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Za Božji blagoslov je POTREBNO prositi...
……………………………………….…....†……………………………………………...
Bertha Dudde, št. 7129, 24. maj 1958
VSAKODNEVNO KLIČITE JEZUSOVO IME...
Vi bi morali vsak dan začeti z Menoj in v Mojem Imenu, narediti vsako delo in tako
izpolnjevati vaše vsakodnevne dolžnosti; in lahko ste prepričani, da bo vaše delo
blagoslovljeno, naj bo to zemeljska ali pa duhovna dejavnost. Toda čim greste sami, se
pravi brez da ste prosili za Mojo pomoč, boste naredili veliko nesmiselnega dela; ali se
boste morali boriti s težavami ali pa ne boste vedno uspešni. Že ena sama srčna misel
bo zagotovila Mojo pomoč; in če Me zavestno kličete (prosite) za Moj blagoslov in
podporo, potem se bo vse samo po sebi odvijalo tako, kot je potrebno, vi pa boste
lahko mirno izvajali vaše vsakodnevno delo.
Vi morate vedno vedeti, da ste obkoljeni z mračnimi silami, katere imajo možnost
pristopiti k vam (vstopiti v vas), če se pozabite obdati z zaščitnim zidom tako, ko kličete
Moje Ime, ko Me prosite, da blagoslovim vaše delo. Ko so namreč enkrat dosegli
pristop do vas, jih bo veliko težje zavrniti, kot pa da ste jim od samega začetka zavrnili
pristop. Oni namreč omajajo (oslabijo) vašo voljo, katera lahko nadoknadi to, kar je
zanemarila narediti edino z zbiranjem njene celotne moči: ko Me kliče na/za pomoč.
Nenehno se bije bitka za vaše duše. In mračne sile pogosto otežujejo zmago, kar pa je
večinoma odvisno od vas, ker vi lahko prosite za neomejeno moč; to bi morali vedno
narediti preko iskrene molitve za Moje vodstvo, Mojo zaščito in Moj blagoslov... Zato vi
ne bi smeli nikoli brez Mene začeti vašega vsakodnevnega dela. Vi bi morali v vašem
srcu klicati Moje Ime (Jezus Kristus), prositi Me za učvrstitev vaše volje in se Mi
popolnoma predati... Potem vas Jaz lahko zaščitim pred sovražnikom vaših duš; potem
boste obkroženi z brezštevilnimi svetlobnimi bitji, katera mu bodo preprečila vstop.
Potem boste z veseljem in brezskrbno izvajali vaše vsakodnevno delo zavedajoč se
moči in notranjega miru. In potem vas ne bo moglo nič več vznemiriti, ker veste, da
Sem Jaz vedno prisoten in da vse urejam.
Notranja veza z Menoj je najboljše zagotovilo za uresničitev vaših načrtov, naj bodo to
zemeljske ali duhovne stvari (dela); potem namreč Jaz Osebno lahko vedno vplivam na
vas in na vaše misli ter pravilno in v vašo korist usmerjam vaša delovanja. Toda čim se
ločite od Mene, čim oslabite vezo, bodo različne misli, katere so prenesene s strani
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Mojega nasprotnika (Satana), začele dominirati nad vami in vam odvzele vaš notranji
mir. One vam bodo vsilile skrbi in vas pustile odprte za zle sile, katere bodo nadaljevale
delo notranjega razpadanja in neskladja tako, da celó vaše vsakodnevno delo ne bo
blagoslovljeno, vaša duša pa bo v nevarnosti, da jo on (Satan) ugrabi.
In vi se ponovno lahko osvobodite od te nevarnosti edino tako, če svoje pribežališče
najdete v Meni, ker Sem vam Jaz vedno pripravljen pomagati v vaših duhovnih
težavah. Toda brez Mene se vi ne morete osvoboditi od njega in njegovega vpliva; brez
Mene ste prešibki in zato prepuščeni njegovi milosti. Torej vi se lahko izognete vsem
tovrstnim pritiskom, če se neprestano predajate Meni in Moji zaščiti, če vedno prosite
za Moj blagoslov, če se za vaše fizične in duhovne koristi priporočite Meni in nikoli ne
zanemarite klicati Mojega Imena... in Me tako odkrito priznate v Jezusu Kristusu...
*Potem boste zgradili zid, katerega pa Moj nasprotnik (Satan) ne bo mogel porušiti,
ker bo on pobegnil od Mene in Mojega Imena; in na ta način vas bo on tudi pustil, če le
zvesto v vsaki težavi in nevarnosti izgovarjate Moje Ime*. AMEN
*Dodatne Objave glede moči Jezusovega Imena in premoči nad nasprotnikom v Njegovem
Imenu se nahajajo v Knjižici št. 16, »Jezus JE Kristus«.
***

Bertha Dudde, št. 7603, 20. maj 1960
ZA BOŽJI BLAGOSLOV JE POTREBNO PROSITI...
Nikar (Me) ne pozabite rotiti za Moj blagoslov v vsemu, kar se lotite; vi namreč na ta
način pokažete, da ste izbrali Mene za svojega vodjo, da ne želite ničesar narediti brez
Mene, da tako vi želite biti v stiku z Menoj... In to vam zagotavlja Moj blagoslov in Moje
vodstvo, kamorkoli greste... In verjemite, da se vam ni potrebno bati nikakršnih nesreč
(ovir,motenj), če ste pred tem prosili za Moj blagoslov, da vas bo ta prošnja resnično
zaščitila pred neuspehom... ker bo celo to, kar vi smatrate za neuspeh, potem edino
koristilo vaši duši. Vi morate vedno samo misliti na Mene (o Meni), kar pa je vse, kar
pričakujem od vas! Toda vi Me pogosto izključujete iz vaših misli, in potem vedno
tvegate, da se bo Moj nasprotnik (Satan) vtihotapil in negativno vplival na vas.
Želim vas opozoriti na to, ker si vi drugače veliko bolj otežujete vašo zemeljsko pot, ker
imate lahko veliko lažje življenje (lažjo življenjsko usodo), če Sem Jaz vaš nenehni
spremljevalec in to tudi ostanem... In vedno znova morate prositi za Mojo pomoč, ker
je veza z Menoj nujna, da bi bili zaščiteni pred Mojim nasprotnikom, kateri pa vas ne bo
prenehal nadlegovati. On ima v času poslednjih dni pred Koncem veliko moč, katero pa
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lahko edino vi zmanjšate, ker so vaša volja in misli, ko so usmerjeni k Meni, pomemben
(resničen) ščit v boju proti njemu; to je najboljše orožje, katerega lahko izkoritite, da bi
se mu uprli, ker boste potem vi k sebi poklicali Mene, pred Katarim on beži in vas tako
tudi osvobaja.
On povzroči veliko zmede, celo med Mojimi Lastnimi, ker bo na vsakega, ki Mi pripada,
izvršil ekstremno velik pritisk tako, ko se bo vrinil med ljudi in hujskal ene zoper drugih.
Potem pa morate vi edino vstopiti v stik z Menoj, in on vas bo osvobodil. Vi in vaša voja
ste namreč odločujoči dejavnik glede tega, ali vas bo on zasedel. To je razlog, da se
vam ga ni potrebno bati. On je namreč povsem nebogljen (brez moči), če je vaša volja
usmerjena k Meni; vi pa se na ta način s popolno gotovostjo in zaupanjem predajate
Meni in Me rotite za Mojo zaščito. Vendar pa ima on veliko moč nad vami, če hodite
sami, brez Mene in Mojega vodstva v prosvetljenju (Resnici, modrosti). Potem je on
lahko učinkovit na njegovem področju, kar pa on dela dejansko v satanskem (Bogu
nasprotujočem) stilu.
To je razlog, da vam Jaz še naprej govorim. Ničesar se ne lotite, če (Me) pred tem niste
rotili za Moj blagoslov in Mi na ta način dokazali vašo odločnost, da želite biti povezani
z Menoj. In vaše vsakodnevno delo boste resnično (do)končali z Mojim blagoslovom. Le
to pa bo uspešno, in tekom celotnega dne boste prisebni ter znotraj mirni. Vi ne boste
več tarča zanj, ker bom Jaz hodil poleg vas. In on bo pobegnil od Mene; on ne more
prenesti blestečega sevanja Moje svetlobe, katera vas sedaj obdaja. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8993, 11. junij 1965
MOLITEV ZA BOŽJI BLAGOSLOV...
Karkoli delate (se lotevate), morate vedno moliti (prositi) za Moj blagoslov, ker vam šele
tedaj lahko vse (kar storite) prinsese uspeh, katerega pričakujete. In ko vi delate z
Mojim blagoslovom, predvsem ko izvajate duhovno delo, vam bo to podarilo moč, ker
kjer se Mene prosi za pomoč, tam delo ne more biti narejeno zaman (neuspešno). In
Moj blagoslov bo počival na vsakem duhovnem delu, ker je to najbolj pomembno, kar
morate delati za odrešenje vaših bližnjih.
In ker na ta način izpolnjujete Mojo voljo, da sprejemate duhovno težavo bližnjega,
vam bo Moj blagoslov vedno zagotovljen, za katerega pa morate vi zavestno moliti
(prositi), ker vas Jaz potem lahko neskončno obdarim. Vi Mi tako dokazujete, da se
popolnoma podrejate Moji volji, da ste vedno pripravljeni služiti edino Meni, da ne
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želite ničesar storiti, kar ne odgovarja Moji volji, in da Me ljubite tako, kot Jaz želim biti
ljubljen...
Jaz vašo molitev za Moj blagoslov takoj uslišim, ker je to neke vrste duhovna prošnja,
katero je ravno tako potrebno duhovno vrednotiti, ko molite za zemeljske stvari,
katere vam bom Jaz zagotovo izpolnil, ker vi potem molite samo za tisto, kar ne
škoduje vaši duši. Zato nenehno molite za Moj blagoslov, karkoli bi želeli narediti!
Molite za to, da vam blagoslovim vsak pogovor, vsak postopek in vsako misel... molite
za Moj blagoslov za vse, kar nameravate storiti, in Me na ta način ne izpuščajte iz vaših
misli, ker boste tudi sami izkusili, kako pomembno je, da se v vseh stvareh podrejate
Meni, da preko molitve hrepenite po Moji prisotnosti in da vam je to tudi živo (realno)...
Jaz vedno želim samo to, da nenehno mislite na Mene, ker vam edino takrat lahko na
očiten način pomagam. To pa bom naredil tako, ko vam bom dajal jasne znake Moje
prisotnosti, in tako bo vaša vera vse bolj okrepljena. Torej ona bo še vedno
izpostavljena raznim napadom s strani Mojega nasprotnika (Satana); in sposobni se
boste upreti edino, če ste močni v veri. In če Me vi v vsaki duhovni in telesni težavi
prosite, da blagoslovim to, kar delate, se boste sposobni soočiti z vsako težavo. Potem
Sem namreč vedno Jaz Ta, Kateremu ste se predali in Kateri potem deluje za vas; torej
vi samo izvajate to, kar je Moja volja...
Vedno morate biti spojeni z Menoj, vsaka misel mora biti vedno najprej usmerjena k
Meni. Tedaj pa bo tudi vsako vaše delovanje ravno tako pod Mojim blagoslovom; in na
ta način boste dozorevali v Ljubezni, kakor obenem tudi v spoznanju, ker tedaj Moja
Ljubezen-ska moč nenehno vpliva na vas, in neko tiho veselje bo vaša usoda... Ne
izpuščajte Me iz vaših misli...
Moja nenehna skrb ja ta, da želim biti vsebina vaših misli, da bi lahko vedno hodil poleg
vas, kar pa je torej pogojeno z vašo voljo, da si izmolite in da sprejmete Moje vodstvo.
In potem greste lahko brezskrbno po vaši poti zemeljskega življenja, ker Jaz Sam
hrepenim po vas in od vas ne pričakujem ničesar razen tega, da imate tudi vi v sebi to
hrepenenje, da bo ravno tako vaša najgloblja želja ta, da se nikoli več ne ločite in da za
vekomaj ostanete zedinjeni z Menoj... AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 5838, 28. december 1953
MOLITI ZA BLAGOSLOV ZA VSE KAR SE PODVZEMA...
Vsako vaše prizadevanje je zaman, če si ne izmolite Mojega blagoslova, če se najprej
ne predate Meni, da Jaz Osebno delujem z vami. Ker šele Moje sodelovanje zagotavlja
pravi uspeh in uresničevanje tega, kar načrtujete. Vse je storjeno zaman, če na tem ne
počiva Moj blagoslov; Moj blagoslov pa se lahko spusti na vas edino takrat, ko vse
podredite Meni in Moji volji. In na to morate usmeriti pozornost vi, ki ste na Zemlji
marljivo dejavni (aktivni) in ustvarjate ter delujete, toda niste povezani z Menoj, z
vašim Bogom in Gospodarjem, z vašim Stvarnikom in Očetom večnosti!
Vi, ki se nahajate na drugi (nasprotni) strani Mene (dobesedno v off-side-u) zaradi tega,
ker Me ne priznate, ker ne verjamete v Mene in te vere ne morete doseči, ker nimate
volje za to, verjamete, da zemeljsko življenje lahko izkoristite samo za vaše sebične
namene... Jaz vas ne zadržujem v vaših namerah, in vi si lahko nakopičite stvari v
največji meri... zemeljska bogastva, katera vas prepričajo v to, da verjamete, da ste
zelo bogati in močni... Toda če v tem ni Mojega blagoslova, so vam ona samo na
škodo, duhovno in zemeljsko, ker četudi ima telo koristi, pa bo duša edino
obremenjena s tem, ko služi za ugodje telesa. To ugodje telesa pa ustvarja Moj
nasprotnik (Satan), da bi dušo zadržal v temi in da je ne bi izgubil.
Toda če vi želite verjeti, da sami sebi edinole škodite, ko na Zemlji živite brez Mene...
ko bi samo spoznali, koliko pravice vi s tem dajete Mojemu nasprotniku in da mu
prostovoljno dajete to, za kar prikrajšate Mene... Vi brez vere v Mene ne morete biti
blaženi, in na Zemlji ne živite večno... Zato tisto, kar dosežete na tej Zemlji, nima
koristi za večnost, če Me izključite, če ne molite za Moj blagoslov, kateri vam istočasno
zagotavlja zaščito pred nasprotnikom vaših duš.
(Vi) živite ravnodušno in Moje Ime vam zveni le prazno... In če mislite na Mene zato, ker
ste bili o Meni podučeni, je tudi poleg tega v vas tako malo vere, da se ne boljite
računa, katerega Mi boste morali položiti. In zaradi tega vaše zemeljsko življenje živite
brez odgovornosti in tega, kar zamudite v zemeljskem življenju, ne morete popraviti...
Ta čas je namreč neponovljivo izgubljen... Toda če bi se samo resno ukvarjali z mislimi
o vašem Stvarniku, potem bi vam tudi pritekale prave misli, ker vam jih Jaz pošiljam, če
ste resni... Vendar pa vi ne delate tega, kar bi vas lahko približalo Meni, in vso vašo moč
uporabljate za to, da ustvarjate ter delujete zemeljsko; in na ta način se samo izročate
tistemu, ki vas potem zopet samo vleče v svoje področje, iz katerega ste se že
povzpeli...
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Ne smete Me izključiti, če ne želite biti ponovno izgubljeni za neskončno dolgo časa...
Morate verjeti v Mene, vašega Boga in Stvarnika; morate Me klicati za Moj blagoslov,
karkoli da podvzemate (se lotevate)... Tedaj pa vam bo tudi zacevetel blagoslov. In
tedaj ustvarjate ter delujete za celotno večnost, in vaša duša bo pridelala bogastvo,
katerega ste dosegli na Zemlji... Dobrine (bogastva), katere ostajajo za vekomaj (v
večnosti)... AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5183, 6. avgust 1951
MOLITEV ZA BOŽJI BLAGOSLOV... MOČ IN UČINEK...
Vedno znova vam mora biti rečeno, da niste ničesar sposobni brez Moje moči in da
morate zato nenehno moliti zanjo, če želite biti zemeljsko in duhovno blagoslovljeni
oz. če želite zabeležiti uspeh v vašem prizadevanju. Morate Me namreč klicati za moč
tudi za vašo zemeljsko dejavnost, da bi bila le ta za vas blagoslovljena od Mene in da bi
vam prinesla koristi za vašo dušo! Vendar pa ne morete ničesar doseči brez Mojega
blagoslova, brez Moje dostave moči, za katero pa torej ne boste nikoli prikrajšani, ker
Sem vesel, če stremite k Meni, in Jaz vas na vsakršen način podpiram.
Z Menoj ste sposobni vse, brez Mene niste sposobni ničesar (Janez 15:5)... Če ste
namreč zemeljsko (svetovno) uspešni, brez da ste Me prosili za blagoslov, ta uspeh
lahko pripišete Mojemu nasprotniku (Satanu), kateri vas bogato oskrbuje z močjo, če
pozabite na Mene, če ste Me zavrgli. Zaradi tega si ne dovolite biti zaslepljeni z
mišljenjem, da je vaša moč sama po sebi dovolj, ampak se pazite njegove podpore, ker
le ta pomeni vaš propad, ona je cena za vašo dušo... Usmerite se k Meni, da vam Jaz
blagoslovim to, kar se lotevate! In ta blagoslov bo resnično zdrav; vi se boste duhovno
vzpenjali in boste zemeljsko zaščiteni tako, kot je to koristno za vašo dušo.
In razumite, da vaš klic k Meni vzpostavlja stik in da je Moja moč lahko prenesena na
vas; torej razumite, da stik mora biti, ker je veza z Menoj nujna za vaš duhovni razvoj.
Celo če molite samo za zemeljski uspeh, pa ste že vzpostavili vezo z Menoj, s katero Mi
dajete pravico, da lahko vplivam na vas, ker Jaz spoštujem vašo svobodno voljo in vam
ne vsiljujem ničesar, za kar vi ne molite.
Vi preko vašega klica (molitve) k Meni zavestno vstopate v krog prejemnikov Moje
moči, katere Jaz nenehno oskrbujem, ker jih ljubim in jim želim olajšati pot navzgor.
Vse vam bo šlo dobro, ker potem Jaz Sam lahko sodelujem; lahko vas oskrbim z močjo,
katera bo, ker je Božanskega porekla, na vse, kar se dotaknete, vplivala pozitivno... naj
bo to delo vaših rok, naj bo to skrb zemeljskega ali duhovnega značaja. Vsako delo vam

9

bo šlo dobro od rok, če ga le izvajate z mislijo na Mene in če Me prosite za Mojo
podporo.
Vendar pa vi tega, kar duhovno ustvarjate z uporabo Moje moči, za sedaj še ne morete
zajeti (dognati). Čeprav pa se boste z zaprepadenostjo začeli zavedati, kakšen obseg
ima vaše duhovno delovanje, ko boste enkrat v duhovnem področju (sferi) opazovali
vaše duhovno delo, pri katerem ima Moj blagoslov ogromen učinek, za kar pa boste
večno hvaležni.
Ničesar se ne lotevajte brez Mene in svoje misli pogosto dvigajte v višine! Dovolite Mi,
da bom duhovno in zemeljsko vaš soudeleženec, da bi vam šlo vse dobro od rok, da
imate lahko bogate uspehe, kateri pa bodo potem vedno imeli duhovni učinek, ker je
do tega pripeljala Moja moč! Moja moč pa se navsezadnje ponovno vrača Meni v obliki
bitij, ki so prišla do popolnosti, ki so preko Moje moči postala blažena... AMEN

………………………………………….....2……………………………………………...

Božji blagoslov za delo v svetu...
Dobra ali zlobna duhovna podpora...
…………………………………………....†………………………………………………
Bertha Dudde, št. 0862, 14. april 1939
BOŽJI BLAGOSLOV... MOLITEV IN USPEH PRI DELU...
Neodgovorna je lahkomiselnost, ko se ne misli na Gospodarja, preden se začne s
kakršnimkoli delom. Če ima človek na razpolago, da prejme Gospodarjev blagoslov,
kateri mu potem omogoča, da celotno delo postane láhko in uspešno, in on pri tem ne
usmerja pozornosti na ta blagoslov, potem celotno breme in odgovornost ostajajo na
njegovih ramenih; in on se bo moral zaradi tega veliko bolj truditi, kot pa da se preda
Gospodarju in Ga prosi za Njegovo pomoč... Vendar pa tam, kjer je na Zemlji delo
uspešno tudi brez izmoljene pomoči in človek verjame, da ne potrebuje Božjega
blagoslova, pri uspehu tega dela ne sodelujejo vedno dobre sile, temveč pogosto
uspeva s pomočjo nasprotne sile, da bi se človeku preprečilo, da bi se v molitvi za
pomoč obrnil na Stvarnika neba in Zemlje (Jezusa Kristusa).
Zaradi tega neko navidez uspešno prizadevanje, brez sodelovanja Božanskega
Gospodarja, ne sme pripeljati do napačnega stališča... iz tega se ne sme napačno
zaključiti, da človek lahko (uspe) brez Božanske pomoči, da pa mu to ne škoduje... vse
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dokler je on povsem brez znanja in si tako brez Božanskih zapovedi ne izmoli
blagoslova, mu to ne bo povzročilo škode in on bo zaščiten pred nasprotno silo. Toda
če on prizna večno Božanstvo in v Njem prizna večnega Stvarnika ter Upravljalca
zemeljskega življenja, vendar pa si on prizadeva, da svojo zemeljsko dejavnost izvaja
brez Njegove pomoči, potem mu bo pogosto ponujen odpor...
On bo moral na napakah in na oteženem uspehu prepoznati svojo šibkost; moral bo
spoznati, da uspeh njegovega dela ni vedno v njegovih rokah. Občutil bo, da mu se od
zgoraj nudi nek določen odpor, katerega pa on preko pravilnega razmišljanja lahko
popravi. In če je pravilno izkoristil razmišljanje in se s polnim zaupanjem predal Očetu
na nebu ter Mu predal svoje delo in uspeh le tega, bo on dostojen blagoslova od zgoraj
in se mu nikoli ne bo potrebno bati, da bo ostal brez blagoslova, vse dokler želi biti v
Božjem blagoslovu in to izraža preko molitve in popolnega zaupanja.
Biti v Božjem blagoslovu pomeni na lahek način iti preko življenja, biti brez zemeljskih
skrbi in to, da Mu lahko predaš vse težave... Zavedanje o tem povzroči, da je človek
vesel in da gre veder preko življenja. On ne nosi več sam odgovornosti, temveč jo je
predal Gospodarju; in samo tam, kjer se človek omaja v veri ali je malomaren v molitvi,
ponovno naleti na življenjske težave, katere pa ga ponovno pripeljejo (spodbudijo) na
razmišljanje o tem, da je brez Božanske pomoči sam slaboten (nebogljen), da tako
človek jasno spozna, da gre njegova zemeljska pot v napačno smer, če ne uporabi
(izkoristi) Božanske pomoči in Očeta na nebu zavestno ne prosi za blagoslov... AMEN
***

Bertha Dudde, št. 1577, 21. avgust 1940
BOŽJI BLAGOSLOV ZA DELO...
DOBRA IN ZLOBNA DUHOVNA PODPORA...
Uspeh vsakega dela je odvisen od Božjega blagoslova; in Bog bo blagoslovil delo, če se
ga začne in dokonča v veri v Njega in z zaupanjem v Njega. Ne gre se za to, da človeška
inteligenca zagotavlja uspeh nekega dela, gre se bolj za to, da je že sama ineligenca
delovanje duhovnih sil iz onostranstva; in to dobrih sil, če je pred delom predhodila
misel vere v Boga, ali pa zlobne sile, če človek prevzetno misli, da (lahko) sam izvrši
težko delo.
Pogosto so na delu dobre sile tudi takrat, ko človek ne prosi zavestno za Božji
blagoslov, in tudi takrat, ko človek še nima spoznanja, četudi drugače pravilno
razmišlja in ima pozitivno (dobro) stališče. Tedaj mu ravno tako priteka moč od zgoraj,
da bi svoje misli usmerjal kvišku in da bi se zavedal Božjega blagoslova, da bi zavestno
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težil k povezovanju z Bogom in da se nobenega dela ne loteva več brez molitve za Božji
blagoslov. V nasprotnem primeru s človekom upravljajo zle duhovne sile, ker je
njegovo razmišljanje bolj usklajeno s temi silami in njihovi vplivi ne naletijo na odpor. In
posledice takšnih zlobnih vplivov pa so te, da človek postaja vse bolj prepotenten in
prepričan v svojo vrednost, da verjame, da lahko vse premaga z lastno močjo in nikoli
ne razmišlja o tem, da bi za kakršnokoli delo izmolil za Božji blagoslov. Tako da so pri
vsakem delu vedno dejavne tiste sile, katere so v skladu z razmišljanjem človeka...
Uspeh dela bo vedno odvisen od njegovega notranjega stališča do Boga. Četudi
namreč ko je delo navidezno uspešno, pa bo tisto, ki je bilo začeto brez Božjega
blagoslova, vedno prineslo zgolj zemeljski (svetovni) uspeh. Vendar pa bo človek s
takšnim stališčem delo predal v oblast zlobnih sil oz. one vse bolj zasužnjujejo njegovo
razmišljanje in usmeritev (stališče). One mu zagotavljajo veliko zemeljskih ugodnosti,
toda njegovo dušo vlečejo navzdol in tako povečujejo oddaljenost od Boga. Ničesar se
ne bi smelo začeti brez Boga, če želimo, da bo zemeljsko delo uspešno za dušo. Potem
bo le to blagoslovljeno tudi v materialnem smislu in človek bo lahko z lahkoto
izpolnjeval težke naloge, ker se dobre duhovne sile lotevajo tega dela ter omogočajo
njegov uspeh... AMEN

………………………………..……….....3……………………………………………….

Molitev za milost, moč in blagoslov,
brez katerih dozorevanje duše ni mogoče...
………………………………………......†………………………………………………..
Bertha Dudde, št. 1168, 9. november 1939
BOŽJI BLAGOSLOV... STREMLJENJE K RAZVOJU DUŠE...
Moj blagoslov obljubljam tistim, ki hodijo za Menoj, ki delajo vse, kar je v skladu z
Božansko zapovedjo Ljubezni in ki se popolnoma podrejajo Moji volji. Tako da bo Mojo
nenehno naklonjenost lahko užival tisti, ki se na Zemlji brezpogojno odreka vsemu, da
bi prejel duhovno bogastvo.
Skromnost ne bi smela na Zemlji nikoli pojenjati, ker vse dokler človek živi na Zemlji,
so mu dane priložnosti, ki služijo za njegovo izpopolnjevanje (dozorevanje duše). Konec
zemeljskega življenja je vsakemu določen z modrim pred-videvanjem tega, kar se bo
zgodilo. In ker nihče vnaprej ne ve, kdaj bo nastopil njegov konec, mora biti čas na
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Zemlji izkoriščen tako, da je človek lahko vsak dan brez strahu poklican (iz tega sveta).
In celotno prizadevanje mora biti usmerjeno k razvoju duše navzgor, in skrb za telo
mora biti postavljena v drugi plan. Misliti na korist bližnjega je za dušo neprimerljivo
vrednejše, kot pa nenehno paziti na lastno korist.
Človek je v svojem zunanjem ovoju (telesu) minljiv, le ta pa služi samo za namen, da
zakriva dušo, tako da je potrebno najprej nenehno oskrbovati dušo; in človek kot
takšen mora izkoristiti vsakršno priložnost, katera bi lahko služila v korist duše. Tako
da ima človekovo življenje na Zemlji vrednost (samo) takrat, ko je negovano duševno
življenje, ko je vsaka človekova mislel upravljana (usmerjena) v njegovo duhovno
korist... Trpljenje telesa je pogosto potrebno, da bi duši nudilo pomoč, če ona postaja
mlačna in malomarna. Delo v korist duše se mora odvijati nenehno in neprestano, če
duša želi, da ji zemeljska pot prinese zrelost. Ta kratek čas na Zemlji, v katerem se vam
zdi, da je težko, se vam bo zdel neznaten v primerjavi s slavo, katero torej lahko
prejmete, ko vam je zemeljsko življenje prineslo popolnost.
In sedaj, če Mi sledite, če se trudite postati popolni in če z veseljem v srcu izpolnjujete
vse Moje zapovedi, če ničesar ne storite brez Mene in če za vsako vaše delo na Zemlji
molite za Mojo moč, boste ostali v Moj Ljubezni in Jaz vas bom blagoslovil. In življenje
vam bo postalo lahkotno, če le vašo duhovno korist postavite iznad vsega ostalega in
zemeljsko življenje živite po Moji volji. Tako da nenehno molite za Moj blagoslov, za
Mojo milost, da bi vaša pot na Zemlji postala prehodna in da bi vi dosegli vaš cilj...
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4554, 1. februar 1949
MOLITI ZA MILOST ZA DUHOVNE IN ZEMELJSKE STVARI...
Molite za milost in ona vam bo dana v najbogatejši meri! Vi ste brez milosti šibki in
neprimerni (nesposobni) za delo na vaših dušah. Brez milosti vi zemeljsko sicer resda
lahko ustvarjate in delujete, ker imate na razpolago življenjsko silo, vendar pa vam
mora biti ona ravno tako blagoslovljena, da bi bila lahko uporabljena za pravo (pravilno)
dejavnost. In zaradi tega morate ravno tako moliti za blagoslov vaše zemeljske
dejavnosti, in tako telo ter dušo predati za blagoslov vašemu nebeškemu Očetu.
Namreč brez Božanskega blagoslova in brez Božje miloti boste imeli le malo uspeha
tako duhovno, kakor tudi zemeljsko.
Celo takrat, ko dosežete zemeljski uspeh, pa ste v nevarnosti, da padete v roke
Božjemu nasprotniku (Satanu), ker on ravno tako lahko pozitivno vpliva na vaše delo,
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če ste mu po volji. Toda tega se pazite! Ne dovolite, da bo on vaš pomočnik! Ne
uporabljajte moči od njega, da bi si povečali zemeljske uspehe, temveč se v ponižni
molitvi usmerite na nebeškega Očeta, da vas On vzame pod Svojo zaščito in da vam
duhovno ter zemeljsko pomaga! Prosite Ga za Njegovo milost, za moč, da bi duhovno
stremeli, da bo tako vaše zemeljsko stremljenje ravno tako blagoslovljeno!
Telo in duša potrebujeta pomoč, ker ste vi kot človek še nepopolni, da bi si z lastno
močjo lahko pomagali. Čeprav pa z močjo od Boga, z Njegovo milostjo, z Njegovo
podporo lahko nadnaravno delujete. Vendar pa je to milost potrebno izmoliti. Človek
se mora za pomoč zavestno obrniti na Boga in Mu priznati svojo šibkost. On mora
Boga priznati kot izvor moči, Kateri je v Svoji Ljubezni pripravljen pomagati vsem
Svojim stvaritvam in ne zavrača nobene molitve za dostavo moči.
On Sam vas je pozval z Besedami: »Pridite k Meni vsi... Jaz vas bom okrepil!« (Matej
11:28). On želi izliti Svojo mero milosti na vas, kateri jo potrebujete. On vam želi
pomagati pri vašem razvoju navzgor, pri vašem stremljenju (prizadevanju, težnji),
duhovno in zemeljsko. In vi boste lahko zabeležili največji uspeh, ko poslušate Njegov
klic (glas), ko v Njem najdete svoje pribežališče, če ste šibki in če se počutite
nesposobni (nebogljeni) za duhovno in zemeljsko dejavnost... Potem Ga (po)kličite, da
vam blagoslovi vašo voljo in da vam da moči; da s Svojo milostjo nenehno ostaja poleg
vas, da bi dosegli cilj... da bi v zemeljskem življenju dozoreli za večnost... AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8249, 23. avgust 1962
MOLITEV ZA MILOST, MOČ IN BOŽJI BLAGOSLOV...
Vedno prosite samo za Mojo milost, Mojo Ljubezen-sko moč in Moj blagoslov... In vi
boste vašo zemeljsko pot resnično prehodili z uspehom. Tedaj greste namreč vi z
Menoj pod roko; izkoriščate mero milosti, katero Jaz stresam na vas. Vi delate to, da v
vaša srca teče tok Moje Ljubezni, in Jaz vas vodim na vseh vaših poteh... uživate Mojo
zaščito; in kot Oče bom Moje otroke zaščitil pred vsakim sovražnikovim vplivom... ker
želite, da vas Jaz sprejmem, ker drugače ne bi molili za milost, moč Ljubezni in
blagoslov.
Vi mi tako dokazujete, da je vaša volja usmerjena k Meni, vaše hrepenenje po tem, da z
Menoj ponovno vstopite v globoko vezo; in tako se torej nahajate na poti vrnitve k
Meni in dosegli ste svoj cilj, končno zedinjenje z Menoj. Zavestno ste se odločili za
Mene, s čimer ste tudi opravili izpit volje, kateri je vzrok za pot preko Zemlje. Torej vi
Me boste edino takrat prosili za milost, moč in Moj blagoslov, ko se je v vas prižgala
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Ljubezen; Ljubezen namreč spodbuja na Ljubezen, toda brez Ljubezni bi vi imeli
povsem druge cilje, le ta ne bi bil Jaz, vaš Bog in Oče...
Vi brez Ljubezni še vedno pripadate svetu, kateri je področje Mojega nasprotnika
(Satana), ker je potem v vas sprevržena Ljubezen, privrženost materiji. Hrepenite po
tem, kar ste že davno prej premagali; in potem ste v šibkem stanju, ker zemeljski čas
hitro mineva, in če vam le ta ni prinesel spremembe vašega samoljubja v nesebično,
Božansko Ljubezen, potem je bilo vaše zemeljsko življenje zaman, in vi ponovno
propadate v temo, iz katere ste se z mukami in trpljenjem dvignili vse do vašega
obstoja kot človek... In zato se Jaz veselim vsakemu človeku, ki sam od sebe, iz lastne
pobude prosi Mene za Mojo milost, za Mojo moč in Moj blagoslov... in Jaz mu bom
resnično vse zagotovil v zelo obilni meri.
Človek mora za svoje romanje na tej Zemlji imeti veliko moči in podpore, ker je on še
slaboten in nenehno izpostavljen skušnjavam Mojega nasprotnika, kateri mu želi
preprečiti, da se dvigne... Toda z lastno močjo je njegov vzpon nemogoč. Vendar pa
ima on v sebi iskrico Moje Božanske Ljubezni, katero pa mora on samo prižgati, in
njegova moč se bo povečala. On se bo uprl Mojemu nasprotniku (Satanu), ker je
Ljubezen moč. Ona je Moj Božanski dotok, katerega pa on lahko nenehno povečuje, če
le prakticira Ljubezen, če izvaja dela Ljubezni in se tako vse bolj zedinja z Menoj, Kateri
Sem Ljubezen; in potem raste v moči...
Zaradi tega je njegova molitev za moč in milost tako izjemno vredna; ona je namreč
neka duhovna prošnja, katere pa Jaz nikoli ne puščam neizpolnjene, in Jaz bogato
dostavljam to, za kar molite. In vi boste Moj dotok Ljubezen-ske moči in milosti vedno
uporabljali za Ljubezn-sko delovanje, ker vas na to vedno spodbuja ta sila, ki izhaja iz
Mene in potem izpolnjuje vaša srca. Vendar pa morate vi vse prepoznati kot sredstva
milosti, katera vam pomagajo do blaženosti, karkoli da vam prinese vsakodnevno
življenje...
Toda predvsem izkoriščajte milost prejemanja Moje Besede, ker vam bo Moja Beseda
resnično prenesla vse, ker je ona direktno sevanje Moje Ljubezni od Mene in mora z
močjo izpolniti vsakega človeka, ki v sebi prejema Mojo Besedo in jo aktivira v srcu...
To je največji dar Moje milosti, katerega Jaz lahko dam Mojim stvaritvam na Zemlji;
one namreč preko Moje Besede lahko postanejo Moji otroci, ker so v tesni povezanosti
z Menoj, če slišijo Mojo Besedo in če spoštujejo glas Očeta, Kateri Svojim otrokom želi
prenesti vse... Tolažbo, moč in vseobsegajoče znanje, preko katerega bi se oni naučili
spoznati in ljubiti svojega Boga in Očeta na način, da Ljubezen spodbuja na Ljubezen in
da potem tudi lahko pride do zedinjenja, katero pa je tudi cilj njihovega zemeljskega
življenja.
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»Molite in dano vam bo...« (Matej 7:7). Vedno se spomnite te Moje obljube in v molitvi
prosite od Mene to, kar vam primanjkuje: moč in milost ter Moj blagoslov... ker Mi ta
molitev resnično ne bo nikoli namenjena zaman... AMEN
………………………………………….....4………………………………………….......

Dajanje blagoslovov s strani človeka... Cerkvene formalnosti...
…………………………………………....†………………………………………………
Bertha Dudde, št. 8728, 17. januar 1964
RAZLAGA »BLAGOSLOVOV«...
Vse vodi k zveličanju vaše duše, čim se predate Meni in Moji milosti... Potem boste
ravno tako jasno (ob)čutili Mojo milost, ker bom Jaz vedno hodil poleg vas kot vaš vodič
in vi boste osvobojeni vaše lastne odgovornosti... Vse dokler ste nepopolni, vse dokler
še naprej živite na Zemlji, boste vi šibki, in potrebujete podporo, da bi uresničili vaš cilj;
potrebovali boste Tistega, Kateri vedno hodi poleg vas, Kateri pazi na vsak vaš korak in
vas ščiti, da ne padete, ko je pot ozka in nevarna... Zaradi tega Mu se morate vi vedno
predati; vi bi Ga morali prositi, da vam pomaga in da vas zaščiti! Vi bi morali prositi za
blagoslov vas (samih), vaših misli, namer in del (dejanj)... vi bi Ga morali prositi, da bo
na vaši strani, Kateremu se lahko predate, da bi v gotovosti hodili po vaši zemeljski
poti...
Vi nikoli ne bi smeli pozabiti na to prošnjo za Moj blagoslov! Vi ne bi smeli začeti
vašega dne, brez da se niste najprej predali Meni in Moji skrbi; tedaj ste namreč lahko
prepričani, da je vsaka pot pravilna in vsako delo, ki ga storite, dobro. Potem bo vaše
življenje ravno tako zagotavljalo dozorevanje vaše duše, ker Mi boste dali popolno
zaupanje, ker ste se predali Meni in vašega življenja ne želite več živeti brez Mene...
Moj blagoslov je glede na to zelo pomemben dejavnik, kateri ne bi smel biti
zanemarjen, ker način življenja, ki je blagoslovljen iz Moje strani, lahko vodi edino do
pravilnega cilja, do končnega zedinjenja z Menoj. In Jaz za Moj blagoslov ne bom
prikrajšal nikogar, ki prosi zanj, ki Me zavestno prosi za Moj blagoslov. Moj blagoslov
namreč pomeni pritekanje Moje moči Ljubezni; on pomeni Očetovo vodstvo, Kateri
Svoje otroke želi voditi do pravilnega cilja... In vi resnično ne morete prositi za ničesar
boljšega od Mojega blagoslova ne glede na to, kaj naredite... Jaz vam bom odobril to
prošnjo, duhovno in zemeljsko. Jaz bom duhovno in zemeljsko vodil vaše misli v
pravilni smeri; in vi lahko duhovno ter zemeljsko izkusite Mojo očitno pomoč... Potem
Mi boste namreč dokazali, da vi želite Mene in Mojo Ljubezen ter da Me obenem tudi
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ljubite, ker drugače vi ne bi hrepeneli po Moji prisotnosti, katera vam je vedno
zagotovljena preko Mojega blagoslova...
Čeprav pa morate vi vedeti, da resnični (pravi) blagoslov lahko dam edino Jaz, ker je
blagoslov žarek milosti, katero Ljubezen (Bog, Jezus Kristus) želi dati predmetu svoje
Ljubezni. In ta žarek svetlobe ima lahko poreklo edino v Meni Samemu; zato lahko
edino Jaz Osebno dam blagoslov... Vi ljudje lahko resnično molite in Me prosite, da
pošljem ta žarek milosti drugi osebi, vendar pa vi osebno niste sposobni dati
»blagoslova«, ker vi še niste sposobni sevati moči, ker jo imate vi sami premalo... Vi
lahko edino molite v imenu (namesto) nekoga, ki je šibak in nebogljen, da bi mu Jaz
poslal moč... Vi Me lahko prosite, da mu dam »blagoslov«, to pomeni, da ga dotaknem
z Mojim žarkom milosti... In tako bo tiha molitev vedno dovolj, če želite pomagati
bližnjemu človeškemu bitju. Potem Mi obenem tudi predajate njegove slabosti in
napake; in vi Me rotite, da tej osebi pošljem tok milosti, kar pa bom Jaz zagotovo
naredil, če vas Ljubezen žene (spodbuja) na takšno molitev in če Mi se volja oslabljene
osebe odkrito ne upira. Vedno je odvisno od vaše Ljubezni, katera je usmiljena do tistih
v vaši okolici, ki so šibki, ranljivi in grešni; in takšna molitev ne bo neuspešna pri
uresničevanju željenega cilja...
Vendar pa masovni dogodki izgubljajo njihov pomen, čim so spremenjeni v navzven
vidno formalnost s strani tistih ljudi, ki verjamejo, da dajejo Moje blagoslove, čeprav pa
samo ustvarjajo kretnje (rok)... O srčni (intimni) povezanosti in iskreni molitvi za Moj
blagoslov pa vendarle ne more biti govora takrat, ko se gre za mase ljudi, ki upajo, da
bodo prejeli velik dobitek (dosežek) za odrešenje njihovih duš, čeprav pa ne (ob)čutijo
niti vpliva Božanske moči Ljubezni niti notranje blaženosti, ker Moje prisotnosti ni moč
pričakovati tam, kjer so misli edino zemeljsko (svetovno) usmerjene, kjer se ljudje držijo
edino zunanjih običajev, čeprav pa je v času takšnih masovnih zborovanj globoko
notranje zedinjenje z Menoj nemogoče.
Najgloblje notranje zedinjenje z Menoj človeku zagotavlja pravico, da svojemu
bližnjemu podeli Moj tok milosti, če Me oseba iskreno prosi za to. Pa vendare to
notranje zedinjenje v veliki večini ni prisotno v tistih, ki izvajajo dela blagoslovov in
tako verjamejo, da Mi služijo oz. da pomagajo svojim bližnjim človeškim bitjem...
Izvajajte resnično posredovanje v imenu (namesto) vaših bližnjih človeških bitij in jih
podprite z dobrimi (blagohotnimi) mislimi! Vendar pa ne verjemite, da jim lahko sami
predate Moje sevanje milosti, ko izvajate kretnje blagoslavljanja...
Celo beseda »blagoslov« je v veliki meri že postala formalen koncept, čeprav pa ona
edinole pomeni blagodejno posredovati namesto bližnjega človeškega bitja. Toda to se
mora dvigniti globoko iz srca in ne bi smelo postati vidna kretnja... Vi namreč veste, da
Jaz ne najdem zadovoljstva v nikakršni zunanji formi, da vsako zunanje delovanje hitro
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izgubi svoj globlji notranji smisel, toda da Sem Jaz zelo zadovoljen z vsako srčno mislijo
in da prošnja, da bližnjemu človeškemu bitju zagotovim moč, vedno z veseljem
izpolnjuje Moje srce. To pa se lahko zgodi povsod, brez da je navzven prepoznano, ko
si Ljudje, ki so izpolnjeni z Ljubeznijo, prizadevajo olajšati duhovno in zemeljsko
težavo.
Torej vsi ljudje potrebujejo dostavo milosti in vsaka pripravljenost za pomoč je že
blagoslovljena misel, katero Jaz z veseljem izpolnjujem. In Jaz dajem Svojo zaščito in
Mojo milost vsakemu, ki Mi je bil predan preko Ljubezni bližnjega človeškega bitja.
Namreč nobena oseba ne more uresničiti svojega cilja brez Moje pomoči. In vi morate
zase prositi za to pomoč; toda ravno tako molite za tiste, ki imajo premalo lastne moči,
da bi direktno stopili v stik z Menoj, ki še naprej potrebujejo veliko moči in milosti,
preden se nahajajo tako tesno ob Meni, da jih Jaz lahko prežamem (preplavim) z Mojim
večnim Ljubezen-skim sevanjem milosti...
Vi potrebujete Moj blagoslov, za katerega morate vsak dan znova prositi, ko Me
prosite, da vedno skrbim za vas, da vas prežamem z močjo in da vam dam Mojo
milost... In vi morate to isto prositi od Mene, ko se z dobroto zavzemate za vašega
bližnjega... Potem vi ravno tako v njegovem imenu (namesto njega) prosite za Moj
»blagoslov«... In vi morate vse takšne molitve izreči v skrivnem kotičku vaše lastne
sobe; ni potrebnno, da kdorkoli po zunanjih prikazovanjih vidi, da ste v stiku z Menoj...
Namreč vse, kar je prepoznavno navzven, se kaj hitro lahko spremeni v formalnost in
vedno bolj izgublja svoj resničen pomen. Vaša molitev bi morala biti srčna in kratka...
tako da se ne sprevrže v mehanično delovanje, katera pa kmalu izgubi njeno vrednost
in vas usmerja stran od resničnega (pravega) prizadevanja, katero vam edino pomaga,
da dozorite. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6940, 9. oktober 1957
BOŽJI BLAGOSLOV ZA VSAKO DELOVANJE... ZAKONSKE ZVEZE...
Vsi blagoslovi, da bi ustvarili učinek, morajo priti od Samega Boga. Blagoslov
človeškega bitja bo »blagoslov« za drugo osebo edino takrat, ko se kliče Boga oz. ko je
ta blagoslov dan v Njegovem Imenu. In zaradi tega vi ljudje, če želite prejeti Njegov
blagoslov, lahko sami pridete v stik z Njim, ker vam bo vaša prošnja, da bi Bog moral
odobriti vaše načrtovano delovanje, ravno tako zagotovila Njegovo skrbno pomoč v
vsaki življenjski situaciji.

18

Bog je dejansko izbral Njegove služabnike na Zemlji, kateri bodo namesto Njega dali
dar, katerega želi On Osebno dati ljudem... kateri govorijo ljudem v Njegovem Imenu,
ker jim On zaradi njihove svobodne volje ne more Osebno govoriti. In Njegovi
predstavniki lahko ravno tako rotijo Boga, da blagoslovi njihova bližnja človeška bitja,
da usmeri rezultate njihovih delovanj tako, da bodo le ta osebi v korist. Čeprav pa je to
v celoti pod Božjo kontrolo; zaradi tega edino Bog lahko da Njegov blagoslov, in
človeško bitje to samó lahko naredi namesto Njega oz. v Božjem Imenu. To je razlog,
da je vsako človeško bitje ravno tako sposobno prositi za Božji blagoslov za njegovo
delovanje brez tistih, katerih služba omogoča, da se čutijo pooblaščene dajati
blagoslove, ker je to le formalnost, in notranje stanje uma se v veliki večini ne jemlje
več v poštev. Oseba z notranjo vezo z Bogom ne bo ničesar več storila, brez da ni
najprej molila za Božji blagoslov; in Božji blagoslov mu bo tudi zagotovljen...
Torej dajanje blagoslova (prenos blagoslova na nekoga), ki je postalo formalnost, ki se
izvaja mehansko, ki je vezano na običaje, bo vedno ostalo le formalnost in bo imelo le
malo učinka na ljudi, ker bi drugače veliko stvari, ki niso nikoli skladne z Božjo voljo,
naletele na Božjo odobritev. Na primer formalne ženidbene ceremonije se ravno tako
blagoslavljajo, za katere Bog ne bi dal Njegove odobritve in katere bi On preprečil, če
ne bi želel ohraniti svobodne volje ljudi. Zakonske zveze se sklepajo zaradi svetovnih,
materialističnih razlogov, katere ne zaslužijo naziva »zakonska zveza«... Vstopa se v
zakonske skupnosti, katere pa ne kažejo predpogojev, ki so zahtevani za zakonsko
skupnost pred Bogom... Torej takšnim zakonskim zvezam ni zanikan blagoslov cerkve,
toda ali bo Bog Osebno blagoslovil takšen zakon, pa je potrebno šele videti... čeprav pa
ni nujno, da je cerkveni blagoslov vedno neučinkovit, ko sta oba, in oseba, ki daje,
kakor tudi prejemnik vzpostavila iskren stik z Bogom tako, ko se s strani obeh
udeležencev Boga Osebno prosi za Njegov blagoslov.
Zaradi tega je edino ta iskren stik z Bogom odločujoč glede dokaza voljnosti
človeškega bitja, da bo blagoslovljen s strani Njega. Bog bo vedno pripravljen vse
usmeriti v korist človekove duše in On bo ravno tako vedel, kako usmeriti vse svetovne
dogodke tako, da bodo le ti rezultirali v blagoslovu zanj, če oseba osebno prosi Boga za
blagoslov. Toda to, kar se človek loteva, kar pa je povsem brez blagoslova, ne bo
prineslo veliko koristi, kakor tudi povsem formalni blagoslov ne more biti smatran kot
Božje pooblastilo, »Božji blagoslov«. In koristno je edino to, za kar se moli v duhu in
Resnici in kar je izvedeno (storjeno, sprovedeno)... to je razlog, da bo vsaka srčna
molitev za Božji blagoslov uslišana, ker je Božja volja ta, da mora oseba vstopiti v srčno
zedinjenje z Njim; in edino iz tovrstne veze se bo razvil blagoslov zanj. AMEN
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………………………………………….....5…………………………………………….

Božji blagoslov za delavce v Vinogradu...
…………………………………………....†……………………………………………...
Bertha Dudde, št. 6743, 21. januar 1957
IZPOLNITEV POSLANSTVA ZAHTEVA POPOLNO PREDANOST...
(PREPUSTITEV)...
Nenehno vam pritekajo darovi milosti; in zato morate s tem marljivo delati, kakor je to
tudi Moja volja. In Jaz vam bom vedno v srce vstavil Mojo voljo, vam, ki ste Mi
pripravljeni služiti. Potem boste delovali tako, kot je dobro za odrešenje vaše duše in za
(duše) vaših bližnjih. Toda da bi v sebi (ob)čutili Mojo voljo, Mi se morate popolnoma in
brez zadržkov predati; ne smete se opredeljevati glede vaše volje, temveč morate v
vsemu dovoliti, da Jaz upravljam. In potem se vam bo vse dogajalo tako, da morate
vedno samo postopati (delovati) v skladu z vašimi občutki, in to bo pravilno. Torej
predpogoj za dejavnost (aktivnost), ki je blagoslovljena od Mene, je ta, da se nenehno
spajate z Menoj v mislih, preko molitve in del Ljubezni, in da vsako delo začenjate šele
takrat, ko ste vzpostavili to vezo. Vsak dan se mora začeti in končati tako, da se Mi
prepustite. Vedno Me morate prositi za nasvet in pomoč; ničesar ne smete delati, brez
da se prej niste predali Meni in Mojemu blagoslovu. Šele tedaj bo tudi bogastvo
milosti, ki priteka k vam, blagoslov za vas in za vaše bližnje, celo če se zdi, da imate
malo uspeha. Ko vas, Moje služabnike Jaz posedujem, Jaz Sam delujem preko vas, in
Moje delo resnično ne bo zaman.
Popolno predajanje vaše volje Moji volji je vedno znova to, kar moram zahtevati od
vas, ker je že najmanjša lastna volja priložnost za Mojega nasprotnika (Satana), da se
vsili v vaše misli. Zato mora biti vsak dan vašega življenja ena in edina misel na Mene!
Tedaj se bo tudi vse zemeljsko uredilo, ker vaš Oče resnično ve, kako oskrbeti Svoje
otroke; in Njegovi otroci so tisti, ki se Mu popolnoma in brez zadržkov predajo. Moja
skrb se vedno nanaša samo na to, da vi ljudje pridete do življenja in da ne propadate
nazaj v vaše mrtvo stanje zaradi lastne krivice. Vedno vas samo želim ohraniti pri
življenju, in zato se morate nenehno prepuščati (predajati) Tistemu, Kateri je Samo
Večno Življenje... zaradi tega je propadanje nazaj v stanje smrti nemogoče, ker vam
nenehno priteka življenjaska moč, katero vi uporabljete glede na Mojo voljo.
Jaz vas želim popolnoma posedovati... vendar pa si morate vi to tudi želeti, s svobodno
voljo morate težiti k Meni. Potem bom Jaz nenehno poleg vas, vam svetoval in vas
usmerjal, in Moja volja bo določala vaša delovanja (aktivnosti). Jaz moram imeti
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možnost nenehno delovati v vas, kar pa vi dovoljujete šele takrat, ko so vaše srce in
vaša čutila nenehno usmerjeni k Meni. Nenehno morate težiti k zedinjenju z Menoj, in
nič vas ne sme omejevati... Vaše poslanstvo na Zemlji lahko izpolnite šele takrat, ko Jaz
Sam lahko govorim v vas in skozi vas. Jaz vam sicer resda postavljam zahtevo, katero
se zdi, da je nemogoče izpolniti. Vendar pa kolikor bolj se Mi približujete, toliko
močnejša bo v vas potreba po duhovni vezi z Menoj. In na začetku vam predstavlja
problem to, da zaradi Mene zapostavite vse; da svet popolnoma pustite izza sebe in da
oči usmerite k Meni. Potem pa bo vaše oko hrepenelo edino po svetlobi od zgoraj,
medtem ko svet izginja v sivi megli, v temi.
Usmerite pozornost na Moje Besede; nenehno Me iščite in ne ločujte se od Mene, ko
ste Me našli, ker vas edinole intimno hrepenenje po Meni vodi do cilja, do popolnega
zedinjenja... in tako bo vaša zemeljska pot postala lažja, ker boste iz Mene lahko
nenehno črpali moč in Jaz vas bom vodil na vseh poteh. Vendar pa bo tisti, ki gre sam,
šel po napačnih poteh, ker je lastna volja še zelo pod vplivom Mojega nasprotnika
(Satana). Toda ko vašo voljo popolnoma in brez zadržkov podredite Moji volji, imam
Jaz pravico in moč delovati na vas; tedaj pa vam je obenem tudi zagotovljen uspeh...
tedaj so vsaka misel, vsaka beseda in delo blagoslovljeni, ker boste tedaj vedno mislili,
želeli in delovali samo tako, kot je to Moja volja... AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5785, 10. oktober 1953
NENEHNI STIK Z BOGOM ZAGOTAVLJA USPEH...
Prosite za Mojo podporo v vsemu, kar se lotite... Ničesar se ne lotite brez Mene. Po
nobeni poti ne hodite brez Mene; vedno Mi dovolite, da vodim pot, in potem bom Jaz
vaš cilj, katerega boste zagotovo dosegli. In zaradi tega morate vi ravno tako priti k
Meni z vsemi duhovnimi skrbmi, in vedno boste prejeli pravilen nasvet, ker boste tedaj
vodeni s strani Mojega Duha... vi ne morete nikakor drugače, kot samo misliti in
obnašati se pravilno ter uspešno delati za Mene in Moje kraljestvo... In vedno bo videti
tako, kot da govorite in delite dalje z vašo lastno voljo. Jaz se namreč ne manifestiram
tako očitno, da bi se vi čutili, da ste prisiljeni ustreči Moji volji, čeprav pa je vseeno Moja
volja ta, ki se sedaj izraža preko vas. Če Mi najprej predate vsa dela, misli in izgovorjene
besede, ste vi lahko prepričani v Moj vpliv. Vendar pa je ta prvi stik z Menoj bistvenega
pomena, da bi v vas (ob)čutili Mojo voljo in da bi razmišljali, govorili ter delovali v
skladu (z njo). In zaradi tega vam ni potrebno biti v skrbeh, da ne boste mogli izvajati
dela za Mene in Moje kraljestvo, vse dokler ga ne jemljete kot zaposlitev, temveč
vedno edino želite biti v službi za Mene, in tako kot Moji služabniki ostanete v
nenehnem stiku z Menoj, da bi prejeli Moje učenje. Slednje se namreč dogaja preko
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vašega srca, v katerega bo Moj Duh vstavil občutke, kateri bodo povzročili, da delujete
v skladu z Mojo voljo...In potem bo blagoslovljeno vse, kar se lotite. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4627, 1. maj 1949
BOŽJI BLAGOSLOV ZA NJEGOVE SLUŽABNIKE...
Kdor si je zadal nalogo, da Mi služi in zato dela za Božje kraljestvo, brez da pri tem
stremi k svetovnim interesom, je obenem tudi lahko prepričan v Mojo odobritev in
Mojo podporo, ker se njegovo delo podreja Mojemu vodstvu; in potem bo le to
pravilno, če je predano Meni in Moji milosti in če zaradi tega za to prosi za Moj
blagoslov. Njegovo razmišljanje je namreč vodeno od takrat, ko se Mi on v svobodni
volji daje na razpolago. Samo malo je ljudi, ki so pripravljeni opravljati duhovno delo,
ker je zaradi naklonjenosti do materije delo videti kot neprivlačno. In zaradi tega Jaz
celotno Mojo Ljubezen usmerjam k maloštevilnim, ki se Mi dajejo s svojo delovno
močjo; in Jaz jim bom na vsakršen način pomagal pri njihovem delu. Vedno je potrebno
vedeti edino to, da je potrebno bolj ceniti občutek srca, kot pa rezultat razumevanja,
ker Jaz Mojim služabnikom na Zemlji govorim preko srca; in oni morajo vedno usmeriti
pozornost na njihov občutek, če so Mi oni pred tem predali sebe in svoje delo. Potem
bo sam po sebi dan odgovor na vsako vprašanje, pojasnjena bo vsaka neodločnost, in
delo bo napredovalo ter povzročilo popolno zadovoljstvo. Potem pa bo blagoslovljena
tudi vsaka zemeljska dejavnost, ker so Moji delavci dostojni pravične plače (nadoknade,
nagrade; Luka 10:7); in Jaz pokrivam njihove zemeljske potrebe, čim so oni dejavni za
Mene. Moje kraljestvo ni od tega sveta (Janez 18:36)... in vse dokler še živite na Zemlji,
si morate vi prizadevati vzpostaviti vezo s tem kraljestvom. In zato boste vi dobili
najbogatejši blagoslov, ker vam Moje kraljestvo lahko da vse: duhovno in zemeljsko
bogastvo. Tistemu namreč, ki želi biti dejaven za Moje kraljestvo, ni potrebno, da je v
pomanjkanju, ker Jaz prevzemam skrb za njegovo življenje tako, da on lahko
nemoteno opravlja svojo duhovno dejavnost na blagoslov vseh tistih, ki to spoznajo in
katerih um (namen, občutek, volja, duh) je duhovno usmerjen. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4829, 4. februar 1950
ŽRTVOVANJE ČASA ZA BOGA IN DUHOVNO DELO...
Prinesite Mi vaš čas kot žrtev; mislite o tem, da Sem Jaz Ta, Kateri vam ga daje in
Kateri od vas zahteva, da ne mislite samo na svet, temveč tudi na Njega! Tisti, ki Mi želi
služiti, mora biti pripravljen dati vse za Mene tako, da mora biti nenehno pripravljen za
Mene oz. mora biti vedno aktiven kot Moj služabnik, če Mi je potrebna njegova služba.
Tako da mora on zapostaviti vse drugo, ko želi delati za Mene, ko (za)čuti, da mu Jaz
želim govoriti ali mu poslati ljudi, katerim želim govoriti. On mora pred vsakim delom
za svet, pred vsako zemeljsko dejavnostjo svoje misli usmeriti k Meni. In če je njegova
težnja k Meni resna, on v sebi (za)čuti notranjo spodbudo za delo, katerega izvajanje je
Moja volja. Vendar pa si mora on želeti poslušati Moja napotila; on mora pred vsako
zemeljsko dejavnostjo (aktivnostjo) priti k Meni, da bi ga Jaz blagoslovil. Če ga
potrebujem za delo za Mene in Moje Kraljestvo, potem ga Jaz poučujem, in on z
veseljem sledi temu napotilu oz. dela to, za kar od znotraj dobi spodbudo; tako da je
prvi pogoj ta, da Mi človek želi služiti. Tisti, ki mu primanjkuje časa, nima resne volje za
Mene, ker bo on za to, kar ga osrečuje, vedno našel čas, če si to resnično želi (če ima
resno voljo). Tistemu, ki hrepeni po tem, da Me sliši, ne bi smelo biti nič dragocenejše
od tega daru milosti; in ko Jaz prepoznam njegovo hrepenenje po Moji Besedi, potem
tudi vedno najdem sredstva in poti, da se mu objavim... Jaz mu dajem ta čas, če le
prepoznam njegovo resno hrepenenje po komunikaciji z Menoj. Svetovni ljudje ne
morejo in ne želijo razumeti, da Sem Jaz Gospodar časa in da Jaz delim, kakor Jaz
hočem (kakor je Moja volja)... da lahko čas skraljšam ali pa ga podaljšam, da Jaz lahko
naredim, da je človek učinkovit, toda preko ovir in neuspehov lahko ravno tako
naredim, da čas mine brez uspeha, če je to Moja volja. Kako se potem vi ljudje lahko
pritožujete, da vam primanjkuje časa, če si ga sami skrajšate, ker ne molite za Moj
blagoslov? To, kar Mi vi žrtvujete, vam Jaz stokratno vračam in vam vedno znova
govorim, da duhovno in zemeljsko blagoslavljam vsako žrtev, ki je Meni prinešena,
tako ko blagoslavljam človekovo delo in ko bo on resnično bolj produktiven in si bo
nabiral duhovna bogastva, katera pa so nedostopna za tistega, ki dela in ustvarja edino
zemeljsko (za svet). In tisti, ki vidi edino svet, ki svojo moč in čas posveti samo njemu,
bo na koncu ustvaril zelo malo, ker on izgublja to, kar je posedoval na Zemlji; in nič mu
ne more nadomestiti izgubljenega časa, za katerega on verjame, da ga je dobro
izkoristil, za katerega Me je on prikrajšal in ni zase ničesar pridobil za večnost... AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 5543, 28. november 1952
DELO ZA ODREŠENJE... USPEH PREKO LJUBEZNI...
PROŠNJA ZA BLAGOSLOV...
Jaz vas želim blagosloviti za vse, kar vi naredite za Mene in Moje kraljestvo, čeprav pa
vaše delo ne sme biti narejeno zaradi blagoslova... Razmislite o tem, da edino resnično
delo Ljubezni lahko prinese uspeh in da je delo za odrešenje lahko zgrajeno edino na
Ljubezni, ker drugače primanjkuje odrešujoče moči. Ljudje na Zemlji so namreč ravno
tako nesrečna bitja, vse dokler oni hodijo v temi duha, čeprav oni ne prepoznajo stanja
bede (revščine) v zemeljskem življenju, ker oni usmerjajo pozornost samo na to, kar je
zemeljsko (svetovno). Torej vi lahko veliko doprinesete k temu, da se tem ljudem da
svetloba, in Jaz želim blagosloviti vaš trud... Ni potrebno, da je narejeno zaman karkoli,
kar vi storite iz Ljubezni do bližnjega, ker delo Ljubezni ne more nikoli izginiti, ker bo
duša prej ali slej prišla do tega, da se bo spomnila vaše Ljubezni in se z njo okoristila.
Nič ni izgubljeno, kar je rojeno v Ljubezni... Vendar pa morate vi vedno moliti za Moj
blagoslov, da bo tako vaše delo učinkovito, ker Moj blagoslov pomeni veliko pomoč...
In Jaz vas nikoli ne bom prikrajšal za Moj blagoslov, ker je Moja volja ta, da ste vi
uspešno dejavni. In Moj blagoslov na enak način počiva na vaši dejavnosti, kakor tudi
na vas samih, ker vam delo za Mene in Moje kraljestvo mora prinašati veselje. Vi ga ne
smete opravljati z občutkom, da morate nositi breme. Vi ga morate opravljati z
veseljem in prostovoljno ravno zato, ker vas mora na to spodbuditi Ljubezen; vašo
Ljubezen pa Jaz želim nagraditi z Mojim blagoslovom. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3772, 16. maj 1946
BOŽJI BLAGOSLOV (JE) NA NJEGOVIH DELAVCIH...
Jaz blagoslavljam vse, ki Mi služijo... njim ni potrebno trpeti zaradi revščine, vse dokler
so Moji inštrumenti, vse dokler se Jaz lahko izražam preko njih, vse dokler Mi oni
predajajo svojo voljo, torej želijo biti dejavni (aktivni) za Mene in Moje kraljestvo. Celo
če so njihovi življenjski pogoji prilagojeni splošnemu stanju revščine, pa bom Jaz tedaj
ravno tako poskrbel, da se to poravna (uravnoteži), kakor Sem jim to tudi obljubil; oni
se namreč imajo za Moje otroke, na katere pa Jaz pazim na očetovski način. In Jaz
lahko resnično naredim to, da je za vas vsaka težava znosna, če verjamete v Mene.
Čeprav pa ima tisti, ki je goreče aktiven za Moje kraljestvo, ravno tako v sebi vero,
četudi je med drugim njegovo srce plaho. Vendar pa mu bom pomagal na očiten način.
Zato usmerite pozornost na vsako pomoč in jo prepoznajte kot Moje delo, in vaša vera
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bo nenehno pridobivala na moči in silini! Večina ljudi je daleč stran od Mene zaradi
svoje nevere in otrdelih src. Oni ne verjamejo v Moje neposredno delovanje preko
(dogodkov) in na vse dogodke; ne verjamejo v vodečo Očetovsko roko, v vidno pomoč v
največji težavi, da se tako za to slednje obrnete na Mene Samega. In Jaz jim na vašem
primeru želim pokazati posledice trdne vere tako, ko vas vodim preko najtežjih težav
na za vas znosen način. In oni lahko prepoznajo Mene in Moje delovanje, če so le dobre
volje. Vedno bom namreč poskrbel za izhod, ko nad vas z vso silo pride težava, ker Jaz
tiste, ki so Moji, že na Zemlji nagrajujem za tisto, kar želijo delati za Mene; oni so
namreč v Moji službi, in Jaz kot Gospodar Mojih delavcev resnično ne puščam na
cedilu. Jaz jih bom ščitil v vsaki zemeljski težavi in nevarnosti; in tisti, ki so oddaljeni od
Mene, morajo pri tem videti, kakšen blagoslov počiva na njihovi duhovni dejavnosti
(aktivnosti), katera je v skladu z Mojo voljo. Jaz za Sebe zaposljujem Moje delavce in
obenem tudi prevzemem skrb za njih... In od vas lahko odpade celoten strah, ker Sem
Jaz obenem tudi vaš Gospodar in Oče... Torej preko močne vere dovolite Moje očitno
delovanje, da bi vaši bližnji iz tega lahko izvlekli koristi, da bi se tudi oni naučili verjeti,
ker so se pri vas prepričali v moč vere! Vi imate za opraviti veliko dela, ker se nahajate
šele na začetku le tega; toda razigrano boste tudi njega opravili, ker Sem Jaz z vami in
vi prejemate Mojo moč, ko ste dejavni (aktivni) za Mene. Morate se edino oblikovati, da
ste sprejemljivi za to moč preko močne vere in stanovitne Ljubezen-ske aktivnosti...
Tedaj pa boste zemeljsko in duhovno blagoslovljeni. Zemeljsko ne boste trpeli zaradi
revščine in lahko boste zabeležili duhovno največji uspeh. Vi boste kot Moji delavci stali
iznad vseh zemeljskih okoliščin; z njimi boste upravljali z Mojo močjo, ker Moj
blagoslov povsod spremlja vas, ki Mi želite služiti v poslednjem času (poslednjih dneh)
pred Koncem, vas, ki želite biti dejavni (aktivni) za Mene in Moje Kraljestvo... AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6049, 12. september 1954
BOG SPREJEMA VSAKEGA DELAVCA ZA DELO V VINOGRADU...
Moj vinograd potrebuje veliko delavcev, in zato Jaz sprejemam vsakega, ki se Mi
ponudi za pomoč. Jaz bom tistega, ki iz svobodne volje pride k Meni in Mi želi služiti,
resnično bogato nagradil, ker je delo, ki ga mora izvajati izjemno pomembno, in človek
mora celotno svojo moč dati za to. Namreč ni več veliko časa... kmalu bo prišel dan
Konca; in spušča se noč, tako da je to malo časa potrebno dobro izkoristiti, da bi se
dosegla dobra žetev in da bi se nabralo veliko sadov, preden pride konec dneva.
Potrebno je narediti veliko dela, zaradi česar potrebujem veliko služabnikov...
Potrebujem ljudi, ki želijo biti marljivo dejavni (aktivni) za Mene, ki radi in z veseljem
delajo za Mene in Moje Kraljestvo. In Jaz jim dajem Moja napotila; in če jih zvesto
izpolnjujejo, bodo lahko zabeležili dober uspeh... Obdelanih bo veliko površin, ki še
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niso izkoriščene. In lahko bo posijanega veliko dobrega semena; in veliko semen bo
vzklilo in Jaz se bom lahko veselil dobri žetvi... In Moje služabnike, ki Mi zvesto služijo,
bom bogato nagradil. Jaz bom prevzel vse njihove skrbi. Jaz bom z njimi ravnal kot
dober Oče; in resnično jim ne bo potrebno trpeti zaradi pomanjkanja, ker Jaz
blagoslavljam vsakega, ki Mi želi služiti, ki se vklopi v Mojo voljo in vedno misli samo na
to, da želi osrečiti svojega Gospodarja, povečevati Njegovo bogastvo... Moje bogastvo
so namreč človeške duše, katere Jaz želim ponovno pridobiti, ker Sem jih nekoč
izgubil. In tistemu, ki sedaj pomaga, da bi se te, ki so izgubljeni, ponovno vrnilo
njihovemu Očetu, je popolnoma zagotovljena Moja Ljubezen in Moj blagoslov... in ni
se mu potrebno bati, da bo kdajkoli prikrajšan za Mojo skrb... Jaz ne pozabljam
njegovega služenja, in Jaz ga ne bom nikoli več pustil, vse dokler Mi on želi zvesto
služiti. Jaz še vedno želim povečati število Mojih zvestih služabnikov. In zaradi tega
pozivam vse, da sodelujejo, da stopijo v Mojo službo in da pomagajo pri odrešenju
tistih, ki so še omejeni; da Mi privedejo te ljudi, da ljudem dajejo dokaz o Meni in Moji
Ljubezni... Da obdelujejo srca ljudi, da bi le ti postali primerni, da ponovno vstopijo v
Očetovo Hišo, katero so nekoč zapustili v svobodni volji... AMEN
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Očetove Besede… Tolmačenje imena BERTHA DUDDE
Vsi voljni otroci Me nosijo v svojih srcih in sledijo Mojemu Duhu, ker so Me njihove duše
prepoznale. In ti, otrok Moj, boš vedno slišala Moj glas, ko Mi žrtvuješ svoj čas, in Moje
delo na tebi ne bo brezuspešno. Ure, v katerih si v strahu, da ti primanjkuje potrebne
moči, da bi delovala za Mene, se bodo skrajšale. Kmalu boš dobila poslanstvo, katerega
pa boš z Mojo pomočjo z lahkoto uresničila. Tvoja Vera, Ljubezen in volja bodo postali
veliki, ker bom Jaz Osebno tvoja nagrada… h kateri boš goreče stremela.
Otrok Moj! Vse, kar bo človeštvu razodeto preko tebe, je skrito v tvojem imenu:
B – (Busse) – Morajo narediti pokoro za svoje grehe.
E – (Erkennen) – spoznati svoje poreklo.
R – (Rastlos) – neprekinjeno delati na svoji duši.
T – (Tätig) – biti aktivni v Ljubezni.
H – (Horchen) – poslušati glas v svojem srcu.
A – (Allen) – odreči se vsem svetovnim užitkom.

D – (Demütig) – ponižno sebe podrediti Očetu na nebu.
U – (Um) – neprestano moliti za Milost.
D – (Dienen) – služiti Stvarniku Neba in Zemlje.
D – (Dienen) – služiti svojemu bližnjemu v Ljubezni.
E – (Ehre) – in slaviti Mene, Očeta na nebu, na veke vekov.
Razumi to, da Mene ne morejo najti tisti, kateri iščejo svet. Vendar pa bom Jaz tiste,
kateri Me iščejo, srečal in Se jim razodel… Kdorkoli se Mi preda, Me bo posedoval. In
kdor moli za Mojo milost, ta je v Moji milosti; namreč zares razumeti Mojo Besedo je
dar milosti Moje Ljubezni…
Zato se pripravi, da prejmeš Moj dar kot znak Moje Ljubezni. Otrok Moj, poskrbi za
svojo dušo; spoznaj Mojo Ljubezen in se potrudi, da v svojem srcu občutiš najčistejšo
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Ljubezen do Mene; namreč vsa nečistoča mora biti odstranjena iz srca, v katerem bom
Jaz živel, ker Jaz uživam samo v čisti Ljubezni: v Ljubezni, katera ne išče in katera se
edinole daje… katera je pripravljena narediti vse, da bi lahko služila… Čista Ljubezen je
dragocena kot dragulj. Ona s svojo svetlobo osvetljuje svojo okolico; ona prinaša srečo
in vedno želi samo dajati… Ko ti bo takšna Ljubezen preplavila srce, Me boš ti v sebi
sprejela in boš v svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate najvišji blagoslov že za
časa življenja na Zemlji.
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to od tebe še ostati
skrito, ker ti dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem k
Moji Ljubezni… Tebi koristi, da iz globine svojega srca kličeš Mene in Mojo prisotnost…
ko se v iskreni molitvi priporočiš svojemu Odrešeniku… Jaz se bom pojavil…
nepričakovano… in se vselil v bivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja Ljubezen, in
prinesel bom blaženo srečo tistim, kateri v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz namreč ne
bom dovolil, da Moji otroci, kateri se Mi predajo, živijo v pomanjkanju, in Jaz Se jim
bom razodel ob pravem času. AMEN
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939. (št.
0763)
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V hrvaščino prevedli Zoran Ću. in Maja M.
Uredil in sestavil Lorens N.
(december 2018)
Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
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www.sozo-hr.com
www.zastocistaistina.com
www.akademijavjecnogproljeca.org
www.youtube.com/c/ZAŠTO ČISTAISTINA
www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI
www.ljubavseohladila.com
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