezuje s svetovnimi interesi, duša ostaja 
v stagnaciji na najnižji duhovni stopnji, in potem bo ona ravno tako ostala v temni 
duhovni noči… ona ne spozna Boga in Ga ne more ljubiti; ona ne bo stremela k Njemu, 
ampak se bo usmerila k Božjemu nasprotniku (Satanu), kateri pa duše ne more nikoli 
uvesti v znanje (prosvetljenje, ji dati luč), torej ji ne more dati spoznanja Boga… 
 
In to spoznanje je to, kar primanjkuje človeštvu: spoznanje Boga Ljubezni, Kateri je 
vsemogočen in moder in Kateri želi ljudi pridobiti za Sebe… Če ima človek spoznanje, 
če veruje v Boga kot v povsem popolno Bitje, potem bo on ravno tako usmeril 
pozornost na to, kar to vrhovno Bitje zahteva od človeka… in on bo to naredil iz najbolj 
notranje spodbude, ker se v njem prebuja Ljubezen do Boga; in on se trudi priključiti 
temu najvišjemu, najpopolnejšemu Bitju… In potem on ne potrebuje zapovedi, ampak 
je on znotraj (v sebi) poln Ljubezni do Boga in do bližnjega… AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3991, 5. marec 1947 
 

IZPOLNJEVANJE BOŽJE VOLJE… IZPOLNJEVANJE  
ZAPOVEDI LJUBEZNI… 

 
Izpolnjevanje Moje volje je vedno potrebno razumeti kot Mojo zapoved Ljubezni, ker 
to v sebi vključuje vse, kar Jaz zahtevam od vas ljudi. Če vi resno premišljate o Mojem 
nenehnem pozivu, da ljubite bližnjega kot samega sebe, boste vi vsako delovanje, ki 
glede na Mojo voljo ni pravilno, prepoznali kot krivico, ker le to povzroča škodo 
bližnjemu tako fizično, kakor tudi duhovno. Ljubezen mora biti temeljni princip vašega 
razmišljanja in delovanja. Vi na ta način ravno tako ne boste nikoli grešili zoper Moje 
zapovedi Ljubezni, in vi boste spoštovali imetje bližnjega, njegov ugled; do njega se 
boste vedli kot do brata in si ne boste prizadevali, da bi ga prizadeli v telesu in duši 
(Rimljanom 13:10). Zato je Ljubezen največja zapoved, in Jaz jo nenehno oznanjam 
(govorim o njej), ker jo vi ljudje tako malo negujete; in tako pripadate tistemu (Satanu), 
ki je brez Ljubezni in ki jo v vas poizkuša zadušiti, da bi vas ločil od Mene. Zaradi tega vi 
ravno tako zanemarjate Moje zapovedi; prizadevate si povečati vaša imetja na račun 
bližnjega, poizkušate uživati v vseh čarih zemeljskega življenja, to pa pogosto z 
uporabo sredstev, katerim primanjkuje vsakršne Ljubezni do bližnjega… Vi tako zopet 
grešite zoper Moje zapovedi in ne živite po Moji volji. In potem ne morete doseči 
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vašega cilja… zedinjenja z Menoj preko Ljubezni; Jaz Sem vam namreč dal zapoved 
Ljubezni samo zato, da bi vam pokazal pot (način), po kateri lahko pridete do 
zedinjenja z Menoj. 
 
Moja zapoved velja posebno za tiste, ki so oddaljeni daleč stran od Mene. Tisti namreč, 
ki stremi k Meni, ne potrebuje nikakršne zapovedi; on ne bo nikoli kršil Moje volje, ker 
je v njem že prižgana iskra Ljubezni, ker ga drugače ne bi izpolnjevalo hrepenenje po 
Meni. Vendar pa tisti, ki je še vedno brez vsakršne Ljubezni, potrebuje Mojo zapoved, 
da tako on glede na to (njo) lahko oceni svoje postopke (delovanje) in razmišljanje; zato 
so mu dana napotila tako, da prepozna, kdaj in kako on greši zoper Ljubezni. In on bo 
zanesljivo uspel, če ima pred očmi Mojo zapoved Ljubezni do bližnjega v vsemu, kar on 
misli in dela. On bo spoštoval imetje bližnjega. On si bo prizadeval, da ga zavaruje pred 
vsako škodo (poškodbo, izgubo). On ga bo duhovno in zemeljsko gledal kot brata 
(Rimljanom 12:10); in ko bo on tako nudil Ljubezen svojemu bližnjemu, bo obenem 
ljubil tudi Mene. Izpolnjevanje Moje volje do bližnjega rezultira v rasti spoznanja 
(prosvetljenja, modrosti). Jaz mu ne bom več tuj, in on si bo prizadeval vstopiti v vezo z 
Bitjem, Katero ga je ustvarilo. Namreč edino Ljubezen mu priskrbi svetlobo (luč), in 
zato je zapoved Ljubezni edina in največja, katera oznanja Mojo voljo. AMEN 

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 4047, 22. in 23.maj 1947 
 

IZPOLNJEVANJE ZAPOVEDI LJUBEZNI SE ZAHTEVA OD VSEH… 
 
Dal Sem vam eno (edino) zapoved, da se morate medsebojno ljubiti; in če se držite te 
zapovedi, izpolnjujete Mojo voljo. Vendar pa nisem naredil tega, da je od zrelosti vaše 
duše odvisno izpolnjevanje svetovno danih zapovedi, kakor so o tem ljudje očitno 
podučeni. Torej veliko bolje je te od ljudi dane zapovedi zanemarjati, kot pa jim slediti, 
brez da se pri tem ne usmerja pozornosti na Moje zapovedi Ljubezni; teh prej 
omenjenih Jaz namreč ne jemljem v poštev, celo če se jim popolnoma striktno sledi. 
 
Izjemno je pomembno, da se ljudi prosvetli (poduči) glede tega, kako je sestavljena 
Moja volja in kaj je Mojim očem prijetno. Vi namreč glede tega že dolgo nimate več 
merila in vi v duhovnem smislu ne poznate vašega pomanjkanja. Zato je primerno z vso 
marljivostjo in vztrajnostjo slediti tej Moji zapovedi, da bi prisvojil Mojo voljo in potem 
delal na sebi tako, da ga potem lahko preplavi Moja Ljubezen in da tako on lahko 
upošteva še edino Mojo voljo (23. maj 1947). Kolikor bolj človek omogoči, da je Moja 
volja smernica njegove življenjske poti, toliko bolj on postaja podoben Mojemu bitju, 
medtem ko izpolnjevanje od ljudi danih zapovedi ne prinaša nikakršne spremembe 
njegovega bitja. 
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Moja volja pa je izpolnjevanje zapovedi Ljubezni do bližnjega, preko katere človek 
obenem tudi dokazuje svojo Ljubezen do Mene. In Ljubezen do bližnjega mora biti 
stalno in neprestano prakticirana… človek lahko samega sebe oblikuje v Ljubezen; on 
je lahko tako prežet z Ljubeznijo do bližnjega, da ga ona nenehno spodbuja na 
neprestano delovanje, da je torej ona gonilna sila njegovega razmišljanja, govora in 
delovanja. Tedaj bo on tudi primer bližnjim; on ne samo to, da jim bo s primerom kazal 
pravilen, Meni prijeten način življenja na Zemlji, ampak bodo obenem tudi 
prepoznavne posledice njegovega življenja Ljubezni… on bo izpolnjen z Mojim Duhom; 
to pomeni, da bo on od Mene prejemal znanje, ki je skladno z Resnico, katerega bo 
lahko dajal (delil) naprej bližnjim.  
 
Torej posledica dejavne (aktivne) Ljubezni do bližnjega je obenem tudi dokaz rastoče 
duševne zrelosti, kakor tudi dokaz, kako pomembno je izpolnjevanje Moje zapovedi 
Ljubezni. Ljudje Moje zapovedi ne jemljejo dovolj resno; čeprav pa je ona zopet 
najpomembnejša v njihovem zemeljskem življenju, ker je od izpolnjevanja le te odvisno 
celotno življenje v večnosti. Kaj je torej bolj razumljivo od tega, da Sem Jaz to zapoved 
dal Mojim učencem z nalogo, da gredo v svet in da učijo vse narode; da jih prosvetlijo o 
rezultatu življenja v Ljubezni in o usodnih posledicah neljubeznivosti (Ponovljeni Zakon 
28= 5-Mz) + Levitik 2= 3-Mz), da bi tako lahko že na Zemlji prišli do duševne zrelosti? 
 
Jaz Sam sem na Zemlji oznanjal Ljubezen; Jaz Sam Sem jim pokazal primer življenja 
Ljubezni in Jaz Sam Sem jim dokazal, do kakšne modrosti in čudežne sile Sem prišel 
preko Ljubezni… in Jaz Sem vse tiste, ki so to resno sprejeli, napotil, da Mi sledijo… 
Vendar pa ljudem ni bilo mar in so namesto tega s fantastičnim elanom ter ambicijami 
pazili na to, kar je človek dodal Moji zapovedi Ljubezni, kar pa z nesebično Ljubeznijo 
do bližnjega nima niti najmanjše veze. Toda oni menijo, da Mojih zapovedi ni mogoče 
izvajati… in tako sebi dajejo dokaz za to, da ne verjamejo v resničnost Moje Besede, 
Moje Modrosti in Moje Ljubezni, ker bi drugače morali brez dvoma sprejeti oz. slediti 
vsaki Besedi iz Mojih ust. 
 
To, kar Jaz zahtevam od ljudi, mora biti vedno in za vekomaj izvedljivo, kakor tudi, da 
to vsi ljudje lahko sprejmejo. In edino svobodna volja jim lahko prepreči, da ne vršijo te 
od Mene zahtevane nesebične Ljubezni do bližnjega. In zato se mora človek najprej 
seznaniti z Mojo voljo. On jo mora prisvojiti; torej mora se odreči lastni volji in 
popolnoma vstopiti v Mojo voljo. Tedaj pa jo bo lahko tudi izpolnil; in to v vsaki 
življenjski situaciji, ker Moja zapoved ni dana samo za posamezne ljudi, ampak za vse, 
za celotno človeštvo, katero na nasprotni strani Ljubezni trati življenje in je zato v 
največjem neznanju, ker je znanje šele posledica življenja Ljubezni, katero Sem Jaz 
postavil kot zapoved za tiste, ki se želijo povzpeti in ki želijo biti v najsvetlejši svetlobi 
(luči)… AMEN 
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*** 

 

Bertha Dudde, št. 4646, 20. maj 1949 
 

BOŽJA VOLJA – ŽIVLJENJSKO VODILO… 
 
Kdor ne naredi tega, da je Moja volja vodilo njegovega življenja, njegova pot ne bo 
prava; on namreč živi v nasprotju z Mojo voljo in ne spoštuje Mojih zapovedi, katere jim 
objavljajo Mojo voljo. Če želite slediti Moji volji, vam jo moram Jaz na nek način 
oznaniti; in Jaz (po)skrbim za to, da vam je dan dostop do znanja o tem, vendar pa je 
vse to odvisno od vaše volje, ali vi to sprejemate ali zavračate. Vsaka Beseda od Mene 
vam mora služiti kot vodilo; in resnično ni težko živeti v skladu z Mojo voljo, ker je Moj 
jarem prijeten in Moje breme je lahko (Matej 11:30)… 
 
Jaz od vas ne zahtevam ničesar, kar bi bilo neizvedljivo. Vendar pa obstaja neka ovira, 
katera povzroča, da se vam to, kar je lahko izvedljivo, zdi da je težko… vaša volja, 
katera se mora popolnoma podrediti Moji volji. In če se vaša volja še ni združila 
(zedinila) z Mojo, morate uporabiti silo (Matej 11:12)… tako boste pridobili Nebeško 
Kraljestvo. Tedaj se morate boriti znotraj vas, da bi voljo, ki je še vedno usmerjena 
stran od Mene, spremenili v tisto, ki je Meni povsem podrejena; tedaj pa boste to, kar 
preko Moje Besede zahtevam, da naredite, z lahkoto storili. 
 
Jaz ne morem odnehati od Mojih pogojev za doseganje zrelosti duše. Vendar pa vam 
Jaz olajšam in vam dajem moč, da jih lahko lažje izpolnite. Toda to morate vedeti in se 
znotraj (vas) ne smete upirati Mojim zahtevam. Moje zapovedi morajo postati vaša 
lastna namera; iz svobodne volje se morate truditi živeti v Ljubezni. In tako so 
izpolnjene vse zapovedi, katere vam dajem v času vašega zemeljskega življenja.  
 
Vaše življenje mora biti utemeljeno na Moji Besedi; to je vse, kar zahtevam od vas. 
Vendar pa to zahteva, da poznate Moje Besede; to zahteva notranje življenje tako, ko 
se ukvarjate z duhovnimi vprašanji tam, kjer morate zavzeti stališče glede tega, kar Jaz 
zahtevam od vas. Zato vi, če želite doseči cilj, ne smete iz dneva v dan nepremišljeno 
živeti; v mislih se morate ukvarjati s smislom vašega življenja in z vašo nalogo, kakor 
morate biti ravno tako kritični do sebe glede tega, v kolikšni meri vi izpolnjujete vam 
postavljeno življenjsko nalogo. In vi si boste potem vedno pred vas postavili Mojo 
Besedo. Moja Beseda vam namreč daje vse smernice, in vedno vam bo (po)kazala 
pravo pot… pot, ki vodi do cilja, do zedinjenja z Menoj, vašim Bogom in Očetom 
Večnosti… AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 4833, 8. februar 1950 
 

GLAS VESTI… ZAPOVED LJUBEZNI… ZNANJE… 
 
To, kar vi na Zemlji potrebujete, da bi dosegli cilj, Jaz dovoljujem, da prejmete v 
najobilnejši meri tako, da za vas dozorevanje duše ni nemogoče. Vendar pa Jaz ravno 
tako že od večnosti za vsakega posameznika poznam mero milosti, katero on izkorišča 
(uporablja)… Jaz glede na to ravno tako vem, katero sredstvo je zanj koristno  in kako 
se on obnaša do tega. Zaradi tega tudi različne življenjske usode, katere pa so vse poti 
do cilja, do končne popolnosti, ko človek hodi po njih in stremi k višavam. Življenje na 
Zemlji je za vsakega sestavljeno iz drugačne dejavnosti, katera mu prinaša uspehe ali 
neuspehe. Najrazličnejši poklici rezultirajo v marljive, za zemeljski uspeh zaskrbljene 
ljudi, kateri v skladu z njihovimi uspehi ravno tako postavljajo različne zahteve za 
življenje, katere pa se v glavnem nanašajo na koristi telesa. To svetovno prizadevanje 
jim torej ne prinaša nikakršnega razvoja navzgor, zaradi česar je le ta popolnoma 
neodvisen od življenjskih pogojev in od znanja (strokovnosti, spretnosti) človeka. Da bi 
se dosegel duhovni napredek, je edino nujno živeti način življenja, ki je v skladu z Mojo 
voljo. Vendar pa ta način življenja lahko živi vsak človek, naj bo reven ali bogat, naj bo 
visok ali nizek, naj bo mlad ali star, naj bo pameten ali omejen v svojem znanju. Jaz 
Sem ljudem v srce položil Svetovalca tako, da vsak sam od sebe ve, kaj je dobro ali zlo; 
on namreč točno ve, kako bi vsak postopek vplival na njega samega. Kdor usmerja 
pozornost na tega Svetovalca, kdor torej posluša glas svoje vesti, on ravno tako hodi 
po pravilni (pravi) poti, ki vodi do cilja. Glas vesti se izobražuje preko vzgoje, preko 
učenja, preko sprejemanja Moje Besede: se pravi preko znanja, katero je vsakemu 
izmed vas preneseno preko Evangelija, kateri vam je oznanjen preko Besede in Pisma. 
Ta Evangelij vam objavlja Mojo voljo, katera je združena (strnjena) v eni zapovedi: Ljubi 
Boga iznad vsega in bližnjega kakor samega sebe. Kdor izpolnjuje to zapoved, on živi v 
Mojem redu, in njegov vzpon je zagotovljen. On je lahko tudi brez globljega znanja, 
vendar pa bo njegova duša bo vseeno dozorela… Čeprav pa on lahko ravno tako 
prejme znanje od Mene… Ljudje bodo oskrbljeni z Njim tako, kakor oni želijo izkoristiti 
milost, ki jim priteka…  Kdor želi veliko razdeljevati, bo tudi veliko prejel; torej kdor živi 
samo zase, kljub temu pa ostaja v Mojem večnem redu, bo on lahko na Zemlji 
nevednež, vendar pa ne bo prikrajšan za duhovna bogastva, ker bo (živel) v najjasnejši 
svetlobi, zato moder in poln moči, čim on odloži svoj telesni pokrov. Da bi lahko na 
Zemlji postali popolni, za to ni potrebnega nikakršnega posebnega znanja, ampak 
edino volja za nesebično Ljubezen do bližnjega, katero pa lahko uresniči vsak človek, ki 
teži k boljšemu, ki posluša Svetovalca (Boga Osebno) v srcu, ki izpolnjuje Mojo voljo, 
ker čuti, da Mi on edino tedaj ugaja, ko je iz lastne (s)pobude dober do bližnjega, ko on 
Meni in bližnjemu nosi (daje) Ljubezen, katero Jaz zahtevam od njega; in zato Sem 
ljudem kot najpomembnejšo zapoved dal zapoved Ljubezni. AMEN 
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*** 
 

Bertha Dudde, št. 4932, 12. julij 1950 
 

BOŽJA VOLJA: IZVAJANJE ZAPOVEDI LJUBEZNI… 
 
Tako je Moja volja jasno prepoznavna iz Moje zapovedi Ljubezni do Boga in do 
bližnjega. V tem je zajeto vse, kar morate vi delati in česar ne smete delati; in če vi tako 
izpolnjujete te zapovedi, ste vi na poti do popolnosti. Potem namreč vi ne morete 
ponovno grešiti, kakor tudi ne morete ostati v starem grehu, kateri je sestavljen iz 
tega, da ste se vi prostovoljno oddaljili stran od Mene in tako Mene prikrajšali za 
Ljubezen; in zato ste tudi padli v neusmiljenje (neljubeznivost, krutost) do vseh iz Mene 
nastalih stvaritev. Toda če vi vršite Moje zapovedi, vaša Ljubezen do Mene pomeni 
ponovno zedinjenje z Menoj in prežemanje z Mojo Ljubezen-sko močjo tako, da ste vi 
znova v nekdanjem stanju svetlobe in moči tako, da se nahajate v najpopolnejšem 
spoznanju in lahko ustvarjate ter oblikujete z vašo lastno voljo… tako, da ste vi sedaj 
ponovno popolni oz. ponovno ste se oblikovali v Božanska bitja, kakršni ste bili izvorno. 
In zato morate vi ljudje najprej (s)poznati Mojo voljo, da bi lahko po njej živeli in postali 
blaženi. Moja Beseda vam mora biti predstavljena, in zato morate vi poslušati Mojo 
Besedo, katera vam jasno in razumljivo razodeva Mojo voljo. Moja Beseda vas seznanja 
z Mojo zapovedjo Ljubezni, z vsemi vašimi dolžnostmi do Mene in do bližnjih. Moja 
Beseda vam daje razlago o vaši oddaljenosti od Mene, če si vi sami ne prizadevate, da 
bi jo zmanjšali. Moja Beseda vam daje znanje o Moji Ljubezni, milosti in usmiljenju, o 
Moji modrosti in vsemogočnosti tako, da se v vas lahko prižge plamen Ljubezni do 
Mene, čim samo imate srce, ki je voljno ljubiti. Moja Beseda vam ravno tako 
predstavlja vaše bližnje kot Moje otroke, s katerimi se morate vi soočiti kot bratje, 
katerim morate vi ravno tako podariti vašo Ljubezen, če želite izpolniti Mojo voljo. 
Moja Beseda vas opozarja in opominja ter vam usmerja pozornost na posledice 
napačnega načina življenja brez Ljubezni, ko ne spoštujete Mojih zapovedi. Vi morate 
sprejeti Mojo Besedo, če želite postati blaženi. Toda v kakšni obliki Moja Beseda 
prihaja do vas, to naj ostane Moja skrb; vi samo bodite voljni, da jo sprejmete, ko vam 
jo Jaz ponudim, ker vi lahko edino preko Moje Besede spoznate Mojo voljo in edino 
preko izpolnjevanja Moje volje postanete blaženi. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 5849, 9. januar 1954 
 

ZAPOVEDI LJUBEZNI… PREMAGOVANJE SAMOLJUBJA… 
 
Kdor skrbi edino za Moje zapovedi Ljubezni, ta je Meni po volji, kakor tudi živi po Moji 
volji… Jaz od vas ne zahtevam ničesar drugega, razen da se oblikujete v Ljubezen; 
namreč edino po poti Ljubezni lahko postanete Božanska bitja, ker edino preko 
Ljubezni lahko v sebi oživite vse moči, katere ste izgubili, ko ste storili greh s tem, ko 
ste se Mi uprli, in katere so uspavane v vas, vse dokler ponovno ne postanete to, kar ste 
bili na začetku... bitja izpolnjena z Ljubeznijo, polna Svetlobe in Moči... 
 
Zahteve, katere vam Jaz dajem preko Mojih zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega, 
resnično niso velike, ker imate v zemeljskem življenju veliko priložnosti, da ste dejavni 
v Ljubezni. One takorekoč k vam prihajajo same od sebe; in če ne postanete trdosrčni, 
delovanje v Ljubezni za vas resnično ni težko. In toliko bo lažje, kolikor bolj premagate 
vaše samoljubje, tako da je premagovanje le tega vaša zemeljska naloga. Vendar pa 
morate to nalogo izpolniti sami; morate delati na samemu sebi, kritično opazovati 
svoje razmišljanje in delovanja ter vedno hoteti narediti to, kar je pred Menoj pravilno 
(ustrezno)... tedaj pa vas bom tudi (po)gledal z zadovoljnimi očmi, če le imate voljo, da 
Me ne razžalostite... torej če se je v vas že razvnela Ljubezen do Mene. 
 
Vedno boste vedeli, kaj je pravilno in kaj napačno; in vaše samoljubje tedaj ne sme biti 
tako veliko, da izberete napačno, ker bi vi imeli koristi od tega (da izberete sebi v korist). 
Kdor želi pravilno živeti, vedno (po)misli najprej na Mene in šele potem na sebe, in on 
bo z lahkoto svojemu bližnjemu dokazal Ljubezen. Ljubiti Mene in bližnjega je osnovni 
zakon (Jakob 2:8), in slediti le temu povsem zagotovo rezultira v spremembi bitja. 
Vendar pa ti dve zapovedi vsebujeta vse, kar je potrebno za dozorevanje na Zemlji... 
kdor je namreč dejaven v Ljubezni, ta od Mene dobiva moč za delo na sebi... kdor je 
dejaven v Ljubezni, ta obenem tudi dozoreva v spoznanju (v modrosti); in tedaj 
zavestno živi tako, kakor je to Meni prijetno... 
 
Zato Jaz vedno znova učim edino Ljubezen, in Mojim glasnikom dajem nalog(o), da 
zapoved Ljubezni postavijo kot prvo in najpomembnejšo. Brez Ljubezni si je namreč 
vzpon nemogoče zamisliti, ker brez Ljubezni ni veze z Menoj, katera pa je nujno 
potrebna, da bi bilo mogoče priti do prejetja moči; in brez Ljubezni pred vami ostaja 
velika razdalja, v kateri ste se znašli, ker ste nekoč od-padli od Mene. Vendar pa Jaz 
želim, da se ponovno zedinite z Menoj... Jaz želim, da se ponovno oblikujete v 
Božanska bitja, in zato vas vedno opozarjam edino na to, da trenirate (prakticirate) 
Ljubezen; in vaša naloga je ta, da ji sledite, če želite ponovno vstopiti v blaženost... 
AMEN 
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*** 
 

Bertha Dudde, št. 5873, 9. februar 1954 
 

IZPOLNJEVANJE ZAPOVEDI LJUBEZNI… 
 
Enostavno živite v Ljubezni… Jaz od vas ne zahtevam ničesar drugega. Vendar pa 
boste na ta način dosegli nek za sedaj nedojemljiv cilj: stopnjo popolnosti, katera bo 
kasneje za vas predstavlja najbolj blesteče dojemanje, ker bo potem vaša duša lahko 
pridobila duhovno vizijo in dosegla vpogled v Moje kraljestvo in vse njegove lepote. Jaz 
od vas zahtevam edino, da ljubite; Ljubezen je namreč ključ do dojemanja, do moči in 
najbolj vzvišene sreče. Vsaka oseba je lahko dobra; toda to, ali si ona to želi biti, ali 
sledi nežni spodbudi (nagovarjanju) znotraj sebe, pa je odločujoči dejavnik pri 
doseganju njenega cilja na Zemlji. In zato mora ona nenehno prejemati spodbude za 
prakticiranje Ljubezni; vedno znova jo je potrebno spomniti, da izvaja dela Ljubezni in 
jo opozoriti, da ne deluje brezčutno… Zato so bile človeku iz Moje strani dane zapovedi 
Ljubezni, da tako ne bi pozabil to, kar je v zemeljskem življenju edino pomembno… da 
bi uporabljal svoj zdrav razum tako, da mu pomaga, ko je notranja želja njegovega srca 
že postala prešibka… Potem pa se mora spomniti, da Moja volja pričakuje edino 
izpolnjevanje Mojih zapovedi Ljubezni in da racionalno (razumsko) poizkuša ugotoviti, 
zakaj Sem dal te zapovedi… On mora upoštevati Besede: »Kdor ostaja v Ljubezni, 
ostaja v Meni in Jaz v njem…« (1 Janez 4:16). Zaradi tega, če želi navezati stik z Menoj, 
mora živeti življenje Ljubezni… V tem primeru pa bo njegov duhovni vzpon 
zagotovljen; potem bo on izpolnil namen svojega zemeljskega življenja. Ljubezen je 
Najvišja… Ljubezen je moč, brez katere nobeno duhovno bitje ne more živeti; potrebno 
jo je dojeti kot življenje duše, katera je večna. Vendar pa lahko podleže duhovni smrti, 
če ji primanjkuje Ljubezni; (Ljubezen je) moč, katera najprej daje resnično življenje. 
Vsak, ki želi živeti v večnosti, mora dajati Ljubezen vsem tistim, kateri pristopajo k 
njemu; vsem tistim, ki si želijo njegove Ljubezni… edino potem bo on lahko ustvarjal v 
moči ter svetlobi in edino potem je on lahko blaženo srečen. 
 
Brez ljubezni je namreč duša v mraku in je šibka, ker celó življenje telesa (ko duša živi v 
telesu) brez Ljubezni ne predstavlja življenja za dušo; četudi ona lahko začasno 
uporablja telesno življenje, pa je brez Ljubezni to vedno v napačni smeri, kar pa na ta 
način samo povečuje sloje, kateri jo obdajajo tako, da bo ona na koncu svojega 
zemeljskega življenja vstopila v duhovno kraljestvo brez moči ter svetlobe, kjer pa ji ni 
več podarjenega pooblastila, da telo (v telesu) lahko spremeni njeno stanje. Ona 
namreč zase ni izkoristila telesne energije življenja; ni se prepustila nežnim 
nagovarjanjem (Duh, Glas vesti v njej) in ni prisilila telesa, da uresniči dela Ljubezni… 
Ker vse dokler je živela na Zemlji, so njene misli in namere določale (edino) telesne 
aktivnosti, izkoriščanje vitalnosti; njene napačne namere pa so kasneje ravno tako 
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povzročile njeno stanje smrti v duhovnem kraljestvu… Vedno znova ste opominjani na 
Ljubezen (da ljubite); vi ljudje ste soočeni s tako veliko težav in revščine, in tako 
pogosto pristopajo k vam (bližnji), da bi jim pomagali, da bi lahko neprestano izvajali 
dela Ljubezni, ker imate vi sposobnost to narediti. To, ali imate pri vsem tem voljo, pa 
bo nekega dne določilo vaše stanje po smrti. 
 
Delovanja Ljubezni v skladu z Mojo voljo vam nikoli ne morejo povzročiti škodljivih 
posledic. Karkoli namreč delate z Ljubeznijo, se vam bo vrnilo na različne načine, 
duhovno in zemeljsko. To vas ne bo nikoli oškodovalo, ker bo del(ež), katerega 
pridobivate z izpolnjevanjem Mojih zapovedi, neomejen; ko namreč dajete, Jaz ne 
poznam omejitev tam, kjer Me Ljubezen motivira, da izrazim Mojo Ljubezen… 
 
Delujte z Ljubeznijo… ne preračunavajte, medtem ko dajete, ampak dovolite vašemu 
srcu, da vas spodbudi na to, da želite deliti in nuditi zadovoljstvo (Matej 6:3)… Potem 
bo vaša Ljubezen v vas prižgana, in njen ogenj bo raztopil vse nečistosti, katere se še 
naprej držijo vaše duše. Po poti Ljubezni bo duša postala sijoča ter bistra, in Moja moč 
Ljubezni jo lahko prežame; ona bo živela večno in bo vedela vse (po popolnoma 
prosvetljena). Dojela bo, da edino Ljubezen lahko uresniči zedinjenje z Menoj, da edino 
preko Ljubezni lahko doseže večno blaženost. AMEN 
 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5978, 16. junij 1954 
 

PRAVILNO UČENJE... PRAVILNA VOLJA... ZAPOVED LJUBEZNI... 
 
Moja zapoved Ljubezni je prva in najpomembnejša... Čeprav pa je ona samo smerokaz 
tega, kar bi vi morali delati, ker ste svobodni in te Moje zapovedi niste prisiljeni 
izpolniti. Vi morate vse delati prostovoljno, da bi to imelo vrednost za vašo dušo. 
Vendar pa se ravno tako tudi vsa slaba (zla) dela štejejo kot greh, ker jih vi prostovoljno 
delate, ker se vedno vrednoti edino vaša volja... Edino, kar je odločujoče, sta vaša volja 
in stališče vašega srca. In zaradi tega mora biti najprej usposobljeno vaše razmišljanje; 
vi morate biti podučeni tako, da to rezultira v pravilnem hotenju (željah). Sedaj pa je 
preko napačnega učenja volja lahko usmerjena na napačno pot, kakor volja lahko 
ravno tako deluje zoper najboljšega spoznanja... in to slednje je greh (Janez 9:41)... 
Pravilna učenja namreč vedno gledajo v Ljubezen, toda delovanje proti Ljubezni je 
greh... Čeprav pa ima tudi človek, ki je v zablodi, Tistega (Božanska iskra Ljubezni, Sveti 
Duh), ki tiho opominja in opozarja, ki njegovi volji vseeno kaže pravilno smer... katera 
pa je zopet v skladu z Mojo zapovedjo Ljubezni... Zaradi tega on niti ne more biti 
opravičen (pomiloščen) za prekršek zoper Ljubezni... za greh... medtem ko se on sam 
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upira tihemu Opomniku v sebi, medtem ko on na Njega ne usmerja pozornosti. Volja je 
namreč v vsakem človeku lahko usmerjena pravilno ali napačno, ker drugače ona ne bi 
bila svobodna. Vedno pa je zapoved Ljubezni merilo za usmeritev volje oz. njeno 
izvajanje je obenem tudi pravilna odločitev volje, ker edino Ljubezen vodi v življenje v 
Božanskem redu. In zato nobeden človek ne more postati blažen brez Ljubezni... 
zaradi česar Jaz to zapoved izpostavljam kot prvo in najpomembnejšo, katera bi 
morala določati vaše celotno delovanje in razmišljanje, če ste vi resni v tem, da 
dosežete večno blaženost. Nič drugo vam ne more prinesti enakega uspeha (rezultata); 
ničesar drugega ni, kar bi vam lahko prineslo Ljubezen, četudi ste vi zelo marljivi v 
raznoraznih delovanjih, katera pa vedno ostajajo le simbol za to, kar Jaz zahtevam: 
Ljubezen do Mene in do bližnjega... Vsi simboli bodo prepoznani, da so brez pomena, 
ko je v srcu človeka zasidrana Ljubezen... Zaradi tega Sem Jaz na Zemlji vedno 
poučeval edino Ljubezen, zato Sem Jaz za ljudi živel kot vzor življenja v Ljubezni... Zato 
Sem jim Jaz dal primer za pravilen način zemeljskega življenja... Jaz Sem bil krotek, 
miroljuben, nadvse dobrotljiv, poln ponižnosti, poln usmiljenja, potrpežljiv in pravičen. 
Jaz Sem prakticiral Ljubezen in na ta način ravno tako ljudem dokazal uspeh tako, da bi 
tudi oni morali težiti k temu tako, da bi oni morali hoditi za Menoj, da bi dosegli 
veličasten cilj: večno življenje v svetlobi, moči in slavi... In zato bi morala biti na Zemlji 
vedno oznanjana edino Ljubezen. Moje učenje Ljubezni mora biti z veliko vnemo 
oznanjano, ker je to edina pot do višav... kdor namreč hodi v Ljubezni... je on obenem 
tudi Moj privrženec, in ker vas edino Ljubezen (od)rešuje in osvobaja od greha in smrti. 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6086, 22. oktober 1954 
 

ZEMELJSKA NALOGA: IZPOLNJEVANJE ZAPOVEDI LJUBEZNI... 
 
Vsakemu izmed vas je bila dana naloga in vsak jo izpolnjuje v skladu s svojo voljo, ker je 
volja vsakega človeškega bitja svobodna. Toda prepoznati vašo nalogo je predpogoj; in 
to znanje vam je dostavljeno preko Moje Besede... katero kasneje dejansko lahko 
poslušate, jo sprejmete ali pa jo tudi zavržete... za kar pa boste morali vi sami 
odgovarjati. Vsak, ki se podreja zahtevam Moje Besede, izpolnjuje Mojo voljo, tako pa 
obenem tudi njegovo zemeljsko nalogo, in glede na to lahko oseba ravno tako govori o 
duhovnem napredku. Vendar pa mora celo oseba, ki je svetovnega uma, vedeti, da bo 
morala nekega dne odgovarjati za svoj neuspeh... da ji Beseda z učenjem ni bila 
ponujena brez razloga... da mora ona ravno tako usmeriti pozornost nanjo, če želi 
izpolniti svojo zemeljsko nalogo... Človek mora vedeti, da njegovo življenje ne bo 
trajalo večno in da mora on svoje kratko življenje na Zemlji izkoristiti za večnost. 
Izkoristiti pa predvsem zahteva izpolniti Moje zapovedi Ljubezni... če dela (živi) tako, 
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bo on potem postal dostojen Moje Ljubezni in bo prejel moč za napredek svoje duše... 
za uresničitev psihološkega dela, katero je namen njegovega zemeljskega življenja. 
Vsak, ki si prizadeva živeti v Ljubezni, bo ravno tako vedel, da on na Zemljo ni bil 
postavljen samovoljno ali brez razloga, temveč da je to povezano z doseganjem cilja; in 
on bo iskreno stremel k temu cilju... k zedinjenju z Menoj... 
 
Torej vsak, ki zanemari Ljubezen, ki poizkuša uresničiti edino za svojo lastno korist, 
samemu sebi zapira vstop v večno življenje... njemu namreč primanjkuje Ljubezni, 
katera pa je edini ključ do sreče. Njemu ravno tako primanjkuje dojemanja 
(prosvetljenja, svetlobe, modrosti); on ne ve ničesar o pomenu in namenu njegovega 
zemeljskega življenja, kakor tudi ne sprejema razlage o tem. Izpolnjevanje Mojih 
zapovedi do Boga in do človekovega bližnjega bo zagotovilo, da človeško bitje doseže 
dojemanje; in vsak, ki Moje zapovedi uporablja kot vodeči princip za svoje življenje na 
Zemlji, bo zagotovo postal prosvetljen. On se ne more izgubiti, njegova pot bo brez 
zmot vodila do sfer večne blaženosti, ker se on popolnoma podreja Moji volji; on svoje 
življenje živi znotraj Mojega večnega reda, v nenehnem stiku z Menoj, zaradi česar tudi 
v izobilju prejema Mojo moč. Vendar pa bo on to moč v zameno ponovno izkoriščal 
edino za izvajanje dela Ljubezni, ker ga bo na to spodbudil Moj Duh, kateri je v 
nenehnem stiku z Menoj in kateri nanj lahko vpliva edino na dober način... Tako bo on 
izpolnil njegovo zemeljsko nalogo na način, da bo sebe, kakor tudi svojega bližnjega 
poizkušal integrirati v večni red tako, da bo poizkušal vzpostaviti večni red znotraj 
sebe; in v skladu s svojim dojemanjem (prosvetljenjem, spoznanjem, modrostjo) bo 
pomagal tudi svojim bližnjim, da se podredijo Meni in Moji volji tako, da bodo oni ravno 
tako vzpostavili ta stik z Menoj ter uresničili namen svojih zemeljskih življenj. AMEN 
 

*** 

Bertha Dudde, št. 6618, 10. avgust 1956 
 

BOŽJA VOLJA... ČLOVEŠKE ZAPOVEDI... 
 
To, kar Bog zahteva od vas, ni nič, kar ne bi bilo mogoče izpolniti, temveč ste vi to 
sposobni z lahkoto narediti, če ste le voljni spoštovati Božjo voljo; tedaj namreč 
prejemate moč za izvajanje tega, kar se zahteva od vas. Vaše izvorno bitje je bilo 
Ljubezen, ker ste vi nastali iz Izvorne Sile, iz Božanske Ljubezni. Če ste sedaj povsem 
brez Ljubezni, potem je razlog tega vaša lastna volja, katera se je usmerila stran od 
Boga in se tako obenem tudi upirala Njegovemu Ljubezen-skemu sevanju; torej vi ste 
jo zavrnili... Toda če se sedaj ponovno v svobodni volji usmerite k Njemu, potem se 
ravno tako odpirate Njegovemu sevanju Ljubezni, katero prejemate v obliki moči, 
katero potem izkoriščate v Božji volji... za dela Ljubezni... za vas je namreč Božanska 
sila Ljubezni notranja spodbuda, da ste dejavni (aktivni) v skladu z vašim izvornim 
bitjem. Vse, kar Bog zahteva od vas, pa je sledeče: da se iz svobodne volje ponovno 
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usmerite k Njemu, pri čemer ste se obenem tudi sposobni preobraziti (spremeniti) v 
Ljubezen. Bog to zahteva od vseh Njegovih stvaritev, naj bo to na Zemlji ali v 
onostranstvu, ker se bitje brez nekega takšnega preoblikovanja (spremembe) v 
Ljubezen ne more nikoli zediniti z Bogom, Kateri ga lahko Edini naredi blaženega. Vam 
ljudem je sedaj dano to zemeljsko življenje za to, obenem pa vam On ravno tako daje 
Njegov Evangelij... znanje o Božji volji in vaši zemeljski nalogi. On vam približuje 
Božansko učenje Ljubezni predvsem zaradi tega, da bi vas spodbudil na razmišljanje, 
kar pa bi moralo potem (pre)usmeriti vašo voljo. Torej kdor svojo voljo usmeri k Bogu, 
ta bo tudi z lahkoto dosegel Nebeško Kraljestvo; to pomeni, da bo premeščen v stanje 
blaženosti, katero je pogojeno z izpolnjevanjem Božanske volje. Torej čigar voljo še 
vedno upravlja Bogu nasproten pol, ker mu sam človek daje pravico na to, ta bo moral 
vložiti velik trud, da bi se ponovno osvobodil te sile. In težko, da se bo takšen (človek) 
odločil za Ljubezen-ska dela, ker je on potem, ko se je (svoje)voljno usmeril stran od 
Boga, povsem brez moči; to pa pomeni samo to, da on zavrača celotno dostavo moči, 
kar pa potem pripelje do razmišljanja in delovanj, ki so brez Ljubezni. Življenje v 
Ljubezni je vse, kar Bog zahteva od vas ljudi; stvar je namreč edino v preoblikovanju 
vaše zle volje in (vašega) bistva v to, kar ste bili izvorno. Samo to, kar lahko vodi do te 
preobrazbe bitja in samo to, kar lahko doseže življenje v nesebični Ljubezni, se lahko 
smatra, da je Božja volja. Vendar pa ste vi ljudje na svojo roko dodali še zapovedi, in 
tako ste Božanske zapovedi, ki zahtevajo edino Ljubezen do Boga in do bližnjega, 
precej zapostavili, ker se na te zapovedi, katere ste sami dali, bolj pazi kot na tiste, ki 
jih je dal Sam Bog in katere edine vodijo do blaženosti. Ko želite biti poslušni... trpite z 
okolico, katera vam ne prinaša (ne daje) veliko blaženosti in katera za vas predstavlja 
veliko nevarnost, če zaradi tega pozabite na Božanske zapovedi Ljubezni. Tako vas je 
zaradi tega o tem potrebno vedno znova prosvetliti; vedno znova vam je potrebno 
pokazati Božansko učenje Ljubezni in njegov učinek na vašo dušo. In morate vedeti, da 
ne napredujete niti koraka naprej, če preskočite te zapovedi Ljubezni... ne glede na to, 
koliko se trudite, da izpolnite to, kar vam ljudje zapovedujejo in kar vam je razen tega 
(Ljubezni) predstavljeno kot »Božja volja«... Edino dela Ljubezni so odločujoča za vašo 
usodo v večnosti, katera pa niso težka za tiste, kateri pri usmerjanju k Bogu od Njega 
tudi prejemajo moč... Ko so vaše misli in vaša volja usmerjeni k Bogu, se iskra Ljubezni 
v vas spremeni v plamen, vi pa boste znotraj prejeli spodbudo za delovanje v Ljubezni... 
Da pa bi svojo voljo usmerili k Bogu, se vam On na veliko načinov razodeva: v 
Stvarstvu, v vaši zemeljski usodi in preko Svoje Besede... In vsak človek, ki je dobre 
volje, Ga lahko spozna... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6751, 1. februar 1957 
 

VSAK ČLOVEK VE ZA BOŽANSKE ZAPOVEDI LJUBEZNI... 
 
Vsak pozna zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega; one so namreč zapisane v srce 
vsakega človeka toliko, da vsak sam na sebi (ob)čuti, da se delo Ljubezni odraža na 
samemu sebi, da on sam postaja vse bolj srečen, ko ga pokriva Ljubezen od Mene 
Samega ali od njegovega bližnjega. Tako da bo on lahko iz tega zaključil, da ima bližnji 
enako pravico na Ljubezen in da Jaz Sam zahtevam Ljubezen od človeka, ki Mi je 
hvaležen za svoje življenje.  
 
Vendar pa je v človeku lahko ravno tako zadušena celotna iskra Ljubezni; on iz ljubezni 
do samega sebe lahko naredi zaporo za Ljubez-sko delovanje do bližnjega. Toda tedaj 
za Moje zapovedi Ljubezni (iz)ve preko Moje Besede, katera se oznanja v svetu in 
katere vsebina je Moje učenje Ljubezni. On celo tudi tega ne želi poslušati, ker na 
Ljubezen-sko dejavnost (aktivnost) ni prisiljen... toda tedaj nastopajo stanja težav, 
katera prizadenejo njega samega ali njegove bližnje... in ponovno mu je predstavljena 
zapoved Ljubezni; on sam bo hrepenel po Ljubezni, ko ga prizadene težava, ali pa bo 
tako očitno prejel spodbudo na to, da prakticira Ljubezen do bližnjega zaradi težave, 
katera je tega prizadela. 
 
Nobeden človek ne more reči, da so mu Moje zapovedi Ljubezni ostale tuje... to, ko je 
tako malo Ljubezni med ljudmi, potrjuje moč, katero si je Moj nasprotnik (Satan) 
pridobil nad ljudmi... to pa zopet potrjuje to, da se ne časti Božanskega Odrešenika 
Jezusa Kristusa, da ni priznan in da On zaradi tega niti ne more priti na pomoč ljudem, 
ki so izročeni oblasti Mojega nasprotnika in kateri ji bodo tudi podlegli, če se ne 
usmerijo na Jezusa Kristusa. On ima resda veliko moč, vendar pa mu to moč dajete vi 
ljudje sami, ker vas on ne more prisiliti, da mu pripadate. In vi sami imate svobodno 
voljo, katero lahko ravno tako usmerite v drugo smer... lahko se predate Jezusu 
Kristusu in Mu predstavite svojo slabost. Lahko Mu ravno tako priznate, da je vaše 
samoljubje še vedno veliko in da se ga želite osvoboditi; in On vam bo zagotovo 
pomagal ter vas obdaril z okrepitvijo volje... 
 
Vendar pa je vaša vera premajhna; tudi to je namreč vpliv Mojega nasprotnika, da 
spodkopava vero v Mene v Jezusu Kristusu. Vi ste pod njegovim vplivom, čeprav imate 
poleg tega ravno tako vašo svobodno voljo: ali mu dovoljujete, da z vami upravlja ali pa 
se usmerjate k Meni... ali prakticirate Ljubezen do svojega bližnjega in Mi tako obenem 
tudi dokazujete vašo Ljubezen, ali pa vedno mislite edino na vaš lastni jaz in se tako 
izročate tistemu, ki je ne-Ljubezen. Kot ljudje ste že dosegli določeno zrelost, katera 
vam ravno tako dokazuje, da imate svobodno moč odločanja... Moj nasprotnik vas ne 
more prisiliti, ampak vas edino lahko skuša... ravno tako pa vas tudi Jaz ne prisiljujem, 
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temveč se njegovim skušnjavam zoperstavljam z mnogimi oblikami milosti, katere vi 
lahko izkoristite... toda odločitev je na vas samih. 
 
In ni človeka, ki se ne more pravilno odločiti... vsakemu človeku Sem namreč v srce 
položil iskro Ljubezni, katera je Moj delež oz. vsak človek lahko v sebi čuti in vzgaja 
Ljubezen, vendar pa si mora dovoliti, da je ganjen in se ne sme upirati. In do konca 
njegovega življenja so mu vedno znova predstavljene Moje zapovedi Ljubezni. Namreč 
celo takrat, ko ljudje ne obračajo pozornosti na njih, celo ko pozabijo na izpolnjevanje 
zapovedi, pa bodo vedno znova slišali o njih, in one nobenemu človeku ne ostajajo 
neznane; torej mogoče je edino poučevati (ljudi) o njih, toda nikoli s prisilo zahtevati, 
da jih človek izpolni. Svobodna volja je odločilna, ali človek stopi na Mojo stran v 
Jezusu, ali svoje življenje živi v skladu z Božanskim učenjem Ljubezni in tako torej 
postaja svoboden od svojega mučitelja (Satana)... On ne bo prisiljen na to, čeprav pa 
mu bo od Mene na vsakršen način ponujena pomoč; na vsakršen način bo prejel 
spodbudo za dela Ljubezni, ker ga lahko edino Ljubezen (od)reši... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7115, 8. maj 1958 
 

ZAPOVED LJUBEZNI JE GLAVNA ZAPOVED  
(PRED VSEMI OSTALIMI)... 

 
Vam ljudem je dana edina zapoved, izpolnjevanje katere je edini namen zemeljskega 
življenja... zapoved Ljubezni do Boga in do bližnjega... Dokler je človek Jezus hodil po 
Zemlji, je to zapoved pokazal kot glavno in najpomembnejšo, ker so ljudje tistega časa 
to povsem zanemarili; bili so namreč tako globoko ukoreninjeni v samoljubju, da je bila 
s tem odprta pot vsem pregreham in pohotam, da so se tako one tudi razvijale na 
najgrozovitejši način in so vodile do popolne nevere.  
 
Da bi se tako ljudem pomagalo, da bi bili usmerjeni na pravo pot in da bi prišli do trdne 
vere v Boga, se morajo najprej potruditi, da svoje močno razvito samoljubje spremenijo 
v Ljubezen do bližnjega, ker njihovim dušam edino Ljubezen prinaša odrešenje in ker 
se iz Ljubezni lahko razvije tudi vera, in šele tedaj se lahko pričakuje dojemanje 
(razumevanje) pomena Jezusovega dela odrešenja... Ljubezen je in tudi ostaja temeljni 
zakon večnosti; toda ker je človeštvo brez Ljubezni, je ono popolnoma izpadlo iz reda 
in je blizu propada. 
 
Ko je Jezus hodil po Zemlji, je vedel za duhovno depresijo (najnižjo točko) ljudi, kakor je 
tudi vedel, kako bi se to depresijo lahko ozdravilo... Tako da je bilo Njegovo poslanstvo 
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predvsem v tem, da bi ljudem s primerom pokazal življenje Ljubezni in da bi bilo iz teh 
rezultirajočih duhovnih sposobnosti zopet moč izvleči koristi na blagoslov bližnjih, da 
bi se jim v zemeljski težavi prineslo pomoč, s tem pa bi tudi dokazal to, kakšna sila je 
Ljubezen... In zaradi tega je On neprestano oznanjal Ljubezen... 
 
On se je trudil, da bi ljudi vzgojil za pravilen način življenja, obenem pa jim je tudi želel 
prinesti zemeljsko in duhovno pomoč, ker so se oni nahajali v obžalovanja vrednem 
stanju, katero je ljudi povsem zagotovo strmoglavilo v prepad, katerega pa oni v svoji 
sleposti niso prepoznali. Torej Jezus je učil Ljubezen... Njegov Evangelij je bil 
pravzaprav sestavljen samo iz te zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega; vsa 
napotila, vsi podrobni podatki so se vedno nanašali edino na pravilen način življenja, 
kateri jim je bil jasno in glasno pokazan in katerega je Sam Jezus z vidnim primerom 
življenja pokazal vsem ljudem...  
 
Poleg tega pa tudi ta zapoved Ljubezni do Boga in do bližnjega ni nikakršna »zapoved« 
v pravem pomenu besede... Ljubezni namreč ni mogoče »zapovedati«; Ona mora biti 
prakticirana v svobodni volji, Njo ni mogoče zamenjati z deli, katera se lahko izvajajo 
tudi brez Ljubezni... čeprav pa se ona ravno tako izraža v delih, ker Ljubezen spodbuja 
na delovanje. Torej Jezus je na Zemlji pokazal to, kar je nujno, če človek želi priti do 
večnega življenja. Vendar pa mora človek v sebi prižgati Ljubezen. Ni dovolj, da on 
simulira Ljubezen preko del, katera bližnjemu sicer resda prinašajo koristi... vendar pa 
mora on v sebi imeti (čutiti) potrebo, da pomaga svojemu bližnjemu; šele tedaj bo 
zoper njegovega samoljubja uporabljena sila in šele tedaj on obenem tudi dokazuje 
Ljubezen do Boga... 
 
Čeprav pa človek lahko preko začetnega avtomatskega delovanja Ljubezen v sebi 
pripelje do razvoja. Človek, ki najprej izpolnjuje »zapoved«, sebe lahko vzgoji (nauči) v 
Ljubezni. To je tisto, kar se je človek Jezus trudil doseči preko Svojega Evangelija 
Ljubezni; čisti egoist namreč potrebuje spremembo iz svojega prejšnjega stališča v 
nesebično Ljubezen do bližnjega. On mora najprej prejeti spodbudo za to, da pomaga 
njegovemu bližnjemu, vse dokler to ne dela iz lastne (s)podbude; tedaj pa je že prišlo 
do neke manjše spremembe, katera se potem nenehno nadaljuje, ko je Sam Bog preko 
Ljubezni pridobil vpliv na njega. 
 
Ljubezen do Boga in do bližnjega je največja in glavna zapoved (Matej 22:40)... in zato 
je Jezusovo učenje Ljubezni vedno potrebno postaviti na prvo mesto v vseh učenjih, 
ker je Ljubezen ključ tudi do vseh nadaljnjih znanj, katera brez Ljubezni ljudem ostajajo 
nerazumljiva (Filipljanom 1:9)... Ljubezen je vse, in kdor ima Ljubezen, je njegova usoda 
že zapečatena za celotno večnost. In kjer se z vsemi močmi oznanja Ljubezen, tam je 
na Zemlji ravno tako zastopana Večna Ljubezen (Bog Osebno – Jezus Kristus); tam je 
obenem tudi Duh Resnice (Janez 14:15-17; 15:26), kakor je bilo tam ravno tako dojeto 
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delo Odrešenja Jezusa Kristusa in pomembnost le tega... Ljubezen je namreč tudi 
svetloba (luč, prosvetljenje, modrost, dojemanje), katera razsvetljuje duha tistim, ki 
oznanjajo Ljubezen in tudi sami živijo v Ljubezni... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7661, 31. julij 1960 
 

POMEN ZAPOVEDI LJUBEZNI... 
 
Takrat, ko izpolnjujete Moje zapovedi, pripadate Mojim, ker nas tedaj spaja Ljubezen... 
Ljubezen je Moja izvorna substanca; Ljubezen vas je ustvarila, kakor je Ljubezen tudi 
substanca vašega bitja. In ko vi tako živite vaše življenje v skladu z Mojimi zapovedmi, 
se ponovno oblikujete v vašo izvorno naravo. In potem se Mi priključujete; postali ste 
Moji, in to boste ostali za vekomaj. Potem boste obenem tudi spoznali pomen Mojih 
zapovedi Ljubezni in boste dojeli, zakaj vedno znova postavljam v ospredje te Moje 
Ljubezen-ske zapovedi; zakaj vas vedno znova opozarjam, da nosite Moj Evangelij, da 
oznanjate Božansko učenje Ljubezni in da tudi sami s primerom (po)kažete življenje v 
Ljubezni... 
 
Ravno tako boste dojeli, da lahko edino po poti Ljubezni postanete srečni in zakaj je 
temu tako. Ni stvar v tem, da morate delati kar nekaj, ker dela brez Ljubezni nimajo 
vrednosti; dela brez Ljubezni ne morejo imeti drugačne vrednosti od kateregakoli 
drugega svetovnega dela, katerega izvajate (zgolj) zaradi obveznosti (1 Korinčani 
13:3)... Ljubezen mora biti gonilna sila vsakega postopka (dela, delovanja); šele tedaj 
lahko pride do spremembe bitja, kar pa je tudi namen vašega življenja na Zemlji. 
Vendar pa morate vi sami prižgati Ljubezen; ni vas mogoče zamenjati pri njenem 
prakticiranju (tega ne more nihče narediti namesto vas)... namreč edino po poti Ljubezni 
se Mi lahko približate, da bi potem za vekomaj ostali stopljeni (zedinjeni, združeni) z 
Menoj. 
 
Ravno tako se Mi ne more priključiti (pridružiti) tisti, ki v sebi nima Ljubezni; Jaz Sam 
Sem namreč Ljubezen, in sam človek, ki Me želi spoznati in stremeti k Meni, mora biti v 
Ljubezni... Ljubezen gravitira k Ljubezni, Ljubezen išče zedinjenje. Moja Ljubezen 
vedno in za vekomaj pripada vam, Mojim stvaritvam; Ona bo vedno hrepenela po vas 
in Ona bo naredila vse, da bi bila ponovno zedinjena z vami. Vendar pa se Moja 
Ljubezen lahko zedini (združi) edino z Ljubeznijo... K tej vezi je mogoče stremeti, 
katera pa je lahko vzpostavljena edino iz vaše strani; Jaz Sem namreč vedno pripravljen 
na to, za kar pa je nujna vaša volja, katera bo ravno tako pripravljena, ko se je v vas 
prižgala Ljubezen, katera pa potem tudi neizbežno gravitira k Meni. In zaradi tega 
imajo Moje zapovedi Ljubezni primarno pomembnost... 
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Brez Ljubezni je vse brezvredno... in ne glede na to, koliko ste svetovno (zemeljsko) 
blagoslovljeni, celo če čast in slava spremljajo vašo življenjsko pot, ko bi lahko 
neizmerno svetovno uživali... pa se lahko imate za reveže, če v sebi nimate Ljubezni, 
ker šele Ona daje vašemu zemeljskemu življenju pravo izpolnitev, katera vas pripravlja 
za duhovno življenje, katera vam zagotavlja vezo z Menoj, katera vas oblikuje v Moje 
otroke in vam podarja večno življenje... kdor se na ta način prišteje med Moje, ta tudi 
ve, kako izjemno pomembne so Moje zapovedi Ljubezni. In on sam bo naredil vse, da 
bi svoje bližnje spodbujal na delovanje v Ljubezni. On bo njihov primer; on ne bo mogel 
drugače, kot pa delovati, misliti in govoriti dobro... 
 
Takšen (človek) je namreč izpolnjen z Ljubeznijo, in veza z Menoj mu zagotavlja 
pravilno razmišljanje in namere; in njegova celotna življenjska pot bo določena z 
Ljubeznijo. Vendar pa brez Ljubezni človek ostaja mrtev v duhu; on Resnice niti ne 
more spoznati niti je doživeti kot nekaj prijetnega... brez Ljubezni je on slep v duhu, 
primanjkuje mu vsakršnega žarka svetlobe, kateri bi osvetlil njegovo notranjost... On 
brez Ljubezni ostaja v ujetništvu Mojega nasprotnika (Satana) in je že na Zemlji 
nesrečen, v tem enakem stanju pa vstopa v onostranstvo... Medtem ko Ljubezen lahko 
ravno tako spremeni njegovo bedno (revno) življenje... edino po poti Ljubezni lahko 
doseže vzpon, ker je zakon večnosti ta, da gre Ljubezen skupaj z blaženostjo in 
blagoslovom... AMEN 

 
 

.......................................................................7…................................................................. 
Deset Zapovedi… Razlage… 

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

 

Bertha Dudde, št. 4978, 3. oktober 1950 
 

DESET ZAPOVEDI… PRVA IN DRUGA ZAPOVED… 
 

Dana vam bodo usmerjajoča načela, po katerih morate živeti na Zemlji in izpolniti 
Mojo voljo: vi morate vedno imeti v mislih Moje zapovedi, in potem ne boste mogli 
nikoli storiti greha, ker je življenje Ljubezni vedno znotraj Mojega večnega reda, potem 
pa je nemogoče zagrešiti. Moje Zapovedi Ljubezni do Boga in vašega bližnjega so 
povezale (zedinile) zakone in preroke (Matej 22:36-40). Zaradi tega Deset Zapovedi, ki 
so bile dane Mojzesu, niso bile ukinjene z Mojimi Zapovedmi Ljubezni, temveč so bile 
samo potrjene (Matej 5:19). Deset Zapovedi je bilo istočasno integriranih (vključenih) v 
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Moje Dve Zapovedi, v katerih Sem zahteval Ljubezen do Mene in vašega bližnjega 
(Marko 12:28-34)…  
 
Vi morate dati vso vašo Ljubezen samo enemu Bogu. Tako vam mora samo eno Bije 
predstavljati tisto, k čemur težite s celotnim svojim srcem; tisto, kar ljubite in 
obožujete, k čemur stremite, da bi dosegli. Za vas ne sme obstajati ničesar, kar bi lahko 
zamenjalo ali izpodrinilo to najpopolnejše Bitje, vašega Boga. Namreč vse ostalo, kar 
človek še smatra, da je vredno, so bogovi, kateri zmanjšujejo Ljubezen do vašega 
Boga in zaradi tega se jih ne more tolerirati poleg Mene… 
 

Bertha Dudde, št. 6070, 5. oktober 1954 
 

»NE IMEJTE DRUGIH BOGOV POLEG MENE...« 
(Eksodus 20:3... 2-Mz.) 

 
Tisti, kateremu podarite vašo ljubezen, je vaš bog. Tako da sedaj resno razmislite, kam 
je usmerjeno hrepenje vašega srca in ali je vaš duh svetovno usmerjen (ali duh hrepeni 
po svetu); potem je Mammon vaš bog, potem vi služite nekemu idolu, potem ste vi 
padli (v ujetništvo) tistemu, ki je gospodar teme... In vi, dokler služite idolu, ne poznate 
Boga Ljubezni... In ko vaša usta govorijo: »Jaz verjamem v Boga«, so to le prazne 
besede. Če bi vi namreč z gotovostjo verjeli v Boga Ljubezni, bi vi tudi hrepeneli po 
Njem; vi bi edino Njemu služili in bi se ločili od vsega, kar pripada svetu... potem vi ne 
bi imeli nobenega drugega boga poleg Mene... Vi bi edino Meni podarili vašo Ljubezen, 
in potem bi ravno tako smeli za vekomaj posedovati Mojo Ljubezen... Vi ne smete kar 
tako izgovarjati besede Bog, vi se morate zavedati naglobljega pomena te Besede... Vi 
se morate spomniti, da je Bog najbolj vzvišeno in najpololnejše Bitje, Kateremu mora 
pripadati celotna vaša Ljubezen... Vam ni potrebno govoriti o veri v Mene, vse dokler 
imate še vedno željo za nekim drugim bogom... zemeljskim Mammonom, katerega vi 
ljudje ljubite iznad vsega. Potem ga vi ravno tako javno izpovedujete in na ustih nimate 
Mojega Imena... Jaz, vaš Bog in Oče večnosti želim posedovati vašo celotno ljubezen in 
je ne želim deliti s tistim, h kateremu vi dejansko težite. Jaz Sem Gospodar, vaš Bog... 
ne imejte drugih bogov poleg Mene (Eksodus 20:2, 3... 2-Mz.)... Tako se glasi Moja 
zapoved, katero pa ste vi ljudje popolnoma izbrisali iz vašega spomina, ker imate vi 
druge bogove poleg Mene; vi vsi podarjate vaše srce zemeljskim bogastvom 
(dobrinam), vi vsi malikujete (Kološanom 3:5), vse dokler se ne morete ločiti od sveta 
zaradi Mene, vse dokler hrepenenje po Meni ne izpolnjuje vašega celotnega srca... Jaz 
Sem Edini Dobrota, Resnica in dostojen Ljubezni; in kdor še vedno obožuje (časti) 
druge bogove poleg Mene, njegova vera v Mene ni prepričljiva, ker bi on vse pregnal iz 
svojega srca, da bi (s)prejel edino Mene in da bi služil edino Meni... Vi pa lahko služite 
samo enemu Gospodarju (Matej 6:24)... Kjer je vaša Ljubezen, tam je vaš Bog... Dobro 
preverite te besede in se resno vprašajte, komu vi želite podariti vašo Ljubezen... Tisti 
vas bo namreč tudi posedoval... da bi vas naredil blažene (Bog=Oče=Jezus Kristus) ali 
vas uničil (Mammon, Satan)... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 8298, 14. oktober 1962 
 

»NE IMEJTE DRUGIH BOGOV POLEG MENE...« 
(Eksodus 20:3... 2-Mz.) 

 
Ne imejte drugih bogov poleg Mene... Te Besede so zelo pomembne, ker vam vse, k čemur vi 
težite v zemeljskem življenju, lahko pomeni več od Mene, vašega Boga in Očeta večnosti, ko se 
vaše srce drži zemeljkih dobrin (bogastev) in zaradi tega ne iščete nikakršne povezanosti z 
Menoj... Potem je to, po čemer vi hrepenite z vsemi vašimi čutili, vaš bog... In celo če Me vi še 
naprej priznate tako, ko iznad vas priznate Moč, ki vas je ustvarila, imate vi še vedno druge (tuje) 
bogove poleg Mene... vedno glede na hrepenenje, ki izhaja iz vašega srca. Ne glede na to, ali so 
to zemeljske dobrine, hlepenje po časti in slavi ali pač ljudje, ki Mene rinejo stran iz vašega srca, 
so to vedno tuji (drugi) bogovi, ki preprečujejo vaš vzpon navzgor (na višje). Vsi ti bogovi so 
namreč propadljivi, in vi jih morate žrtvovati, ko se vaše zemeljsko življenje konča, inker boste vi 
vstopili prazni v kraljestvo onostranstva, če Me niste postavili iznad vsega ostalega: Mene, Kateri 
želim biti vaš edini cilj v zemeljskem življenju in h Kateremu morate težiti z vsemi močmi, če 
želite postati blaženi... Jaz Sem vaš Bog in Stvarnik, iz Katerega ste vi nekoč nastali, in Jaz želim, 
da Me vi prepoznate in priznate... Toda vi Mi morate to dokazati tako, ko ste pripravljeni vse 
pustiti (žrtvovati, dati), če vi Mene Samega in Mojo Ljubezen zamenjate za to. Potem Sem Jaz za 
vas resnično Tisti edini Bog, do Katerega morate vi čutiti pripadnost in Kateri kot vaš Oče želi biti 
sedaj in za vekomaj zedinjen z vami. Vendar pa vi sedaj preverjajte vaše zemeljsko življenje, za 
katerega  vi mislite, da ga je vredno živeti edino takrat, ko posedujete vse, po čemer hrepeni 
vaše srce... Tako da ste si vi ustvarili veliko bogov, katere postavljate iznad Mene... pod 
pogojem, da vi verjamete v Mene kot vašega Stvarnika. Torej ta vera je brez vrednosti, vse 
dokler se vaše prizadevanje resno ne nanaša na Mene... kar pa vam preprečuje svet in vaše 
hrepenenje po njem. Vaša ljubezen pripada mnogim stvarem, katere so delež Mojega 
nasprotnika (Satana), in vi morate premagati hrepenenje po tem tako, da bom Jaz Sam sedaj v 
vaših mislih postavljen v prvi plan in da vi (za)pustite vse druge bogove. Čeprav pa vi sami 
ustvarjate druge bogove poleg Mene tudi takrat, ko vi kličete bitja v kraljestvu onostranstva v 
prepričanju, da boste preko njihovega posredovanja dosegli cilj, večno blaženost... Tudi takrat 
vaše stališče do Mene še ni pravilno, ker je stvar zemeljskega življenja v tem, da vi vzpostavite 
vezo z Menoj, katero ste nekoč prostovoljno prekinili... Vendar pa morate to delo svobodne in 
zavestne vrnitve k Meni uresničiti vi sami, česar pa vam ne more zagotoviti nobeden posrednik z 
njegovim posredovanjem... Oni vam bodo edino misleno kazali pot k Meni Osebno, po kateri pa 
morate vi brezpogojno iti, da bi postali blaženi. Vi morate namreč vedeti, da je Ljubezen teh 
svetlobnih bitij tako velika, da bi vas oni želeli vrniti k Meni, če tudi v njih ne bi bil zasidran zakon 
večnega reda tako, da oni sami ne prisiljujejo nobenega človeka na Zemlji na njihovo hotenje in 
mišljenje... Toda glede na zakon večnega reda Jaz zahtevam, da se vsaka duša prostovoljno 
napoti k Meni; in zato Jaz želim biti ter ostati njihov Bog, zaradi Katerega so oni pripravljeni 
(za)pustiti (žrtvovati, dati) vse. Jaz želim popolnoma posedovati vaša srca, ker jih Jaz želim 
izpolniti z Mojo Ljubeznijo...  vse dokler srce še ni svobodno od želja in vsakovrstnih hrepenenj, 
torej če ima to srce v sebi še vedno tuje (druge) bogove, ki Mi preprečujejo, da vstopim in da 
znotraj Edini vladam... Toda če Jaz neko dušo popolnoma posedujem, to pomeni, da ji Jaz sedaj 
lahko ravno tako priredim največjo srečo; in ona resnično ne bo nikoli obžalovala, ker je morala 
pustiti ostala bogastva (dobrine), da bi to zamenjala za Mene, Kateri Sem sedaj Edini vladar v 
človekovem srcu, in sedaj tudi nič ne more prekiniti intimne veze med nama. Zaradi tega resno 
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preverite, ali ste vi še vedno izpolnjeni s hrepenenjem po stvareh, ki vam pomenijo več od Mene 
Samega, naj bodo to materialne stvari ali ravno tako ljudje; in prizadevajte si, da vse zrušite s 
prestola tako, da prvo mesto ostane za Mene... prizadevajte si zadušiti vse zemeljske težnje v vas 
in se osvoboditi vsakršnega malikovanja, pod čemer je potrebno razumeti kot vsako ljubezen do 
sveta; in zato je on vaš bog, na katerega se nanašajo vse žrtve, katere vi prinašate. Potem je 
Mammon vaš bog, kateri pa vas bo zlomil, ker on ne pripada Mojemu kraljestvu, kjer Jaz Edini 
vladam v Ljubezni in modrosti... Toda tisti, ki želijo pripadati Meni, morajo edino Mene 
oboževati (častiti), se pravi edino Mene nositi v njihovem srcu; in Jaz za njih ne bom samo njihov 
Bog in Stvarnik, ampak tudi njihov Oče. AMEN 

 
Vaša Ljubezen se mora v celoti in popolnoma nanašati na Mene, vašega Boga, 
Stvarnika in Očeta večnosti. Kot rezultat te Ljubezni bo namreč oblikovano vaše 
obnašanje v življenju, vaša volja ter vaše znanje. Vsak, ki Me ljubi iznad vsega drugega, 
je dosegal vse: Mene Osebno, Mojo Ljubezen in večno življenje v Moji bližini… Ta 
zapoved je prva zapoved, vendar pa pri vsem tem ona obenem tudi vključuje drugo 
zapoved, Ljubezen do bližnjega. Namreč Ljubezen do tega, kar Sem ustvaril, je 
obenem tudi potrditev Ljubezni do Mene, in glede na to obe zapovedi ne smeta biti 
ločeni ena od druge. Da bi se naučili trdno in odločno verovati, morate vi čutiti Mojo 
bližino in (za)čutiti, da vam Jaz Osebno govorim ter usmerjam pozornost na vse vaše 
misli in prošnje, celo če one niso izgovorjene. Jaz bom vedno imel delež vašega 
notranjega življenja; Jaz bom poznal vaša vprašanja in bom vedno želel odgovoriti na 
njih, čim Mi ponudite priložnost oz. čim Mi mentalno postavite vprašanje ter 
potrpežljivo čakate na odgovor… Vi boste vedno prejeli odgovor, čim se uskladite tako, 
da ga lahko prejmete; tako da poslušate (da se usmerite v) vašo notranjost, od koder bo 
prišel odgovor (Knjižica št. 24)… 
 
In zato poslušajte razlago zapovedi: Druga Zapoved. 
 

»Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda…« Jaz Sem in ostajam za vas 
najpopolnejše Bitje, s Katerim pa vi lahko kljub temu vedno in v vsakem trenutku 
navežete stik. Jaz želim, da se zedinite z Menoj, da stremite k zedinjenju z Mano. Jaz 
želim, da Me kličete, ker Me s tem obveščate o vaši volji. Jaz želim, da Me nikoli ne 
izključite iz vaših misli. Jaz želim biti Prvi in Poslednji. Jaz želim, da z Menoj delite vse, 
karkoli vas je ganilo. Jaz želim, da Me prosite za nasvet in se Mi popolnoma predate ter 
se ponižno podredite Moji volji… toda Jaz ne želim, da izgovarjate Moje ime po 
nemarnem, brez sodelovanja vašega srca… Jaz ne želim, da živite življenje 
pretvarjanja. Jaz ne želim, da se pred svetom prikazujete kot Moji otroci, kateri so 
iskreno privrženi njihovemu Očetu, v resnici pa so zelo oddaljeni od Mene. Jaz ne 
želim, da pred svetom izgovarjate Moje ime in da je zaradi vašega stališča veza z Menoj 
povsem nemogoča; zaradi vašega obnašanja, katero ni v skladu z Mojo voljo oz. katero 
ostaja skrito od ostalih ljudi, ker nenehno uporabljate Moje ime, da bi jih zavedli. Vi po 
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nemarnem izgovarjate Moje ime, ko vaše srce in usta niso usklajeni; ko vaša usta 
govorijo drugače od tega, kar čuti srce. 
 
Potem pa je za vas dejansko boljše, da se odkrito obrnete stran od Mene; v tem 
primeru bi vam namreč primanjkovalo celotnega znanja, medtem ko z izgovarjanjem 
Mojega imena vi priznate, da Me poznate, četudi Me v vašem srcu ne Ljubite. Vi ne 
zavajate Mene, toda zagotovo zavajate vaše bližnje in na ta način z Menoj igrate igro 
laži ter prevare. Morate se začeti zavedati dejstva, da bo po nemarnem izgovarjanje 
imena vašega Boga podvojilo vaš greh; da Me vi bolj ali manj uporabljate kot krinko za 
vaš napačen način življenja, da želite povzročiti zmedo med tistimi, ki še verjamejo in 
za katere Sem Jaz najbolj vzvišeno ter najpopolnejše Bitje. Moral bi vas kaznovati za 
vsak klic, ki Mi je namenjen, in za vsako izgovorjavo Mojega imena. Vendar pa Jaz 
priznam vašo svobodno voljo ter toleriram vaše bogokletstvo, katero včasih povzroči, 
da se verniki sprašujejo in dvomijo v svojo vero. Zaradi tega je vsaka izgovorjava 
Mojega imena, ki ni iskrena, za vernika skušnjava, za katero pa vas bom nekega dne 
smatral za odgovorne. To je omalovaževanje Mene, Katerega ne priznate, pa vseeno 
izkoriščate, da bi prekrili vaš resničen značaj; Katerega vi poizkušate spremeniti v 
pripomoček, ker bi se drugače odkrito obrnili od Mene stran in ne bi poizkušali skriti 
vašega načina življenja. Zavajajoče izgovarjanje Mojega imena je laž, katera pa se bo 
hudo maščevala, ko bo nekega dne razkrit celoten greh. To je hudo kršenje zapovedi 
Ljubezni do Boga in do drugega človeka. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2398, 6. julij 1942 
 

OBHAJANJE SOBOTE… ZAPOVEDI… 
 

Usmiljen Sem do vsega človeštva in želim mu dati Mojo Ljubezen... Toda kdo Me še 
časti? Le maloštevilni so, ki stremijo k Meni, ki Me iščejo in želijo živeti tako, da je to 
Meni všeč, da se trudijo okoli Moje Ljubezni in da želijo narediti vse, karkoli zahtevam 
od njih. Vendar pa so oni Moji otroci... Jaz Sem blizu njih, četudi vsakemu izmed njih na 
drugačen način; toda vedno Me bodo spoznali in Mi želeli služiti. Zato Jaz prebivam 
med njimi, in všeč so Mi te misli, ki Me iščejo in ki se v molitvi povezujejo z Menoj. 
Zaradi tega, da bi ostali v Meni in da bi Me prepoznali kot Gospodarja ter Stvarnika 
neba in Zemlje, morajo imeti jasen znak Moje Ljubezni... 
 
Oni morajo slišati Mojo Besedo v vsej čistosti in z Besedo (imeti) zagotovilo o tem, da 
Sem Jaz Sam poleg njih (z njimi). Ta Beseda je zagotovilo Moje Ljubezni; Ona vam 
ljudem pričuje, da Jaz zopet prebivam na Zemlji in da vedno znova govorim ljudem, ki 
Me želijo slišati in ki so Mi predani v Ljubezni. Toda ta Beseda je neminljiva, kakor je 
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tudi neminljivo vse, kar izhaja iz Mene. Torej po tem boste prepoznali, ali posedujete 
Božansko ali človeško delo tako, ko bo vse živelo dlje in se uprlo celotni volji za 
uničenjem... 
 
In če se sedaj vprašate, kaj Jaz zahtevam kot plačilo, potem lahko ravno tako sami 
najdete odgovor... ničesar razen tega, da vi dajete Ljubezen vsem tistim, ki pridejo na 
vašo pot. S to Ljubeznijo namreč izpolnjujete prvo zapoved... Častite in priznate Mene; 
verjamete v Mene, Kateri Sem vas naučil Ljubezni in Kateri Sem Svoje življenje v 
Ljubezni dal za vas. Tako pa se morate tudi vi odreči temu, kar vam je dragoceno in kar 
imate radi; edino v Meni morate videti nadomestilo... »Ne imejte drugih bogov poleg 
Mene...« Ni vam potrebno hrepeneti po ničemer drugem, razen po Moji prisotnosti, da 
bi Jaz lahko (pre)bival med vami in da bi (ob)čutili Mojo bližino. Vendar pa je to zopet 
zapoved, katere vam ne vsiljujem, ampak vam to prepuščam, da se sami odločite, ker 
mora edino Ljubezen določati vaše postopke (dela, delovanja) in ne Moja zapoved... 
 
Duh Ljubezni (Boga, Očeta, Jezusa Kristusa), in tedaj boste nenehno mislili in delovali 
tako, da bo to v skladu z Mojimi zapovedmi. Toda če je v vas Ljubezen, vi ne 
potrebujete zapovedi; dal Sem jih namreč za ljudi, ki so bili brez celotne Ljubezni in 
niso bili pozorni na to, kar bi jim Moja Ljubezen želela bonoficirati (vplačati na račun). 
Njihova ljubezen je bila usmerjena samo na to, kar se tiče telesa, zaradi česar so 
zanemarili vse zapovedi. In da bi omejili to telesno hlepenje, da bi samoljubju zavrnili 
ventil, Sem dal zapoved, da se eden dan morajo spomniti na Mene, da eden dan 
morajo obhajati, da morajo prekiniti s svetovnim delom in da morajo živeti v skladu z 
Mojo zapovedjo. Delovanje v Ljubezni in stalno misliti na Mene, kakor tudi odrekati se 
lastnim telesnim poželenjem, to je resnično (pravo) obhajanje Sobote. 
 
Človek, ki je izpolnjen z Ljubeznijo do Mene, je obenem tudi premagal materijo; in on 
več ne hlepi po tem, da bi povečal zemeljska bogastva (dobrine). Zaradi tega on ne 
omadežuje Sobote s svetovnim (fizičnim) delom, če dela v korist bližnjih. In vsak, ki živi 
po Moji volji, ki stremi k Meni in ki Me iskreno ljubi tako, da njegova delovanja niso v 
nasprotju z Mojimi zapovedmi, je član Moje skupnosti, pa četudi to navzven ni 
prepoznavno. 
 
Vi ljudje ste zajeti z neresnico in si Moje zapovedi razlagate na napačen način... 
Delujete v skladu z Besedo, toda ne delujete v skladu s pomenom Mojih Besed... sicer 
zagotovo z najboljšo namero, da bi Mi služili; vendar pa tako nastajajo nesporazumi in 
grebeni, na katere se precej njih nauči (jih prisvojijo), čeprav pa Mi s tem ne služite. 
Poslušajte notranji glas s srcem polnim Ljubezni; glas, ki vas bo povsem zagotovo 
pravilno vodil, če ste za Mene in ne proti Meni... 
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Vse Moje zapovedi morajo v vas edino razcveteti Ljubezen do najvišjega razcveta. In če 
je v vas Ljubezen, vi resnično ne potrebujete Mojih zapovedi, ker boste tedaj delovali v 
skladu z Ljubeznijo in bližnjemu nudili Ljubezen. Na nikakršen način mu ne boste 
škodovali; vse svoje postopke (delovanja) boste podredili Moji volji, in tedaj ne morete 
storiti greha ali biti ne-Ljubeznivi. Bodite pozorni na Moje zapovedi, tako boste 
upoštevali vse Moje zapovedi. 
 
In če se prepustite Božanskemu vodenju, vas dejansko ni potrebno biti strah, da boste 
napačno razmišljali ali delovali. In karkoli boste delali, bosta vedno vrednoteni vaša 
volja in vaša Ljubezen, in ne delo samo po sebi. Če obhajate soboto navzven, bom Jaz 
tudi s tem zadovoljen, če verjamete, da tako izpolnjujete Mojo voljo... Vendar pa tisti, 
ki mu ni do zunanje forme, ki pa si v sebi ravno tako prizadeva biti v Moji volji, 
izpolnjuje Moje zapovedi, ker želi biti za Mene in ne proti Meni... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 5833, 22. december 1953 
 

GOSPODOV DAN… ZAPOVED… ? 
 

Morate slaviti (častiti) Gospodov dan... Tako vam je zapovedano (Eksodus 20:8... 2-
Mz.), da vi ljudje ne bi pozabili na Tistega, Kateri vas je ustvaril, Kateri je vaš Oče, h 
Kateremu bi se vi po neskončno dolgi poti morali ponovno vrniti... Ta zapoved bi za vas 
morala biti nepotrebna, ker bi morali neprestano misliti na večnega Boga, ker vas vse, 
kar doživite in vsako delo stvarstva okoli vas spominja na Njega... Vi dejansko ne bi 
potrebovali zapovedi, ampak bi morali sami od sebe vaše misli usmerjati k Njemu in ne 
bi smeli dovoliti, da mine dan, brez da niste z Njim stopili v intimen in strasten odnos... 
 
Za vas bi moral bti vsak dan Gospodov Dan, ko se z Njim v pristni molitvi priporočite 
Njegovi Ljubezni in Milosti. Vendar pa je vam ljudem morala biti dana zapoved, da bi 
lahko premostili ta čas,  ko ste mlačni, da bi se vas spomnilo na vašo dejansko nalogo, 
da je vaš Bog in Stvarnik vsebina vaših misli in prizadevanj. Vse dokler vi še niste 
spoznali namena vašega zemeljskega življenja, vse dokler ste še oddaljeni od Boga, vse 
dokler On še ni postal Oče, morate biti spodbujani na to, da se boste nekega dne začeli 
zanimati za takšne duhovno usmerjene misli. Morate poslušati in brati o Njemu, 
Kateremu ste lahko hvaležni za vaše življenje; morate spoznati Njegovo voljo in 
potrebno vam je predstaviti, kaj je potrebno delati, da bi se Mu približali, da bi bili 
blaženi... Zaradi tega je bila vam ljudem dana zapoved, da obhajate Gospodov Dan, da 
si vzamete dan mirovanja po delovnih dneh in da v tem dnevu iščete vezo z vašim 
Bogom in Stvarnikom... 
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Ta dan pa se mora vedno ponavljati; on vam mora postati pravilo, vse dokler vi sami 
nimate (notranje) (s)podbude za to, da vsak dan, ki vam je podarjen, naredite, da je 
»Gospodov Dan« tako, da tudi v času vašega dela misli dvignete k Njemu; da Mu 
predate vaše celotno razmišljanje in delovanja, da Mu dovolite, da bo vedno prisoten, 
da se iskreno sporazumevate z vašim Nebeškim Očetom, da je odstranjena vaša vsaka 
ločenost (razdvojenost) od Njega... Da vi na Zemlji živite in ustvarjate v (Bogu) in z 
Bogom... Potem je vaš vsak dan v življenju dejansko Gospodov Dan, pravi praznik 
duše, katera vedno prebiva poleg Njega celo takrat, ko je telo fizično aktivno. In tedaj 
resnično ne potrebujete zapovedi; tedaj vam daje zapoved edino vaše srce, ki je 
izpolnjeno z Ljubeznijo do Očeta. In tedaj Mu služite brez zapovedi, z veseljem in 
predano; aktivni ste za Njega, ker vas spodbuja Ljubezen, ker ste se tedaj vrnili domov 
k vašemu Očetu Večnosti... AMEN 
 

*** 
 

BerthaDudde, št. 4979, 3. oktober 1950 
 

TRETJA, ČETRTA, PETA IN ŠESTA ZAPOVED… 
 

»Spominjaj se Sobotnega Dne in ga posvečuj…« (Eksodus 20:8... 2-Mz.) Ta zapoved 
ima namen, da se zavedate dejstva, da ste vi pri Meni zadolženi; da vam je bilo 
zemeljsko življenje dano v določen namen. Da bi morali iskreno stremeti k temu, da 
vzpostavite stik z Menoj … da bi morali iti preko mosta do Mene; da bi morali pustiti 
svet izza vas in se preko globokega premišljanja (kontemplacije), srčne molitve ter 
tihega pogovora z Menoj preseliti v duhovno kraljestvo… da vi resnično posvečujete 
Dan Sobotni (Dan Sabata)tako, da si vzamete čas za počitek od vrveža in divjanja 
sveta, v katerem zagotovo živite, kar pa vas ne bi smelo spremeniti v sužnje. Vi morate 
v Meni edino prepoznati vašega Gospodarja, in Jaz Sem Tisti, Kateremu morate služiti. 
Zaradi tega bi se morali pogosto zaustaviti in najti čas za počitek, da so vaše misli z 
Menoj, celo ko vršite vašo svetovno dolžnost in ste nenehno dejavni. Kolikor bolj se 
ločite od zemeljskega sveta in kolikor bolj se v mislih povežete z Menoj, toliko bolj 
prepričljivo Me boste vi prepoznali kot vašega Boga in Očeta večnosti. In na ta način, 
ko izpolnjujete to zapoved, da posvečujete Dan Sobotni, vi ponovno preprosto 
izpolnjujete zapoved Ljubezni do Mene. Vendar pa se mora vaša Ljubezen ravno tako 
nanašati na vašega bližnjega. Kdo je vaš bližnji? Vsi ljudje, s katerimi pridete v stik… 
vaša Ljubezen mora pripadati vsem njim… Ko Sem Jaz preko Mojzesa dal ljudem Deset 
Zapovedi, je bilo še posebej nujno, da se ljudi ozavesti o njihovih napakah in slabih 
navadah, ker se je njihova Ljubezen ohladila za vse ljudi v njihovi okolici; celo otroci 
niso več prakticirali Ljubezni. To je bilo stanje zlobe, izprijenosti in sebičnosti… Zaradi 
tega jim je zapoved Ljubezni do njihovega bližnjega morala biti postavljena do 
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vsakepodrobnosti. Oni so zanemarili celoten Božanski red in zato je bilo nujno 
potrebno dati nekaj zapovedi, katere pa so dejansko vse vključene v zapoved Ljubezni 
do bližnjega, toda katere morajo ravno tako izvajatiljudje današnjega časa, če oni ne 
želijo zagrešiti proti Ljubezni. 
 
»Morate spoštovati očeta in mater« (Eksodus 20:12... 2-Mz.) jim dajati Ljubezen otroka 
in biti vedno ubogljivi do njih. Vi morate vedno vedeti, da vas oni z nesebično 
Ljubeznijo pripravljajo, da bi postaličloveška bitja, in vam na ta način omogočajo, da 
živite zemeljsko življenje z namenom vzvišenega razvoja; da Sem jim Jaz dal to nalogo 
in da morate vi zaradi tega odplačati prirojeno Ljubezen, katero vam dajejo in katera 
jih motivira, da fizično ter psihično skrbijo za vas. Vi ste jim dolžni življenje, in zato jih 
morate spoštovati ter jim vse do konca njihovih življenj vračati za njihovo skrb za vas. 
Potem pa bom Jaz ravno tako z zadovoljstvom gledal na vas in vam bom dal Mojo 
Ljubezen, ker ste vi z vašo Ljubeznijo do staršev pokazali toplo in z Ljubeznijo 
izpolnjeno srce, katero bo obenem Ljubilo tudi Mene, ko Me je enkrat prepoznalo kot 
Večnega Očeta, iz Katerega so nastale vse žive stvaritve, katere On želi oblikovati v 
Svoje zakonite otroke. Edino Ljubezen vas bo spremenila v Moje otroke;in vsak, ki ljubi 
ter spoštuje svoje starše, bo obenem ljubil tudi Nebeškega Očeta in bo z Njegove strani 
blagoslovljen. AMEN 
 
»Ne ubijaj…« (Eksodus 20:13... 2-Mz.) To zapoved se ravno tako izpolnjuje, če se na 
vašega bližnjega gleda z Ljubeznijo. Ljubezen mu namreč ne bo nikoli povzročila 
škode, še manj pa si bo prizadevala, da bi mu odvzela življenje. To se ne tiče samo 
življenja človeškega bitja na Zemlji, katerega neusmiljena oseba namerava odvzeti; to 
se tiče priložnosti za razvoj, katera lahko edina uspešno spremeni človeško bitje v 
Božjega otroka na Zemlji. Vi se glede na to neodgovorno obremenjujete z neko težko 
krivdo, ko prizadenete življenje človeškega bitja, ko ga nasilno ubijete in tako 
nezakonito okradete dušo za Moj dar milosti. Vi ste storilidvojni greh: proti vašemu 
bližnjemu in obenem tudi proti Meni, kakor je pravzaprav vsak prekršek proti zapovedi 
Ljubezni do drugih ljudiobenem tudi nek prekršek proti vaši Ljubezni do Mene,ker vi 
neposredno ravno tako zavračate ljubiti Mene, Kateri Sem ustvaril vašega bližnjega. 
Odvzemanje nekega zemeljskega življenja ne bi smelo biti nikoli sprejeto, celo če za to 
dajo povod častni motivi; ponovno je odločujoče to, da je duša prejela telesno življenje 
v namen višjega razvoja. Vi zemeljskega življenja, življenja telesa ne bi smeli vzeti v 
poštev, kot da je najpomembnejše,in zaradi tega upoštevati edino telesno življenje; še 
manj pa ne bi smeli vrednotiti zemeljsko življenje, kot da je takó nepomembno, da si 
mislite, da ga lahko prostovoljno odvzamete. Človek, ki nezakonito odvzame življenje 
drugi osebi, bo preganjan z neko nezamisljivo maščevalnostjo na Zemlji in celo v 
duhovnem kraljestvu; poleg tega pa bo zaradi tovrstnih del sovraštva ter krutosti on 
sam propadel v najglobljo temo, ker je sebe predal Satanu… kateri si, da bi preprečil 
vsakršen višji razvoj,prizadeva uničiti življenje, katerega Sem Jaz oživel. On je njegovo 
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pripravljenost za greh preneselna osebo in jo s tem izkoristil za izvajanje nekega dela 
zla, katerega pa bi oseba lahko s svojo lastno voljo zavrnila storiti;on ni bil 
prisiljenstoriti greha… toda ko zemeljski vladarji vsilijo nasilje, ko človeško bitje deluje 
v samo-obrambi, da bi zaščitil njegovo lastno življenje, ko se njegovo notranje bitje 
upira delu neke najbolj vulgarne krutosti, vendar pa se je nesposoben zoperstaviti 
zemeljskemu zakonu, bo stališče osebe, ki deluje nasprotujoče tej zapovedi, vedno 
vzeto v poštev. Če torej človek krši zapoved s celim srcem, bo obravnavan kot 
popolnoma odgovoren, ker iskreno zanemarja Mojo zapoved Ljubezni in pripada 
Mojemu nasprotniku. AMEN 
 

* 
 

Bertha Dudde, št. 6156, 6. januar 1955 
 

»NE UBIJAJ...« 

 
Tisti, ki so v svetu bistroumni, to niso vedno, ko se gre za poučevanje drugih ljudi glede 
Božanskega-duhovnega... Svetovni ljudje vedno mislijo in presojajo drugače, kakor 
presoja Bog; in svetovni um bo zagotovo vedno presojal tako, da bo to v korist 
svetovnih ljudi... Ali je to v skladu z Božansko voljo, oni ne razmišljajo. Nikoli ne more 
biti Božanska volja to, da se močen dvigne iznad nebogljenega, da tlači šibkega in da 
mu odvzema njegovo svobodo... Bog je vse ljudi ustvaril z enakimi pravicami in 
močnemu ni nikoli dal pravice, da zlorabi svojo moč na način, da zasužjni šibkega... 
Vendar pa je človekova volja svobodna, in učinek zle volje Bog lahko in tudi bo vendarle 
zopet vodil tako, da bo le ta na blagoslov za dotičnega... tako da bodo navsezadnje 
dela, ki so vredna prezira, imela vzgojni učinek in bodo doprinesla k dozorevanju 
duše... kakor lahko ravno tako proizvedejo negativni rezultat, če je volja dotičnega 
šibkega človeka ravno tako zla...  

»Ne ubijaj…« Dana vam je ta zapoved, in vi ljudje jo morate vedno 
spoštovati... Torej vsak človek ima ravno tako dolžnost... da vrši to isto zapoved... da 
ščiti življenje... zato tudi pravico, da brani samega sebe ali življenje drugih; vedno bodo 
namreč ljudje, ki grešijo zoper Božjih zapovedi, ki zlorabljajo svojo moč, ki ne 
spoštujejo človekovih pravic in so na očiten način po volji tistemu (Satanu), ki je 
sovražnik Boga... To ni Božja volja, da se vrača oko za oko, zob za zob, da človek na zlo 
odgovori z zlom... Vsako sovraštvo je namreč potrebno premagati, in človek mora 
odpustiti celo sovražniku, če on sam Boga prosi za odpuščanje... Vendar pa je človeško 
življenje ravno tako Božji dar, katerega mora zaščititi vsak, ki je to sposoben narediti; 
življenje mu je namreč dano za dozorevanje duše, in zaradi tega se ga ne sme predati 
(žrtvovati)... On mora braniti svoje lastno življenje, zaradi česar on, v primeru nujne 
obrambe ne bo poklican na odgovornost... vendar pa bo on poklican na odgovornost, 
če on ne (za)ščiti življenja tistemu, kateremu bi on lahko (za)ščitil... Potem je namreč 
on kriv za njegovo smrt enako, kot da bi ga on sam ubil, ker zapoved »Ne ubijaj«... 
obenem tudi zajema skrb za življenje bližnjega; to je enostavno zapoved Ljubezni do 
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bližnjega, katera mora biti izpolnjena... ob predpostavki, da je človek sposoben 
(za)ščititi življenje bližnjemu... 

Vendar pa so v svetu pojmi pomešani... Sla po moči, politični interesi, 
sovraštvo in pomanjkanje Ljubezni so ustvarili zakone, ki rušijo Božanski red... 
Božanske zapovedi ostajao zanemarjene; ljudje so naučeni (biti, delovati) pod lažnim 
pojmom časti. Nič ni v Božanskem redu, toda povsod je moč najti vzajemno misel o 
uničenju in omalovaževanju, katera je prikrita s plaščem pravičnosti... Od ljudi (iz)dani 
zakoni prisiljujejo na nespoštovanje Božanske zapovedi... in življenje bližnjega ni 
nikomur sveto... Oni se podrejajo nepravičnim zahtevam, delno prisilno in delno 
prostovoljno; obnašajo se neodgovorno tako do lastnega življenja, kakor tudi do 
življenja drugih... Oni ne poznajo vrednosti življenja za dušo... In zaradi tega so se 
ravno tako pripravljeni vojskovati proti bližnjih; in oni ne gledajo na to kot zgolj na 
obrambo (ohranitev) človeškega življenja, ampak tudi  kot na doseganje drugih ciljev, 
kateri pa so vedno svetovni-materialni, zaradi česar ne morejo biti v skladu z Božansko 
voljo. Misel o obrambi (ohranitvi) dragocenega življenja je možno najti edino pri 
maloštevilnih... namesto tega prevladuje misel o zemeljskih koristih ali ugodnih 
posledicah le tega... Toda zapoved »Ne ubijaj« je brez razmišljanja zavržena ali zgolj 
navedena kot namen za doseganje drugih ciljev... Vendar pa ta zapoved obstaja kot 
Božja Beseda: »Ne ubijaj...« In kdor v svobodni volji odvzame življenje bližnjemu, brez 
da je on sam v nevarnosti ali da so v nevarnosti drugi, greši zoper te zapovedi, zaradi 
česar bo moral on odgovarjati... Bog pa bo sodil v skladu z zakonom in pravičnostjo. 
AMEN 

 

»Ne prešuštvuj…« (Eksodus 20:14... 2-Mz.) To področje je še posebej pomembno, ker 
vsebuje vse, kar se nanaša na telesna poželenja; to se tiče čutnega usmerjanja, dejavne 
izraznosti na seksualnem nivoju. Jaz Sem dejansko Osebno dal pravico na to z 
besedami: »Bodita rodovitna in množita se…« (Geneza 1:28… 1-Mz). Jaz Osebno Sem 
ustvaril človeštvo na način, da telesi moža in žene hrepenita po združitvi; kljub temu pa 
je končni namen slednjega rojevanje (spočetje in rojevanje otroka). Ker pa ima človeško 
bitje svobodno voljo, je on odgovoren, da se kontrolira ali pa da se izrazi popolnoma 
brez samo-kontrole. Kar je po eni strani blagoslovljeno iz Moje strani, je lahko po drugi 
strani najbolj dobrodošla priložnost za nasprotnika, da osebo primami na greh… čeprav 
pa se bo človek vedno zavedal tega, ker vsaka seksualna dejavnost, vsaka izpolnitev 
telesnega poželenja, človeško bitje povleče navzdol in ga celo postavlja izpod živali, 
katera deluje edino po svojih instinktih v skladu z naravnim zakonom. Vendar pa ima 
človeško bitje njegovo svobodno voljo, ker se mora naučiti kontrolirati sebe; mora 
namrečpremagati njegovo telo (1 Korinčani 9:27), da bi pomagal duši, da se povzpne 
(dvigne). Senzualni instinkti so največja ovira za poduhovljenje duše. Vendar pa Sem 
Jaz Sam ustvaril človeško bitje na način, da ga telesno poželenje lahko v veliki meri 
nadleguje, če si on dovoli, da ga le to kontrolira… če nima volje, da se upre skušnjavam, 
katere pa vedno povzroči Moj nasprotnik… 
 
Zapoved, katero Sem vam dal, da ne prešuštvujete, je resna… Vendar pa je prešuštvo 
vsak nečist način življenja, kateri v Resnici predstavlja neko nezakonito vedenje, ki je 
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nasprotujoče Mojemu zakonu reda… zlorabo naravnih procesov spočetja v namen 
oživljanjačloveškega življenja. Dva človeka morata najti eden drugega s čisto, 
nesebično Ljubeznijo;in nadaljnje spočetje,ki je rezultat takšne Ljubezni, ne bo nikoli 
greh, ker se podreja Mojemu večnemu zakonu reda. Namreč vsaka senzualna strast 
brez Ljubezni je največja nevarnost za dušo, katera bo propadla v duhovno temo in se 
bo samo z največjo težavo sposobna dvigniti iz nje. Telesno poželenje je sebična 
ljubezen do najvišje stopnje, katera zaduši celotno nesebično Ljubezen do bližnjega 
človeškega bitja, ker takšni osebi ni nič sveto; on ne daje časti in spoštovanja 
njegovemu bližnjemu človeškemu bitju, ampak ga edino izkorišča… On jemlje, kar mu 
ne pripada, in tako na veliko različnih načinov greši zoper zapovedi Ljubezni do 
človekovega bližnjega. Vsak, čigar duša si iskreno prizadeva, da se povzpne, bo ravno 
tako vedel, da on ne bi smel povsem nebrzdano uživati; on bo namreč (ob)čutil, da je 
njegova duša povlečena navzdol in da bo morala vložiti neverjeten napor, da bi se 
ponovno povzpela (dvignila). Pravilna vrsta zakonske zveze ne bo nikoli naletela na 
Moje neodobravanje, ker drugače Jaz ne bi ustvaril človeštva tako, da se razmnožuje. 
Meje so namreč lahko z lahkoto prekoračene, in vsako pretiravanje je rušenje zakona, 
katerega Jaz želim preko naravnega zakona… sobivanja moža in žene v namen 
reprodukcije človeštva… Vendar pa Jaz poznam človeški značaj (naravo); Jaz poznam 
njihovo šibkost volje in izjemno močan vpliv Mojega nasprotnika… Jaz ne obsojam 
tistih, ki grešijo, vendar pa jim dajem zapoved vnjihovo lastno korist. In vsak, ki ji sledi, 
bo obenem tudi ljubil Mene ter njegovega bližnjega. On bo potoval po stezi vzpona 
lažje od tistih, ki v škodo njihove duše dajejo popolno svobodo njihovim telesnim 
instinktom. AMEN 
 

(Zaradi boljšega razumevanja te izjemno pomembne oz. »delikatne« teme si v 
petem poglavju Knjižice št. 57 -  »Zakonska skupnost« preberite tudi ostale 
Objave o seksualnosti) 

 
*** 

 

BerthaDudde, št. 4982, 15. oktober 1950 
 

SEDMA IN OSMA ZAPOVED… 
 

Za Mojega otroka, ki Mi z zvestobo in upornostjo služi, še eden znak Moje Ljubezni ter 
milosti: vam je bila ravno tako dana zapoved:»Ne kradi!« (Eksodus 20:15... 2-Mz.). Če 
karkoli vzamete, kar pripada drugemu, vi na precej očiten način zanemarjate zapoved 
Ljubezni do vašega bližnjega. Vi bi morali spoštovati lastnino vašega bližnjega in ga 
dejansko celo ščititi pred njegovim sovražnikom, ker drugače ne čutite Ljubezni do 
njega, katero zahtevam od vas. Vi morate Ljubiti vašega bližnjega kakor samega 
sebe… in vi boste hvaležni vsakemu, ki spoštuje vaša imetja, zato morate vi narediti 
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enako, da bi ravno tako pridobili Ljubezen vašega bližnjega. Karkoli dosežete 
nezakonito, to za vas ne bo rezultiralo v nikakršnem blagoslovu; to vas bo toliko bolj 
obremenilo in obtežilo vašo dušo, katera se želi povzpeti (dvigniti). Vi ne smete krasti… 
to pa se ne tiče samo zemeljskih stvari, katerih ne bi smeli odvzeti drugim ljudem; vi 
mu lahko ravno tako povzročite tudi duhovno škodo, ko ga prikrajšate za  to, kar koristi 
njegovi duši in kar Moja milost daje vsem ljudem, kar pa lahko prejme od vsakega 
izmed njegovih bližnjih človeških bitij. Zato vsak, ki poseduje duhovno bogastvo, ga je 
najprej prejel od Mene… torej ima vaše bližnje človeško bitje ravno tako pravico 
sodelovati v njem… in vi mu ne bi smeli odvzeti te pravice s tem, ko ga prikrajšate za 
stvari, ki so tudi njemu namenjene. V tem primeru pa vi bolj ali manj ravno tako 
jemljete njemu tisto, kar mu pripada, celo če on še ni prišel do posedovanja tega. Vaše 
obnašanje potem ne bo pokazalo nikakršne Ljubezni do vašega bližnjega in celo še 
manj Ljubezni do Mene, vašega Boga in Stvarnika večnosti. Vsako odvzemanje 
duhovnega ali pa zemeljskega bogastva je glede na to vključeno v to zapoved. In 
kakršnakoli malomarnost v Ljubezni do drugih ljudi bo vplivala na vas same, kateri 
boste prejeli, kakor dajete in kateri boste izgubili tisto, kar odvzamete drugim ljudem. 
In zato boste vi duhovno ter zemeljsko prejeli nagrado, katero si zaslužite… 
 
In v enakem duhu morate vi razumeti sledečo zapoved: »Ne pričaj po krivem proti 
svojemu bližnjemu!« (Eksodus 20:16... 2-Mz.) Vaša usta bi morala vedno govoriti 
iskreno (častno) Resnico. Vi ne bi smeli nikoli oškodovati ugleda vašega bližnjega in 
njegovega položaja med njegovimi bližnjimi človeškimi bitji s tem, ko govorite laži. 
Vsakršno klevetanje je greh proti tej zapovedi. Z vsako lažjo oseba povzroča škodo 
drugim ljudem i deluje kruto ter nepošteno, za kar pa bo moral on odgovarjati. Ko se 
od vas zahteva, da govorite vašemu bližnjemu, bodite pošteni in polni Ljubezni do 
njega; poizkušajte razumeti njegove napake in ga dobro-dušno opozorite nanje. 
Vendar pa ne izkoriščajte njegove šibkosti s tem, ko ga poizkušate ponižati zaradi 
vašega osebnega dosežka. Vi lahko drugi osebi povzročite škodo z nepremišljeno 
besedo in v njem prebudite maščevanje, katero pa bo zadušilo vso Ljubezen in osebo 
naredilo grešno. Vi bi zagotovo morali ostati pošteni,zato nehvalite neke osebe, ki 
tegani upravičena, v nasprotju z vašim boljšim znanjem in vestjo, ampak se 
distancirajteod vsakega dela neljubeznivosti;distancirajte se od vsakega 
omalovaževanja drugih ljudi zaradi vaše lastne prednosti. Vsakoobsojanjevašega 
bližnjega, katero ni skladno z Resnico, je groba kršitev te zapovedi, ker temu 
primanjkuje vsakršne Ljubezni in vam ljudem ne prinaša časti. Vsaka laž mora biti 
obsojena;in ko ima jasen namen oškodovati drugo osebo, ona postaja dvojni greh: 
greh proti drugi osebi in greh proti Meni, Kateri Sem Osebno večna Resnica… To je 
prekršek proti zapovedi Ljubezni do Mene in do vašega bližnjega. AMEN 
 

*** 
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BerthaDudde, št. 4983, 15. oktober 1950 
 

DEVETA IN DESETA ZAPOVED… 
 

Ljudje, ki še naprej hirajo v materiji, obenem tudi v vsakem smislu hrepenijo po njej. 
Vendar pa je namen zemeljskega življenja premagati materijo in se ločiti od nje; 
izkoreniniti vse, kar ljudem lahko ponudi svet, ker edino s premagovanjem slednjega 
bo duša dosegla nujno zrelost, da bi vstopila v duhovno kraljestvo. Hrepenenje po 
svetovnih stvareh ni nujno, da je greh, čeprav pa to preprečuje človekov višji razvoj, 
kakor to tudi lahko rezultira v grehu, ker pohlep poizkuša pridobiti predmet svojega 
hrepenenja, to pa pogosto s pomočjo nepoštenih sredstev. Kolikor je večja in močnejša 
strast po stvareh, ki dajejo občutek blagostanja telesu, toliko bolj se bo človekov um 
osredotočil na to, karpa lahko v njem povzroči slabe instinkte ter značilnosti, katere 
bodo rezultirale v škodi za druge ljudi. Zaradi tega Sem Jaz dal zapoved: »Ne žêli hiše 
svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle ali 
karkoli, kar mu pripada…« (Eksodus 20:17... 2-Mz.) Vse, kar pripada vašim bližnjim 
človeškim bitjem, vam mora biti sveto. Vi ne bi smeli poizkušati zgrabiti nobenega 
imetja vašega bližnjega. In celo misel o jemanju je greh; to namreč kaže vašo voljo, 
vašo zamračenost duše, katera še ne pozna Ljubezni. In ker vi pred drugimi ljudmi 
poizkušate prikriti vaša hladna srca, pa so ona zaradi vašega hlepenja Meni očitno 
vidna; in čim vi pohlepno razmišljate o imetjih vašega bližnjega, vi ne vidite druge 
osebe kot vašega brata, katerega bi morali ljubiti kot samega sebe. Vi bi mu morali 
podariti vse pravice, katere zahtevate za vas same, da spoštujejo vaše premoženje: vi 
bi morali biti zadovoljni, ko je vaš bližnji uspešen in mu pomagati povečati njegovo 
premoženje. Potem ste zmagali v borbi premagovanja materije; potem boste dosegli 
več bogastev, kot bi lahko kdajkoli odvzeli drugim ljudem, ker bo vašo Ljubezen do 
vašega bližnjega nagradila Moja Ljubezen. In ta vam bo dejansko dala neko večno 
bogastvo milosti, katera pa nadoknadi vsa svetovna imetja in veselja. Zato bi morali vi 
ravno tako spoštovati in ščititi imetja vašega bližnjega ter se distancirati od pohlepa, če 
ne želite prekršiti zapovedi Ljubezni do vašega bližnjega, katero Sem vam Jaz dal edino 
zato, da bi vam olajšal vzpon;vi namreč lahko pridobite Mojo Ljubezen  edino, če 
ljubite vašega bližnjega, in edino preko Ljubezni lahko postanete blaženi. AMEN 
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.......................................................................8…................................................................. 
Razlaga za to, da je bil dan Mojzesov Zakon… Kristusovo učenje… 

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

 

 

Bertha Dudde, št. 1501, 3. julij 1940 
 

DESET ZAPOVEDI… RAZLAGA ZA DANI ZAKON… 
 

Zapoved Ljubezni do Boga in do bližnjega zajema vse zapovedi, katere je Bog preko 
Mojzesa objavil ljudem tako, da človek sledi vsaki (spoštuje vsako) od teh Desetih 
Zapovedi, ko izpolnjuje največjo zapoved Ljubezni do Boga in do bližnjega. 
 
Pomembno je biti obveščen (podučen) o vzroku, zakaj je bilo danih teh Deset Zapovedi; 
glede tega namreč kroži veliko domnev, katere bi lahko pripeljale do tega, da se začne 
dvomiti v Božansko Ljubezen. V tistih časih je med ljudmi vladalo stanje, v katerem se 
je odražala velika neljubeznivost (stanje brez Ljubezni – Boga). In ni se več častilo 
(slavilo) enega Boga; težnja k svetu, ljubezen do Mammona, do vseh zemeljskih 
zadovoljstev je bila nepopisno velika, in oni niso cénili niti imetja drugega človeka niti 
tega, kar so bili dolžni svojemu Bogu in Stvarniku. Oni so se ravnodušno predajali 
oblasti Satana in oboževali (častili) vse, kar je bilo v njegovem interesu. Toda Bog je 
dovolil, da strašna beda (revščina) prizedene tiste ljudi, ki so pozabili na Njega, in tako 
jih je prisilil na notranji preobrat. Oni so prepoznali svoje nizko duhovno stanje in so 
zato prosili Boga, da jim pomaga, da se rešijo iz svoje telesne (fizične) in duhovne 
težave. Potem pa je Bog preko Mojzesa objavil Svojo voljo v obliki, preko katere je 
pojasnil vsako posamezno stvar, da bi ljudjem povsem jasno pokazal vse tisto, kar je 
nepravilno v njihovem načinu življenja. Objavljanje Zakona na Sinaju je bilo tako 
očitno, da je tudi najbolj zakrneli grešnik prepoznal silo in veličino Boga; tedaj pa je 
moral ravno tako prepoznati voljo Boga, Kateri je od njega zahteval globok notranji 
preobrat (spremembo). On je preko Mojzesa z zastrašujočim glasom dal Svoje zakone, 
preko katerih je On ekstremno razsvetlil način življenja ljudi in na njih vrgel (jim 
pokazal) njihovo grešno življenje. Ono namreč ni bilo niti najmanj v skladu z 
Božanskimi zahtevami; človeštvo pa je bilo v teh časih tako zaslepljeno, da mu je bilo 
potrebno dati vse zapovedi, da bi lahko videli njihovo nepravičnost. Brez razmišljanja 
so izkoristili vse, kar bi lahko prispevalo k njihovemu telesnemu uživanju, brez da so 
usmerili pozornost na korist bližnjega tako, da preko svojih postopkov niti niso priznali 
večnega Božanstva... Ničesar niso storili, da bi živeli Bogu prijetno življenje, po drugi 
strani pa vse, da bi bližnjega oškodovali in izvlekli v svojo lastno korist. Duhovna 
depresija je bila tako zelo izražena, da se jih je Bog usmilil in dal (dovolil), da se jim 
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objavi Njegova Sila in Vsemogočnost, kakor tudi Njegova Ljubezen, katero pa je ravno 
tako zahteval od Njegovih stvaritev... 
 
Jezus Kristus je to isto poučeval na Zemlji; On je Ljubezen do Boga postavljal iznad 
vsega ostalega, in Ljubezen do bližnjega je dodal kot potrditev te največje zapovedi: 
Ljubezen do Boga. In zaradi tega bo Božansko voljo izpolnjeval tisti, ki spoštuje ti dve 
zapovedi, izpolnjevanje katerih pa bi moral biti smisel in središče življenja vsakega 
človeka. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1805, 9. februar 1941 
 

KRISTUSOVO UČENJE… VRŠENJE DESETIH ZAPOVEDI… 
ZAPOVED LJUBEZNI... 

 
Človeka je le redko moč spodbuditi na to, da sprejme neko učenje, katero se mu zdi 
dolgočasno, in zato mu mora biti predstavljeno tako, da se je moč izogniti vsakemu 
nesporazumu (neskladju). Potrebno ga je najprej objektivno razložiti; in človek, ko ga 
(to učenje) živi, mora prepoznati, da edino Božja Ljubezen daje neko takšno učenje. 
Človeku je pokazano to, kar mora delati in kakšen bi on moral biti, da bi postal 
popoln... On mora biti podučen; njemu morajo biti prenesene zapovedi in on se mora 
prostovoljno podrediti vsemu, kar se (od njega) zahteva. Potem je učenje od zgoraj 
uspešno; potem mu ono prinaša tisto, kar je njegov namen... stopnjo duševne zrelosti, 
katera je predpogoj za vstop v večno življenje. Torej Kristusovo učenje zajema vse 
zapovedi, keterega prakticiranje daje doprinos k oblikovanju duše glede na Božansko 
voljo. Ljudem so dane smernice, katerih se morajo oni držati; oni so od Boga podučeni, 
kaj je pravilno in kaj je nepravilno, kaj morajo oni delati in kaj ne. In če oni sedaj želijo 
živeti Bogu-prijetno življenje, če Mu oni želijo služiti, (pri)dobiti Njegovo Ljubezen, 
potem se morajo oni strogo držati tega, da vršijo te zapovedi, celo če njim osebno one 
niso po volji (všeč). Vršenje Božjih zapovedi bo vedno zahtevalo samokontrolo, 
zahtevalo bo odrekanje ali premagovanje; in človek bo moral vedno nekaj pustiti 
(nečemu se odreči), če on želi popolnoma slediti Božanskim zapovedim, ker vršenje 
zapovedi vedno pomeni samoodrekanje. Bog je dal te zapovedi, ker ljudje težijo ravno 
k nasprotnemu od tega, kar Bog želi in izraža preko Svoje zapovedi. Zaradi tega mora 
On ljudem postaviti določene omejitve; oni se morajo takorekoč boriti proti močni želji 
(hlepenju) v njih, česar pa oni ne bi naredili, če Bog tega ne bi zahteval, posledica česar 
pa bi bilo to, da bi oni popustili notranji želji (hlepenju), in njihovo stanje bi bilo precej 
ogroženo. Bog je v Svojih zapovedih določil (vpeljal) vse, kar je ljudem potrebno 
spoštovati, in On je te zapovedi strnil v Svojo zapoved Ljubezni: ljubiti Boga iznad 
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vsega in bližnjega kakor samega sebe. Kdor zvesto vrši obe zapovedi, on sam od sebe 
vrši vse, kar Bog preko Desetih Zapovedi zahteva od ljudi, da delajo. In tako bo 
Božansko učenje vedno opozarjalo edino na Ljubezen; in kdor se trudi živeti v Ljubezni, 
on ravno tako živi popolnoma v skladu z Božanskim učenjem. Njemu ne bo potrebno 
dati nikakršne posebne zapovedi; on bo namreč, ker živi v Ljubezni, sam od sebe s 
svojo Ljubeznijo srečal vsakega človeka. On se bo predvsem izogibal temu (vsemu), kar 
nasprotuje Božanskim zapovedim; in ker se je on že oblikoval v Ljubezen, on niti ne 
more delati ničesar drugega razen tega, da ljubi, in njegovo življenje bo vedno v skladu 
z Božanskim učenjem. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 0844, 2. april 1939 
 

LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA… DESET ZAPOVEDI… 
 

Zapoved Ljubezni do bližnjega zajema vse zahteve, ki so postavljene ljudem. Vendar 
pa je Ljubezen do Boga pogojena z Ljubeznijo do bližnjega. Tako bo človek popolnoma 
izpolnil svojo nalogo na Zemlji, če raste v Ljubezni do Boga in do bližnjega ter svoje 
življenje gradi na tem temelju. Kjer srce lahko osrečuje, tam je sovražnik (Satan) izgubil 
moč; Ljubezen je namreč Božanskega porekla, osrečuje in oživlja, medtem ko 
sovražnikova sila poizkuša uničiti tisto, kar gradi Ljubezen. Vendar pa bo nesebična 
Ljubezen do bližnjega vedno (po)skrbela edino za njegovo dobro; nikoli ne bo niti 
najmanj delovala njemu na škodo (Rimljanom 13:10), ker to resnično ne bi bila prava 
Ljubezen, če bi od tam (iz nje) izvirala izguba za človeka. Torej namen Božanskega 
Stvarnika je ravno tako lahko edino v služenju v Ljubezni imeti odnos do Desetih 
Zapovedi, katere je Gospodar dal ljudem oz. do podrobnejše razlage posameznih 
zapovedi, katera pa je zopet vsaka zase v skladu z zahtevo, da se ljubi bližnjega kakor 
samega sebe; in zato, gledano v celoti, imajo vedno edino za temelj to, da se v Ljubezni 
združijo vsi, ki so istega Duha, ali da se Ljubezen, ki je v ljudeh postala močna, 
manifestira ravno na način, da človek želi bližnjemu vse več dati, in to brez želje, da 
prejme celo najmanjšo korist zase. Ker čim v nekomu prevaga interes, celo če je v temu 
že najmanjša korist, vsako delo Ljubezni do bližnjega ostane le neka vrsta poslovne 
pogodbe. Vendar pa to ni nikoli to, kar je nebeški Oče poučeval v zapovedi Ljubezni do 
bližnjega, ampak je v vsaki računici temelj lastna lakomnost; in le v maloštevilnih 
primerih bo aktivna Ljubezen do bližnjega prakticirana v Božjem smislu tam, kjer je 
človek vedno pripravljen edino dajati, toda nikoli ne želi vzeti ali posedovati. AMEN 
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.......................................................................9…................................................................. 
»Naj bo zapoved Ljubezni vaše usmerjajoče načelo življenja!« 

(Nujnost kritičnega sámo-preverjanja glede na zapovedi) 
......................................................................†…................................................................. 

 

 

Bertha Dudde, št. 3755, 29. april 1946 
 

ZAPOVEDI LJUBEZNI KOT USMERJAJOČE NAČELO ŽIVLJENJA… 
 

Vi zanesljivo vršite Mojo voljo, če se učite ljubiti… Naj bo Moja zapoved Ljubezni vaše 
usmerjajoče načelo za vse, kar delate, mislite in govorite… Potem boste dosegli Mojo 
naklonjenost in boste blaženi duhovno, kakor tudi svetovno (zemeljsko) na način, kateri 
je koristen za vašo dušo. Vi ne bi smeli nikogar izključiti iz vaše Ljubezni niti zavrniti 
pomoči tistim, ki potrebujejo vašo pomoč. Potem boste vi obenem tudi odkrili 
skrivnost večne Ljubezni, katera z njeno močjo večno izpolnjuje celotno neskončnost; 
tako pa lahko do preobilja izpolnjuje tudi vas, da tako postanete Meni enaki (Moja 
podoba), kar pa je tudi vaš cilj na Zemlji. Ljubezen mora biti prakticirana. In zato Jaz na 
Zemlji dovoljujem veliko tegobo (nesrečo, trpljenje), ker ona človeka spodbuja na 
delovanja Ljubezni; tegoba namreč pušča brezštevilne ljudi v situaciji, da potrebujejo 
pomoč, drugim ljudem pa daje priložnost, da usmiljeno pomagajo. 
 
Zaradi tega ne dovolite, da vaša srca postanejo trda (da postanete trdosrčni); zavedajte 
se tegobe (težave, nesreče), katera vas obkroža in pomagajte tam, kjer lahko in kolikor 
lahko. Sledite Mojemu primeru, Kateri (Jezus Kristus) Sem na Zemlji olajšal duhovno in 
zemeljsko trpljenje, Kateri Sem pomagal šibkim ter bolnim, Kateri Sem jih duševno in 
telesno (fizično) postavljal na noge, Čigar Ljubezen-ski način življenja je bil primer za 
vas in Kateri vam je dejal, da hodite za Njim. Bodite usmiljeni, miroljubni, blagi in 
potrpežljivi, ponižni s celim vašim srcem ter pravični v razmišljanju in delovanju. 
Prakticirajte te vrline, ker so one rezultat Ljubezni v vaših srcih… Torej vi morate vložiti 
napor; vi se morate začeti zavedati vaših napak in jih poizkušati odstraniti; vi morate iz 
vašega srca pregnati vso neljubeznivost in stremeti k najvišji popolnosti. Če vam 
primanjkuje moči, da bi to naredili, potem imate na razpolago molitev: globoko vezo z 
Menoj, katera pa vam vedno zagotavlja oskrbo z močjo… Jaz namreč ne zanemarjam 
žalosti nobenega človeškega bitja, še manj pa njegove duhovne bolečine; Jaz poznam 
voljo vsake osebe in v skladu s to voljo dajem njegovi duši moč ter pomoč. Naj bo Moja 
zapoved vodeče načelo vašega razmišljanja in delovanja, in vi boste na Zemlji izpolnili 
Mojo voljo… Nikar ne postanite trdosrčni (nikar ne dovolite, da srca postanejo 
neobčutljiva); to je namreč za vas največja nevarnost, ker boste potem ostali povsem 
brez moči od Mene. Toda če prosite za Mojo pomoč, vi ne boste prosili zaman; Moja  
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Ljubezen do vas je namreč nespremenljiva in zajema vsakogar, ki po njej hrepeni… 
vendar pa to, kar Jaz storim vam, vi storite drugim ljudem; potem bo vaš način življenja 
v skladu z Mojo voljo. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3411, 19. januar 1945 
 

BOŽANSKE ZAPOVEDI… SMERNICE... 
 

S pomočjo smernic, ki so dane človeku preko Božanskih zapovedi, lahko on ravno tako 
vedno izvaja duhovno kontrolo nad svojimi mislimi, besedami in dejanji. To je namreč 
nujno, če človek želi nenehno napredovati v svojem razvoju; on namreč lahko zelo hitro 
zaide v zablodo, da postane len in da zanemari delo na svoji duši, čim on verjame, da 
živi v skladu z Božjo voljo. Potem vedno obstaja nevarnost pred zastojem, katero pa on 
lahko z lahkoto odpravi, čim on na sebi izvaja zelo ostro samokritičnost in je pozoren 
na vsako svojo misel, vsako besedo in vsako dejanje, ali so le ti v skladu z Božanskimi 
zapovedmi, katere zahtevajo edino Ljubezen... Božji nasprotnik namreč ne počiva; on 
želi vse do poslednjega trenutka vplivati na dušo, na človekovo voljo. In zaradi tega 
človek ni nikoli izven nevarnosti, da ne bi mogel pasti pod njegov vpliv, če on ni pazljiv 
in če Božjih zapovedi ne vzame kot vodečo linijo njegovega načina življenja. 
Samospoznanje je prvo, če človek želi iz temelja spremeniti svojo dušo; on bo namreč 
edino tedaj stremel k izboljšanju, k spremembi na bolje, če on v sebi opazi 
pomanjkljivosti. On mora v vsej ponižnosti prositi Boga za milost, da spozna samega 
sebe; on se mora pogosto postaviti pred ogledalo svoje duše in se zoperstaviti vsemu, 
kar je nečisto (Jakob 1:25). On mora sebe trenirati v blagosti, miroljubnosti, 
potrpežljivosti in usmiljenju. On mora služiti v Ljubezni in ne biti v prevzetnem duhu; 
potem pa bo ravno tako prejel tudi moč, da prepozna svoje napake (slabosti) in da jih 
odstrani. Človek namreč ne more ničesar storiti brez Božje podpore; njegova volja in 
njegova moč sta prešibki, če on ne prejema okrepitve preko Božanske Ljubezni. 
Vendar pa mora človek, da bi postal dostojen Božanske Ljubezen-ske moči, pokazati 
voljo. In zato mora najprej delati na sebi in nenehno premišljati o svojih napakah teh 
slabostih, ker jih edino tedaj lahko odstrani, ker mu z dobro vojo priteka tudi moč, da 
se bori proti njih. Božanske zapovedi zahtevajo edino Ljubezen, in zato je lahko 
preveriti, v kolikšni meri so razmišljanje, govorjenje in delovanje v skladu z Ljubeznijo 
do Boga in do bližnjega. In če se postavi to merilo, potem človek na sebi izvaja strogo 
kritiko. On ne bo malomaren pri svojem delu na duši; on se bo boril in molil ter preko 
tega obenem tudi prišel do posedovanja milosti. On se bo preko svoje molitve vedno 
znova povezoval z Bogom in bo dozoreval v svoji duši. On namreč tedaj zavestno živi 
svoje zemeljsko življenje; želi se oblikovati v skladu z Božjo voljo... on kot vodečo linijo 
jemlje Božje zapovedi in zaradi tega deluje glede na (v skladu z) Njegovo Besedo... in 
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on ne bo nikoli več zastal v stagnaciji, ampak bo nenehno šel po poti višjega razvoja, 
vse dokler ne doseže cilj... zedinjenje z Bogom... kar pa lahko stori edino na način, da 
se človek spremeni v Ljubezen, da se uskladi z Bitjem večne Ljubezni, Katero je nadvse 
popolno, in če si on prizadeva biti popoln (Matej 5:48). AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5058, 9. februar 1951 
 

OBJAVA BOŽJE VOLJE… ZAPOVEDI LJUBEZNI... 
 

Vi morate spoštovati Mojo, od Mene vam objavljeno voljo, če želite postati blaženi. In 
zaradi tega se morate temu izogibati oz. gnusno vam mora biti vse, kar nasprotuje Moji 
volji, in tako na določen način nenehno prakticirati kritiko nad vašim razmišljanjem, 
namerami in delovanjem. To mora biti namreč v skladu z Mojimi zapovedmi, katere 
zahtevajo Ljubezen do Mene in do bližnjega. Vaše namere, razmišljanje in delovanje 
morajo zato vedno imeti kot načelo Ljubezen do Mene in do bližnjega; ona vas mora 
spodbujati na pravilen način življenja, kateri bo potem vedno v skladu z Mojo voljo. 
Samokritičnost prinaša izreden blagoslov; in tam, kjer vi odkrijete celo najmanjšo 
odsotnost Ljubezni, pa to že pomeni rahel odpor do Mene, nespoštovanje Moje volje in 
nevarnost za dušo. Vi morate vedno paziti na vaše razmišljanje, namere in delovanje. 
Vi morate delati na sebi tako, da vi na sebi uresničite spremembo bitja tako, da 
postanete popolni. Moja volja je samo ta, da vas uvede v večni red, katera pa je 
sestavljena iz življenja v Ljubezni. Ko vašo življenjsko pot določa Ljubezen, če 
bližnjemu nudite dobro(to) in si vedno prizadevate izpolniti Mojo voljo, vi vstopate v 
večni red in vi znova postajate Božanska bitja, kakršna ste bili nekoč, preden ste 
odpadli od Mene... preden ste izstopili iz Mojega reda. Vendar pa vam je sedaj v tem 
protizakonitem stanju oznanjen ta red, Moja Božanska volja... vi prejemate znanje o 
njej; vam je predstavljena tako napačna, kakor tudi pravilna usmeritev volje v njenem 
delovanju (učinku). Podučeni ste o pravilnem načinu življenja in ste seznanjeni s 
posledicami napačnega vedenja (obnašanja); in vi sedaj lahko živite vaše zemeljsko 
življenje v najpopolnejši svobodi volje, za kar pa morate vi obenem tudi nositi 
posledice. Če vi ljubite Mene in vašega bližnjega, potem boste vi živeli v skladu z Mojo 
voljo, ker vi potem ne morete drugače od tega, da se gibljete (živite) v Mojem večnem 
redu; Ljubezen je namreč izvorni zakon, ona je popolnost, svetloba in moč. Potem pa vi 
ponovno prevzemate vaše izvorno bitje; vi ponovno postajate takšni, kakršne Sem vas 
Jaz ustvaril, ker ste nastali iz polnosti Moje moči Ljubezni, kot čisto popolna bitja, 
katera se torej morajo gibati (živeti) v Moji večni volji, da bi ostala popolna. To, da so 
oni nekoč zlorabili njihovo svobodo volje in odpadli od Mene, je povečalo Mojo 
Ljubezen do teh bitij. Ker pa morajo oni ponovno brezpogojno vstopiti v Mojo 
Ljubezen, da bi nazaj pridobili izgubljeno popolnost, jim Jaz nenehno oznanjam Mojo 
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voljo... Jaz bitjem v (njihovem) stadiju svobodne volje, kot človek, dajem zapoved 
Ljubezni do Mene in do bližnjega tako, da oni znova najdejo pot vrnitve k Meni tako, da 
znova postanejo blažena bitja, kakršni so bili na začetku. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7303, 13. marec 1959 
 

POGOSTO SAMOPREVERJANJE JE NUJNO... 
 

Poglejte znotraj sebe in prepoznajte svoje slabosti... Pogosto samopreverjanje je zelo 
nujno za vas; vi ljudje se namreč ne zavedate dejstva, da ste še naprej zelo neprimerno 
(niste dovolj) oblikovani, ker ne gledate kritično na stanje vaše duše, ampak ste 
zadovoljni, vse dokler ste mišljenja, da je samo vaš zunaji videz že sprejemljiv. Vendar 
pa slednje ne pripomore k povečanju zrelosti vaše duše, za kar je potreben poseben 
napor na vaši strani, da bi to prineslo rezultate. In za vas je nujno vedeti, kakšni morate 
biti in kakšni ste dejansko... Zaradi tega morate vi pogosteje usmerjati pozornost nase; 
vi morate prakticirati samokritičnost in vedno kot vodilo uporabljati edino Moje 
zapovedi Ljubezni do Boga in do vašega bližnjega... in kmalu se boste zavedali slabosti 
in nepopolnosti, katere bodo potem kot kristalno jasne prišle na površje, če imate 
resno namero spremeniti vašo naravo. Obenem pa morate vedeti, da mora biti to 
resna volja vašega srca in ne samo odločitev, ki je navzven ustno izpovedana, toda 
katera ne deluje na srce. Vi ljudje ste še naprej preveč svetovni, posledica česar je, da 
se nesebična Ljubezen do bližnjega skorajda nikoli ne prakticira, ker človeško bitje, ki je 
še naprej priključeno svetu, vedno najprej misli o samemu sebi, preden vzame v poštev 
svojega bližnjega. 
 
Torej če ste resni v tem, da mora vaša duša uresničiti zrelost, potem si boste iskreno in 
pošteno priznali svoje slabosti in nepopolnosti ter jih boste poizkušali odstraniti, da bi 
uresničili spremembo in samemu sebi dokazali vašo resno voljo, ker edino resna volja 
zagotavlja uspeh, medtem ko površinsko preverjanje ne bo cenjeno na ta način, kakor 
ono za dušo ravno tako ne more predstavljati nikakršnega dosežka. Vi lahko zagotovo 
prejmete pomoč na vsakršen način v tolikšni meri, da boste odkrili, da imate podporo v 
vaši nameri, kakor tudi v vašem delovanju, čeprav pa morete delo izboljšanja vaše duše 
narediti vi sami. To vključuje opazovanje znotraj sebe in dojemanje (percipiranje 
svojega notranjega stanja); to vključuje absolutno resnost samopreverjanja, kar vam bo 
potem tudi razodelo, kje morate začeti z vašim delom. Vendar pa boste potem 
zagotovo uspešni, ker boste v tem primeru naleteli na visoko stopnjo duhovne 
podpore. Vse je odvisno od resne volje; in ta volja je cenjena s strani Tistega, Katerega 
morate vi ljubiti iznad vsega drugega in Kateri vam je tudi zapovedal, da ljubite vaše 
brate, ki so ravno tako Njegovi otroci in ki ravno tako potrebujejo vašo Ljubezen. Tega 



86 

 

namreč v vseh vas primanjkuje; in zaradi tega boste morali vi vedno znova poslušati 
opominjanja, da pogledate znotraj vas samih. Če namreč vi želite prejeti pomoč, 
potem morate vedeti, kje je pomoč potrebna... In šele takrat, ko spoznate sami sebe, 
ko se sami trudite spoznati svoje bitje, katero je še zelo daleč oddaljeno od popolnosti, 
se boste to tudi trudili doseči. In četudi je za to delo potrebna precej odločna volja, pa 
je to s pomočjo duhovne podpore kljub temu mogoče, čim je potrjeno, da ste vi dobre 
volje in da iskreno stremite k uresničitvi popolnosti. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7360, 10. maj 1959 
 

PREČIŠČENJE DUŠE PREKO LJUBEZNI... 
 

To ima zelo velik doprinos k vašemu prečiščenju samo, če se vi vedno znova držite 
zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega in se vprašate, v kolikšni meri sledite tem 
zapovedim. Če ste namreč iskreni do sebe, ne boste nikoli zadovoljni s samim seboj in s 
svojim načinom življenja, ker bi morali vi vneto delovati v Ljubezni in ker pogosto 
zamujate priložnosti. Toda že sama volja, da želite delati pravilno in že samo dejstvo, 
da izvajate to samopreverjanje, je za vašo dušo koristno, ker vsaka dobra volja prinaša 
učinek blagoslova. V takšnem iskrenem in resnem preverjanju si boste ozavestili tudi 
vaše slabosti, katere pa ima še vedno vsak človek celo takrat, ko je njegova volja dobra, 
vse dokler ni tako vnet v svojem delovanju v Ljubezni, da ga sedaj izpolnjuje Ljubezen-
ska moč, katera tudi volji daje pravo okrepitev. Samo nikoli ne verjemite, da ste že 
dosegli stopnjo, katera vam omogoča vstop v kraljestvo svetlobe... Vse dokler živite na 
Zemlji si morate prizadevati in delati na sebi; in če se pogosto predate takšnim 
notranjim opazovanjem, če poizkušate dognati vaše napake ter slabosti, bo to edino 
dobro delovalo na vas. Tako pa bo tudi vaša volja okrepljena za nenehno izvajanje dela 
na duši, ker vsako opazovanje že pričuje o vaši resni volji, da želite postati popolni. V 
času preverjanja si boste ozavestili vsako zamujeno dobro delo; spomnili se boste 
vsakega zanemarjanja ali nespoštovanja Božanskih zapovedi Ljubezni. Potem pa 
morate samo biti vedno odločni, da se popravite; in izkoristiti morate vsako priložnost, 
da to zamujeno tudi nadoknadite. To se bo pokazalo edino kot blagoslov za vas tako, 
da boste vse lažje izvajali zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega, ker prejemate 
moč, če je vaša volja resna. Človek se enkrat mora soočiti z dolžnostmi do bližnjega, če 
želi izpolniti ravno to zapoved... On se mora vedno držati tega, da mora pomagati 
bližnjemu v vsaki potrebi in težavi, naj bo to zemeljska (fizična) ali pa duhovna... In ne 
bi smeli obračati vaših pogledov stran od njegove težave; vedno je potrebno misliti na 
to, da bi mu prav prišla pomoč v enaki težavi in kako hvaležno bi jo (s)prejel. In vedno je 
potrebno (po)misliti na to, kaj potrebuje bližnji, naj bo to duhovno ali pa telesno... Torej 
ravno tako si je potrebno prizadevati odstraniti duhovno težavo tam, kjer je to 
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mogoče, ker ima to Ljubeze-sko delo poseben učinek na dušo bližnjega. Zaradi tega se 
človek ne more nikoli dovolj pogosto poglabljati v sebe in premišljati o vsemu, kar Bog 
preko Svojih zapovedi Ljubezni zahteva od njega; one so namreč vodeča linija za 
pravilen način zemeljskega življenja. On se lahko vedno drži teh zapovedi, če želi 
pravilno in v skladu z Božjo voljo iti preko svojega zemeljskega življenja, vedno njemu 
samemu in njegovemu bližnjemu na blagoslov... Bog od človeka namreč ne zahteva 
drugega razen tega, da se spremeni v Ljubezen; On zahteva samo to, da izpolnjuje 
njegove zapovedi, da bi mu podaril blagoslovljeno življenje v svetlobi, moči in svobodi, 
česar pa si torej »brez« Ljubezni ni mogoče zamisliti... Toda vsakršno izpopolnjevanje 
duše je odvisno izključno od spremembe (sebične ljubezni) v nesebično Ljubezen, kar pa 
obenem tudi zagotavlja Ljubezen do Boga in vzpostavlja zedinjenje z Njim, od česar je 
odvisna celotna blaženost v duhovnem kraljestvu. AMEN 
 
 

..................................................................10…................................................................... 
Šele Ljubezen prosvetljuje duha in daje človeku možnost, da spozna in  

da sprejeme resnično znanje... ne glede na to, koliko obširno je človekovo 
znanje, pa ono brez Ljubezni nima nikakršne koristi... Celo najbolj neuka  
oseba lahko na Zemlji duševno dozori, ko je njeno življenje utemeljeno v 
Ljubezni... takšen človek bo v onostranstvu preplavljen s svetlobo in bo 
popolnoma jasno spoznal vse soodvisnosti... Torej imeti veliko znanja na 

Zemlji ni nujno, četudi je na blagoslov, če se ga pravilno uporabi...  

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

 

 

Bertha Dudde, št. 4358, 30. junij 1948 
 

PRAVINA USMERITEV VOLJE… 
ZAPOVED LJUBEZNI... RESNICA... 

 
Vi, otroci Moji, glejte na Mene kot na vašega Očeta večnosti, Kateri vas nikoli ne 
prikrajša za Svojo Ljubezen, Kateri pozna vašo duhovno in telesno težavo in Kateri vam 
želi na vsakršen način pomagati. Jaz posebno skrbim za vašo duhovno težavo, ker je 
končni cil definitivno zedinjenje z Menoj, katerega pa vi lahko dosežete edino takrat, 
ko postanete popolni. Jaz vam pri tem želim pomagati, in v ta namen morate vi iti 
preko zemeljskega življenja. 
 
Če vi sedaj kot človek preživljate zadnji stadij vašega razvoja na Zemlji, kjer morate vi 
na pravilen način uporabiti (izkoristiti) vašo svobodno voljo, se Moja skrb vedno nanaša 
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edino na to pravilno usmerjanje volje. In zaradi tega bom Jaz na vsakršen način deloval 
na vas tako, da vi pridete do spoznanja in da iz svobodne (s)podbude težite k Meni, da 
vi iščete Resnico in da jo boste tudi sposobni prepoznati. Jaz ne bom nikoli izneveril 
človeka, ki se trudi pravilno delati, in Jaz mu bom v njegovo srce položil to, kar je pred 
Menoj pravilno in kar ni pravilno. 
 
Moje zapovedi, katere od vas zahtevajo edino Ljubezen, bodo vedno vaša vodeča linija 
za vaš način življenja; in če vršite te Moje zapovedi, vi ne boste mogli narediti napake in 
vi morate priti do cilja. Toda če vi od ljudi dane zapovedi postavite iznad Mojih 
zapovedi Ljubezni, ne boste prišli na cilj... Vaša duša se namreč oblikuje v popolnost 
edino preko Ljubezni; nič drugo toliko ne doprinaša k zerolsti duše kot Ljubezen-sko 
delovanje. Ljubezen-sko delovanje prosvetljuje duha in človeku daje sposobnost 
spoznanja ter občutek odpora proti vsemu, kar je zmotno.  
 
In tako bo vsak človek, ki hrepeni po Resnici, prepoznal to, kar nasprotuje Resnici, če je 
on dejaven v nesebični Ljubezni do bližnjega. Njemu se bo zdelo nesprejemljivo to, kar 
ljudem ni od Mene dano kot zapoved; in njegova volja, da to zavrne, se bo povečala, 
kolikor on z vse večjo voljo izpolnjuje Moje zapovedi Ljubezni. Potem pa mu Jaz 
prihajam na pomoč, ko mu prinašam Resnico preko Besede ali preko (Svetega) Pisma. 
In njegov srce se bo strinjalo s tem; njegov razum bo postal dejaven in njegovo 
razmišljanje bo prejelo spodbudo. In tako ga bom Jaz uvedel v Resnico, katera ga 
blagodejno gane, ker jo on lahko potrdi s srcem in razumom. 
 
Meni so všeč tisti, ki dvomijo; oni namreč iščejo Resnico, zaradi česar jo bodo tudi našli. 
Toda kdor brez razmišljanja sprejme to, kar mu ponudijo bližnji, ta ni iskalec Resnice, in 
njemu svetloba Resnice ne bo nikoli zasijala. Zaradi tega Jaz tudi nikoli ne bom obsodil 
človeka, ki ne more slepo verjeti, ampak ga bom raje blagoslovil in mu pomagal, da 
pride do močne (trdne) in prepričljive vere; on si namreč resnično bolj resno prizadeva 
doseči zveličanje svoje duše kot pa tisti, ki je lahkoveren, ki vse sprejema in ki glede na 
njemu preneseno duhovno znanje ne zavzema nikakršnega stališča. Slednji ne bo nikoli 
prišel do Resnice; prvemu pa jo bom Jaz Osebno ponudil, in to resnično tako, da se on 
ne bo nikoli več upiral temu, da bi jo sprejel, ker jo on prepozna kot Resnico. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6950, 20. oktober 1957 
 

ŠELE »LJUBEZEN« OMOGOČA ZNANJE... 
ČLOVEŠKE ZAPOVEDI SO NEPOMEMBNE... 

 
Vsak človek bi lahko prišel do pravilnega razmišljanja edino takrat, ko svoje življenje 
živi v Božanskem redu. In vsak človek bi potem ravno tako imel pravilno spoznanje, 
zakaj in zaradi česa gre po poti preko Zemlje. Bog se namreč ne skriva, On ravno tako 
prosvetljuje človeka, ki Ga posluša, ki si želi prosvetljenje glede smisla in namena 
svojega zemeljskega življenja. Toda življenje v Božanskem redu je enako kot življenje v 
Ljubezni... Vendar pa ljudje ravno tukaj najpogosteje grešijo, kar pa povzroča napačno 
razmišljanje, zamračeno stanje duha, nezadostno razumevanje in odpor do Resnice. 
 
Ljubezen je veza z Bogom; kjer primanjkuje Ljubezni, tam je velika oddaljenost od 
Boga. To je najenostavnejša razlaga za to, da ljudem primanjkuje znanja in da ga oni ne 
sprejemajo, ko jim je le to ponujeno. Samo tistemu človeku, ki je voljan za Ljubezen, je 
mogoče predati znanje, katerega mu primanjkuje. Edino ta bo namreč to lahko dojel; 
in ono mu bo odgovarjalo, on ga bo sprejel kot Resnico. Torej sprememba v 
razmišljanju lahko sledi edino takrat, ko ljudem zapovedi Ljubezni do Boga in do 
bližnjega postanejo pomembne, da se oni sami trudijo spremeniti sebe... 
 
In vse dokler obstaja odpor glede tega, da se te zapovedi postavijo kot glavne, vse 
dokler je pozornost ljudi usmerjena na popolnoma nepomembne stvari, jih je 
nemogoče zbližati z Resnico in jim ponuditi znanje, katero jim razlaga namen, kakor 
tudi razlog za njihovo življenje. Dokaz za to je, da je to znanje nek človek pripravljen 
sprejeti, medtem ko pri drugem naleti na odpor (zavračanje)... in da ima prvi nedvomno 
srce, ki je voljno za Ljubezen, medtem ko je ta drugi trdosrčen in Božje Ljubezen-ske 
zapovedi malo spoštuje. 
 
Kakor tudi »znanje« ne bo ljudi nikoli spodbudilo na »Ljubezen-sko aktivnost«, ampak 
šele volja za Ljubezen   človeku omogoči, da mu je smisel znanja dostopen. Ljubezen je 
torej dejavnik, na katerega je potrebno vedno računati, če ljudje želijo doseči duhovni 
napredek. Celo namreč najbolj neuk človek lahko duševno dozori, ko je njegov način 
življenja (utemeljen) v Ljubezni celo takrat, ko mu na Zemlji primanjkuje celotnega 
znanja, katerega pa strelovito hitro pridobi v duhovnem področju.  In zaradi tega je 
ljudem potrebno najprej oznanjati Ljubezen... To je torej bolj pomembno od tega, da 
se jih uvede v znanje, za katerega jim primanjkuje vsakršnega razumevanja, vse dokler 
v njih še ni prižgane Ljubezni. 
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Toda Jezusovo učenje Ljubezni se oznanja povsod, kjer se med ljudmi še lahko najde 
iskrico vere; Jezusovo Ljubezen-sko učenje je namreč temelj, na katerem je zgrajena 
vsaka cerkvena organizacija. Kdor torej pripada neki cerkveni organizaciji, ta ravno 
tako ve za zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega... On sam lahko uporabi to 
znanje... Zapovedi Ljubezni lahko postavi kot vodeči princip (kompas) svojega življenja, 
kakor on lahko tudi zapostavi izpolnjevanje teh zapovedi in nepomembnim zapovedim 
daje prvenstvo... 
 
On lahko pozabi na to zadnjo od Božanskih zapovedi Ljubezni... In on v tem ni 
preprečen, ker ima svobodno voljo. Vendar pa je v tem primeru njegovo duhovno 
stanje zamračeno; on namreč ne more biti drugače prosvetljen kot samo tako, da se v 
njemu prižge svetloba Ljubezni. Zaradi tega niso krivi samo tisti, ki nudijo napačno 
hrano ljudem, kateri so se spoznali z Jezusovim Ljubezen-skim učenjem... Vsak človek 
namreč lahko sam po svoji svobodni volji zavzame stališče glede zapovedi Ljubezni do 
Boga in do bližnjega... Če on smatra, da so najpomembnejše, kakor je bil (o tem tudi) 
podučen, potem bo sam v sebi prižgal svetlobo, katera ga prosvetljuje tudi glede 
vzroka in namena njegovega življenja na Zemlji... 
 
Če pa on zapostavi izpolnjevanje teh zapovedi, v njem ostaja mračno ne glede na to, 
koliko resničnega znanja mu je dostavljenega. Zaradi tega je nujno samo to, da se ljudi 
vedno znova napoti na Jezusovo Božansko učenje Ljubezni (Janez 15:12, 13; 13:34), da 
se oznanja Ljubezen in da se spodbuja na izpolnjevanje zapovedi... Šele takrat človek 
postaja sprejemljiv za znanje, katero mu daje razlago za Božji načrt odrešenja; in šele 
takrat bo on uporabil to znanje in vneto stremel k popolnosti... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7507, 24. januar 1960 
 

ALI JE ZNANJE NA ZEMLJI NUJNO... ZAPOVEDI LJUBEZNI... 
 

Ni potrebno, da ste prikrajšani za znanje, katero je nujno za dozorevanje duše. In zato 
se oznanja Moj Evangelij, Božansko učenje Ljubezni; najprej se morate namreč učiti 
Ljubezni (ljubiti), da bi sploh lahko razumeli nadaljnje znanje, katero vam je dano v Moji 
Ljubezen-ski skrbi zaradi zveličanja vaših duš. Torej Moj Evangelij vam naprej oznanja 
Moji dve zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega. In če jih izpolnjujete, boste postali 
sprejemljivi za nadaljnje znanje; tedaj bo namreč vaš duh prebujen v življenje, in on vas 
znotraj poučuje oz. on vam daje razumevanje tudi v primeru, ko vam bo od zunaj 
dostavljeno neko znanje, ki ima svoje izhodišče v Meni. 
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Vendar pa je Ljubezen tisto prvo; in ne glede na to, kako obširno je znanje, pa vam nič 
ne koristi, če nimate Ljubezni, in tedaj se vas lahko ima za popolnoma mrtve v duhu. 
Vendar pa tisti človek, ki živi v Ljubezni, na Zemlji ne potrebuje kaj dosti znanja... on bo 
preko svoje življenjske poti dozorel in bo nenadoma preplavljen s spoznanjem enkrat, 
ko zemeljski svet zamenja z duhovnim kraljestvom. Čeprav pa poleg tega tudi na 
Zemlji duhovno znanje prinaša blagoslov, če se ga pravilno uporablja, če človek želi 
prodreti v duhovne soodvisnosti, če si želi ustvariti pravilno sliko o Mojem upravljanju 
ter delovanju... potem se Me bo namreč naučil vedno bolj ljubiti in bo hrepenel po vse 
več znanja, ker bo prebujena duhovna glad preko učenj, katera izhajajo iz Mene. 
 
In zato Jaz govorim vam ljudem, ker vam edino Jaz, kot Sama Večna Resnica želim 
dostaviti znanje, ki je v skladu z Resnico.... in Jaz vem, kam vodi Moja Beseda; Jaz vem, 
kje ponovno najde pravilno razumevanje... in Jaz vem, kje se Ljubezen prakticira in kje 
se človek trudi živeti po Moji volji. In oni torej prejemajo neko znanje, katero je 
prilagojeno njihovi duševni zrelosti, njihovemu hrepenenju po Resnici in njihovem 
načinu življenja. 
 
In vsakdo potem iz tega znanja lahko naredi, kar želi... lahko ga uporabi tako, da ga 
posreduje dalje ali se pač sam ukvarja z njim; lahko ga povečuje, če si to vneto 
prizadeva in če ima dobro voljo. Tedaj mu bo dostavljenega vse več duhovnega 
bogastva, in on bo iz Moje roke hvaležno prejemal te darove, ker njegova duša 
dozoreva, kakor obenem tudi raste njegovo znanje... mrtev duh namreč ne hrepeni, da 
bi karkoli vedel o duhovnem kraljestvu... 
 
Vendar pa ni potrebno, da se nobeden človek, ki ne razpolaga z veliko duhovnega 
znanja, počuti potrto. Ker če na Zemlji samo živi po Moji volji, če samo izpolnjuje Moji 
dve zapovedi in se tako trudi oblikovati v Ljubezen, bo enkrat, ko vstopi v duhovno 
področje, v njem bliskovito postalo svetlo; in tedaj bo blažen in bo to tudi ostal, ker bo 
on bliskovito hitro dojel in popolnoma jasno spoznal vse soodvisnosti... vendar pa mora 
on živeti po Moji volji, ker se izpolnjevanju Mojih zapovedi ne more izogniti nobeden 
človek. One so to, kar je najpomembnejše v zemeljskem življenju; one so temeljni 
kamen Mojega Evangelija, katero vam je vedno znova dostavljeno, povsem vseeno na 
kakšen način. 
 
Samo če si vi vzamete k srcu Moje zapovedi Ljubezni in se trudite, da jih izpolnjujete, 
potem obenem tudi izpolnjujete nalogo vašega zemeljskega življenja ter svoji duši 
pomagate dozoreti. Ta Evangelij pa vam je lahko povsod ponujen; morate ga samo 
sprejeti pripravljeni, da slišite Mene Samega. Morate hrepeneti po Meni Samemu v 
Besedi in Me prepoznati; morate se odpreti, ko vam zazveni Moj glas, ko vam govorim, 
da bi vam oznanil Mojo voljo... ker vam bo Moj Evangelij, Vesela Novica in učenje 
odrešenja, vedno objavljal samo Mojo voljo, katera je sestavljena iz tega, da vas 
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spodbuja na delovanje v Ljubezni in da vam predstavi delovanje ter posledico 
Ljubezen-skega življenja, da bi vaša duša dozorela in da bi vi postali blaženi... 
 
Tedaj pa vas bo osrečilo tudi znanje, katerega potem lahko prejmete vi, ki po njem 
hrepenite... Vi Me boste lahko nenehno vse bolj ljubili. Naučili se boste, da tudi svojega 
bližnjega vidite kot Mojega otroka in vašega brata; in k njemu boste pristopali z 
Ljubeznijo ter svoje bitje potem počasi spreminjali v Ljubezen, kar pa je in bo tudi 
ostala vaša življenjska naloga, vse dokler ne postanete izpopolnjeni, vse dokler se v 
Ljubezni ne zedinite z Menoj in potem za vekomaj ostanete povezani... AMEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

»Avtobiografija« - Bertha Dudde 
 
Objave »Notranje Besede« dobivam in zapisujem od dne 15. junija 1937. Da bi izpolnila 
želje mnogih mojih prijateljev, vam bom dala opis svojega zemeljskega življenja; 
kratko razlago o tem, kar sem prejela na duhoven način, kakor tudi moje lastne 
občutke glede vsega tega.  

Rojena sem 1. aprila 1891. leta v Liegnitzu v Šleziji, to je današnja Poljska, kot 
druga hči nekega umetniškega slikarja. Otroštvo sem skupaj s svojimi šestimi sestrami 
složno preživljala v svojem starševskem domu. Eksistencialne težave sem spoznala že 
zelo zgodaj. Moji starši so potrebovali denar, tako da sem svojo nagnjenost k šivanju 
izkoristila za to, da bi bila koristna za svojo družino. Vendar pa so tudi poleg tega starši 
imeli denarne težave in s tem skrbi, tako da sem se vse do nedavnega trudila pomagati 
svoji družini. 

Moji starši so bili različnih veroizpovedi. Oče je bil protestant, mati pa je bila 
katolik. Mi otroci smo bili vzgojeni v katoliški veri, vendar pa ni nihče vršil pritiska na 
nas ali nas pač prisiljeval, da moramo slediti cerkvenim običajem, tako da je pozneje 
lahko vsak od nas sam zase odločal o svoji verski pripadnosti.  

Jaz osebno sem bila religiozna, toda doktrine katoliškega sistema nisem 
mogla sprejeti, četudi sem cerkev spoštovala. Enostavno nisem mogla na ven zastopati 
nekaj, česar moja notranja vest ni s popolnim zaupanjem sprejemala. Tako sem 
prenehala hoditi v cerkev, od pridig pa sem slišala le malo in tudi nisem imela 
nikakršnega poznavanja Biblije. Nisem brala nikakršne religijske ali pa znanstvene 
literature in ravno tako se nisem priključila nobeni drugi skupnosti ali religijski sekti. 

Kdor pozna katoliško obliko vere, potem ve, v kakšnih težavah se znajde 
človek s svojo vestjo, če se želi osvoboditi od nje; in Jaz se ravno tako nisem izognila 
temu. Toda v meni je ostalo vprašanje: kaj in kje je tisto, kar je pravilno (oz. … »kaj je 
Resnica in kje jo človek lahko najde«)? 

Pogosto, ko sem molila Gospodovo Molitev (»Oče Naš«), sem rotila Gospoda, 
da mi dovoli najti Njegovo kraljestvo. Ta molitev je bila uslišana 15. junija 1937. leta. 
Molila sem tiho ter poslušala svojo notranjost, bila sem popolnoma mirna. V takem 
stanju sem se večkrat nahajala, ker me je ob tem vedno prevzemal čudežen mir. In 
misli, katere so mi pri tem pritekale, v predelu srca in ne v glavi, so mi dajale tolažbo ter 
moč. 

Takrat nisem še vedela, da so mi bile te misli »dane«, vse dokler nisem v 
nekem čudnem snu doživela nekaj, kar se je kasneje izpostavilo kot Resnica in kar me 
je spodbudilo, da te »misli« zapisujem.  

Tako mi je nekega določenega dne, ko sem poslušala svojo notranjost, jasno 
in glasno prišel niz besed, katere sem zapisala. To je bilo prvo sporočilo, katero sem 
zapisala, in ono se je začelo takole: »Na začetku je bila Beseda«, Te Deum (začetna 
beseda himne »Te Deum laudamus« oz. »Tebe Bog slavimo«), Stvarniku Neba in 
Zemlje«. Vendar pa so se potem pojavili dvomi: »Ali sem to napisala sama od sebe?« 



94 

 

Na kratko rečeno, borila sem se, molila ter doživljala mnoge notranje borbe. Vendar pa 
so besede vedno ponovno prihajale kot reka, kakor velik tok modrosti, pred katerimi 
sem drhtela. Toda potem me je Sam Bog osvobodil dvomov; On mi je odgovoril in v 
Njegovi Besedi sem prepoznala Njega kot našega Očeta. Moja vera je rasla, dvomi so 
postajali vse manjši in jaz sem vsakodnevno prejemala ter zapisovala. 

Vsebina zapisanega je presegala moje znanje: izrazi, katerih nisem nikoli 
slišala ali pa o njih brala, čudni pojmi v tujem jeziku, znanstveni pojmi, kakor tudi 
napotki so mi nezaustavljivo pritekali; in povrhu vsega tega še nikoli slišane 
ljubezenske izjave Nebeškega Očeta, katere dajejo zatočišče in razlago glede vseh 
vprašanj o naših življenjih ter o smislu našega obstoja. 

Te »Besede« mi pritekajo na sledeči način. Po notranji molitvi in kratki 
koncentraciji poslušam navznoter. Tam se tedaj pojavijo jasno izražene misli, in besede 
ena po ena jasno tečejo, vedno tri ali štiri na enkrat, podobno radijskemu sporočanju ali 
meteorološkemu poročilu; in to počasi tako, da z lahkoto spremljam ter zapisujem en 
del stavka za drugim. 

Besede zapisujem stenografsko kot pri diktiranju, brez da mislim ali pri tem 
konstruktivno sodelujem. Medtem pa nisem v nikakršnem stanju transa; poleg tega jaz 
stavkov ne oblikujem, ampak mi besede na določen način prihajajo, brez da pri pisanju 
zajemam pomen zapisanega. 

Dneve ali celo tedne za tem ta stenogram prenašam v čisti zapis, brez da ga 
pred tem preberem: besedo za besedo, brez spreminjanja ali »izboljševanja« enega 
edinega zloga; v nobenem primeru pa smisla rečenega ne obdelujem niti ga ne 
stiliziram. Trajanje enega takšnega diktata traja približno pol ure. Izrecno bi poudarila 
to, da ta proces ne nastaja kot proizvod kakršnegakoli pritiska oz. prisile niti se ne 
dogaja v ekstatičnem stanju. Vse se dogaja trezno in edinstveno, brez kakršnegakoli 
vznemirjenja ali vpliva moje lastne volje. Objavo lahko kadarkoli prekinem in po več 
urah ali celo dnevih sredi prekinjenega stavka enostavno nadaljujem, brez da sem to, 
kar mi je bilo prej dano, prebrala; Objava mi je ponovno tekoče diktirana v pero. 

Moja volja torej ni prisiljena. Vse, po čemer hrepenim, je služiti Bogu in delati 
to, kar Njegova Sveta Volja zahteva od mene.  
 

Resnično lahko rečem, da sem bila do te Resnice »vodena« in da so mi bili 
pojmi popolnoma tuji, kakor so to tudi morali biti. Šele leta pozneje sem našla 
potrditev tega, kar sem prejela, ko sem spoznala zapise štajerskega mistika Jakoba 
Lorberja. Nemogoče je opisati moje veselje ob branju velikih Lorberjevih del, »Velikega 
Janezovega Evangelija« in »Jezusovega otroštva«. Šele tedaj sem spoznala, da je bila 
tudi drugim ljudem dana Gospodova Beseda; da je Bog v vseh obdobjih govoril Svojim 
otrokom in da bo tudi v bodoče govoril, ker neskončna Očetova Ljubezen in milost 
drugače niti ne moreta. 

V Lorberjevih zapisih sem odkrila isto to, kar je bilo tudi meni dano. Pogosto 
nisem razumela besede, katero bi prejela, vendar pa mi je Nebeški Oče v Svoji Ljubezni 
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obenem dajal tudi razlage. Dogajali so se tudi čudežni dogodki, katerih posamezno je 
sedaj nemogoče navesti, toda kateri pričajo o nepopisni ponižnosti ter Očetovi 
blagosti. 

Postalo mi je jasno, da mi je moja pomanjkljiva izobrazba zaradi pomanjkanja 
denarja koristila. Pomanjkanje denarja in časa mi je preprečilo, da berem dobre knjige 
kot tudi, da obiskujem predavanja. Poznala sem samo naporno delo od ranega jutra do 
pozne večeri. Poleg tega pa sem vsakodnevno prejemala slastne obroke duhovne 
Besede, brez da sem sploh vedela, za koga sem to prejemala. 

In ravno moje nepoznavanje Biblije in katoliške doktrine mi je omogočilo, da 
sem Besedo od zgoraj sprejela brez kakršnegakoli odpora. Moja izkušnja me uči, da je 
resen katolik ali protestant, čigar znanje je ukoreninjeno v dogmatskih teorijah, preveč 
vezan na njihovo dogmo, da bi sprejel ter prisvojil Božanske Objave brez odpora. 
Vendar pa obstajajo znanstveniki na več fakultetah, kateri s povečanim zanimanjem 
najresneje razpravljajo o teh Božanskih učenjih. In ne samo, da jih zanimajo neovrgljive 
razlage o nastanku materije in o možnosti njenega razdruževanja (razkroja), ampak 
tudi princip zmotnih učenj in raznih religijskih sistemov ter veroizpovedi.  

V sporočilih, katere sem prejela, so te zmote zabeležene, in od vseh se 
zahteva usmerjanje pozornosti na vsako od teh napačnih učenj, kjerkoli se ponudi 
priložnost za to.     

Vendar pa je vsakemu dana svoboda, da v svoje srce sprejme ali pač ne 
sprejme Gospodovo Besedo. Toda tisti, ki je razumel duha teh Očetovih besed, vendar 
pa ne deluje v skladu z njimi, samo še povečuje razdaljo med samim seboj in našim 
Nebeškim Očetom. Kadar ne sledi besedi opomina Ljubezni, se on s tem neizbežno 
postavlja pred zakon. Toda v tej enaki meri, v kateri ne bo spoštoval Božjih zapovedi 
Ljubezni, bo ravno tako izgubil Božjo Milost. 

Z Božjo milostjo se ljudem ponovno daje Evangelij. In precej resno jim je 
usmerjena pozornost na namen ter cilj človeškega življenja. Usmiljena Božja Ljubezen 
namreč želi rešiti vse tiste, ki se še lahko rešijo, preden pride preobrat. In on zagotovo 
prihaja; Čas, katerega so vsi jasnovidci in preroki vseh časov najavljali, Poslednji čas  je 
sedaj tu. 

Glede na moje zapise Gospod med Svojimi otroki ne dela razlik: »Pridite k 
Meni vsi«, se glasi Njegov klic. Blagor tistemu, ki posluša Njegove Besede in ki hodi za 
Njim. Bog ljubi Svoje otroke in On jih vse želi osrečiti, pa četudi oni ne želijo karkoli 
vedeti o Njem.  
 
 
Zapisano: 22.11.1953                                      Podpisano: Bertha Dudde
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V hrvaščino prevedli Maja Ć., Zoran Ću. in Lorens N. 

Uredil in sestavil Lorens N. 

(avgust - november 2018) 

 

Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 
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www.zastocistaistina.com 

www.akademijavjecnogproljeca.org  

www.youtube.com/c/ZAŠTOČISTAISTINA  

www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI  

www.ljubavseohladila.com 
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