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»Pojdite in učite vse narode!« (Matej 28:19)... 

Prioriteta oznanjanja Božanskega učenja Ljubezni... 
...................................................................†……………..................................................... 

 

 

Bertha Dudde, št. 2411, 16. julij 1942 
 

NEMINLJIVOST KRISTUSOVEGA UČENJA... 
BOŽANSKO UČENJE LJUBEZNI... 

 
Srž Kristusovega učenja je Božansko učenje Ljubezni... Duhovno (to, kar je bilo nekoč 
ustvarjeno kot popolno, je odpadlo od Boga s svojo lastno svobodno voljo) je bilo 
omejeno zaradi tega, ker se je oddaljilo od Večne Ljubezni in takó postalo neljubeznivo 
(zlobno, brez Ljubezni-Boga-Božjega Duha). Ono se je napotilo po Zemeljski stezi po 
Božji volji: ono je služilo, četudi v stanju prisile. Služenje je namreč posledica Ljubezni, 
če se le to izvaja prostovoljno... Torej duhovnemu, da bi se ponovno lahko približalo 
Bogu, je morala biti ravno tako dana priložnost, da se prostovoljno aktivira v služenju, 
da razvije Ljubezen, kar pa je mogoče edinole v stadiju razvoja kot človek. 
 
To služenje mora biti storjeno v Ljubezni, brez kakršnekoli prisile, zaradi česar stvaritvi 
tudi primanjkuje znanja o prejšnjem omejenem stanju (oz. mu je to znanje odvzeto), da 
se s tem znanjem ne bi vplivalo nanj. Vendar pa mora biti človek v njegovem razvojnem 
stadiju vseeno seznanjen z njegovo nalogo, in sicer na nek takšen način, da mu 
dovoljuje svobodo, da prostovoljno veruje. Torej njemu je ta informacija lahko 
dostavljena edino v obliki učenja (Božje Besede), katero on glede na njegovo voljo lahko 
sprejme ali pač zavrne, katera pa ne more biti dokazana, temveč je vanjo potrebno 
zgolj verjeti. 
 
Ljubezen, Njeni učinki in Njeni blagoslovi je tisto, kar je najpomembnejše in kar je 
potrebno spoznati, da bi Jo lahko sam prakticiral in da bi lahko na samemu sebi izkusil 
Njeno delovanje. Njegov nadaljnji duhovni razvoj je odvisen edino od Ljubezni. In zato 
mora biti ljudem omogočeno znanje o tem; potrebno jih je podučiti, kaj je Jezus Kristus 
Osebno delal (kako je deloval) tako, ko je z Besedo in dejanji oznanjal Ljubezen ter s 
primerom živel (pokazal) življenje Ljubezni. 
 
Stvaritev iz omejenaga stanja lahko osvobodi edino Ljubezen. In ljudem se ne more 
dovolj pogosto usmeriti pozornosti, ne more se jih dovolj pogosto opozarjati (jih 
usmeriti) na to, da morajo živeti življenje v Ljubezni; in zato je Jezus Kristus Svojim 
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učencem dal nalogo, da gredo v svet in da narodom prinesejo učenje Ljubezni (Matej 
28:18-20)... 
 

Oni morajo ljudi napotiti na pravilno (pravo)  pot, na pot Ljubezni, po kateri se morajo 
vsi napotiti, če želijo, da zemeljsko življenje obrodi duhovne sadove, kar pa je obenem 
tudi cilj vsega duhovnega... popolna osvoboditev iz forme. Namreč učenje, ki oznanja 
Ljubezen, ima Božansko poreklo; to je učenje, katerega je ravno tako Jezus Kristus 
Osebno ljudem na Zemlji oznanjal, katerega je torej Jezus Kristus prenesel Svojim 
stvaritvam. In to učenje absolutno nikoli ne more biti uničeno; zgodilo se bo edino to, 
da bodo ljudje zapostavili Kristusovo učenje, zaradi česar so naklonjeni temu (mnenju), 
da je to učenje potrebno iztrebiti (izkoreniniti), ker so njegove zahteve in zapovedi 
neugodne in niso v skladu z zemeljskimi željami (željami sveta; to, kar svet zahteva). 
 

Božansko učenje Ljubezni govori (uči) o ločitvi od materije. Človek mora biti 
pripravljen, da od svoje lastnine (premoženja) da bližnjemu; on mora torej premagati 
lastne želje (zahteve) in se odreči v korist bližnjega. To pa zahteva pravilno Ljubezen do 
bližnjega, in človek mora sebe vzgojiti v to Ljubezen. 
 

Vendar pa človeštvo stremi k povečevanju zemeljskih bogastev, in ono na določen 
način deluje v nasprotju z zakonom Ljubezni tako, ko bližnjemu odvzema zemeljske 
dobrine in to želi pridobiti zase. To je z zakonom dovoljeno. Čeprav pa ni vedno tako, 
da je človek nepravičen, ko povečuje svoje premoženje. Vendar pa v sebi ubija občutek 
Ljubezni, kakor obenem tudi povečuje samoljubje in tako onemogoča duhovni razvoj 
na višje. 
 
Ljubezen do bližnjih bi zmanjšala težnjo k zemeljskegmu bogastvu. Toda ker človeštvo 
edino v bogastvu in telesnemu ugodju vidi tisto, k čimur je vredno stremeti, in ker 
edino v tem vidi napredek, ono želi potisniti stran Božansko učenje Ljubezni. Ono ne 
želi, da se ljudi omejuje pri njihovem stremljenju k svetu; ono v tem Božanskem učenju 
Ljubezni vidi edinole omejevanje zemeljske življenjske moči in se zato z vsemi sredstvi 
bori proti temu navideznemu zmanjševanju življenjske moči, ker je ravno to tisto, kar 
njemu pomeni Božansko učenje Ljubezni. 
 
Tako da se človeštvo nahaja v veliki duhovni nevarnosti... da se vse bolj oddaljuje od 
življenja v Ljubezni (vse manj ga živi, uživa v telesnih užitkih) in se podaja v tako trde 
okove, iz katerih se ne more več osvoboditi, ker je sredstvo osvoboditve edino 
Ljubezen… kjer pa se njo potiska stran, tam je osvoboditev popolnoma nemogoča. 
 
Svet se bo boril proti Božanskemu učenju Ljubezni; in povzročil bo največjo duhovno 
škodo tistim, ki pripadajo svetu. Vendar pa on ne bo absolutno nikoli mogel odstraniti 
Kristusovega učenja, ker bo vse, kar je človeško delo, minilo. Toda Božansko učenje 
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Ljubezni… Božja Beseda, Katero je Kristus Osebno prinesel na Zemljo in preko Svojih 
učencev razširil med vse narode… bo obstala. Ona je namreč prišla iz Boga; skozi usta 
Jezusa Kristusa je bila poučevana in z življenjem pokazana na Zemlji, in vedno znova 
bo od Boga v vsej čistosti dostavljena na Zemljo… Kar pa je od Boga, to je neminljivo, 
tako da tudi Božansko učenje Ljubezni za vekomaj ne bo moglo propasti… AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4712, 13. avgust 1949 
 

SODELOVANJE PRI DELU ODREŠENJA... ŠIRJENJE EVANGELIJA... 
 

Vi s sodelovanjem pri Kristusovem delu odrešenja lahko dosežete visoko stopnjo 
duhovnega razvoja. Njegovo poslanstvo (misija) na Zemlji je bilo širjenje učenja 
Ljubezni; in če ste vi sedaj ne enak način dejavni, če bližnjim dostavljate Božansko 
učenje Ljubezni, če njihovo pozornost usmerjate na rezultate pravilnega ali napačnega 
načina življenja, če delate tako, kot je delal Kristus... ljudem prinašate Evangelij... 
sodelujete pri Kristusovem delu odrešenja in pomagate dušam, ki so se izgubile in ki se 
borijo, da iz teme pridejo na svetlobo. 
 
Ne veste (ne zavedate se), kako izjemno pomembno je ljudi usmerjati na Božansko 
učenje Ljubezni. In zato bo vam, ki Božjo Besedo prejemate direktno iz višin (od zgoraj, 
iz neba), vedno znova usmerjena pozornost na to. Na razpolago imate namreč veliko 
možnosti za oznanjanje Ljubezni; in izkoristiti morate vsako možnost (priložnost), ker 
čovek edino preko Ljubezni izpolnjuje svojo zemeljsko nalogo in preko Ljubezni se on 
lahko reši. 
 
Jezus Kristus je v Svoji izjemno veliki Ljubezni dal živi primer za to, kar je zastopal in 
kar je preko Svojega učenja priporočil... On je iz Ljubezni do ljudi umrl v najbolj bridki 
(strašni, grenki, žalostni) smrti na Križu... Vi morate sedaj naprej širiti Kristusovo učenje 
Ljubezni, kakor morate biti obenem tudi živi primer. Vi sami morate živeti življenje v 
nesebični in dejavni (aktivni) Ljubezni do bližnjega ter na ta način v bližnjih prebujati 
Ljubezen; morate hoditi za Njim, Kateri vam je resnično pokazal največjo Ljubezen... 
Kateri je na Sebe naložil vašo krivdo in Kateri je Bogu prinesel pokoro za to. On je 
Svojim učencem dal nalogo, da v svet nosijo Evangelij... »Pojdite in učite vse 
narode...« (Matej 28:19). Nadalje ni nič zahteval od njih, kakor vam tudi sedaj daje 
enako nalogo... da širite Njegovo Besedo, Njegova Beseda pa uči Ljubezen. 
 
Kdor torej bližnje spodbuja na Ljubezen-sko dejavnost, kdor jim s primerom kaže 
življenje Ljubezni, kdor sam sprejema Božjo Besedo, jo torej prejema iz višin (od zgoraj, 
iz neba) ali od Njegovih glasnikov, in to, kar prejema, deli dalje bližnjim, ta je Jezusov 
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učenec; ta je eden od Njegovih apostolov, katere On pošilja v svet, da učijo vse narode. 
Ljudje namreč potrebujejo Njegovo Božansko učenje, ker so brez vsakršne Ljubezni; 
najbolj pomembno za zdravje (odrešenje) duše pa je to, da morajo v srcu prebuditi 
Ljubezen, ker so drugače za vekomaj izgubljeni.  
 
Bog od njih zahteva samo eno stvar, da prakticirajo Ljubezen; če je namreč ta zapoved 
izpolnjena, je duša (od)rešena od zaneslive smrti. Ljudje namreč to premalo upoštevajo 
in jim je zaradi tega potrebno vedno znova usmerjati pozornost na njihov resničnen 
življenjski namen: da se oblikujejo v Ljubezen; in ta naloga je dana vam. Vi, ki ste 
poklicani od Boga, da širite Njegovo učenje Ljubezni, boste pravi Kristusovi privrženci; 
vi boste dejavni (aktivni) pri odrešenju duš na Zemlji, kakor tudi potem v duhovnem 
kraljestvu... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5022, 17. december 1950 
 

POZIV NA VINOGRADNIŠKO DELO... ŠIRJENJE EVANGELIJA... 
 

Širite Evangelij in Jaz vas bom blagoslovil! Vi si morate prizadevati, da z vašim delom v 
Mojem vinogradu to stanje neznanja o tem, kar ljudi vodi do blaženosti, spremenite in 
da ljudem prineste svetlobo (luč, znanje). Vi jih morate učiti v Mojem Imenu; vi jim 
morate samo oznanjati Božansko učenje Ljubezni, jih pozivati ter opozarjati na to, da 
živijo glede na to učenje. 
 
Ljudje so resnično postali takšni, da ljubijo svet in težijo edino k temu, da sami sebi 
omogočijo blagostanje in ne mislijo več na svoje bližnje. Toda oni ne vedo (se ne 
zavedajo), da samoljubje (sebičnost) predstavlja smrt za njihovega duha. Oni ne vedo, 
da je človekov namen na Zemlji ta, da preko Ljubezni v služenju bližnjemu svojo dušo 
vodijo do zrelosti. In oni ne vedo, da niti najmanj ne izpolnjujejo svoje naloge, tako da 
zemeljsko življenje za dušo mine brezuspešno. 
 
In ko med nosite ljudi Moj Evangelij, jih vi seznanjate z njihovo zemeljsko nalogo; vi jih 
opozarjate na to, da naj svoje življenje izkoristijo za večnost. Vi tako prinašate svetlobo 
(luč) v temo, v kateri se nahaja človeštvo. Vi se morate z njimi pogovarjati kot človek s 
človekom, ker so oni cerkveno učenje že davno prej zavrgli. Morate jim predstaviti to, 
da je zemeljsko življenje sredstvo za doseganje cilja in ne cilj sam po sebi. Vi jih morate 
napotiti na njihove obveznosti do Mene, Kateri  imam kot njihov Stvarnik in Oče 
večnosti ravno tako pravico do Svojih otrok in Kateremu se morajo oni podrediti, če Me 
priznajo kot svojega Očeta. 
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Predstavite jim pravilen odnos, katerega morajo imeti do Mene; pojasnite jim vzrok in 
smisel njihovega človeškega življenja, Mojo neskončno Ljubezen ter potrpežljivost za 
to, da Moje stvaritve pridobim za vekomaj! Predstavite jim Mojo Ljubezen in jih 
napotite na vzajemno Ljubezen, katero pa Meni dokazujejo edino preko nesebične 
Ljubezni do bližnjega! Usmerite jim pozornost na revščino (bedo), ki je okoli njih, kjer se 
lahko in se tudi morajo zavzemati tako, da pomagajo, če Mi želijo ustreči... Tedaj ste vi 
pravi oznanjevalci Mojega Evangelija na Zemlji; tedaj ste Moji pravi (resnični) učenci in 
apostoli, kateri so v Mojem Imenu neumorno dejavni, kateri nadaljujejo to, kar Sem Jaz 
(Jezus Kristus) začel na Zemlji... ljudem kazati pot Ljubezni, po kateri morajo obvezno 
iti, če želijo postati blaženi. 
 
Jaz jim lahko govorim edino preko ljudi; tako da Mi morate služiti tako, ko po Mojem 
napotilu delate na dušah, katere se ne zavedajo namena njihovega življenja, toda 
katerih Jaz ne želim pustiti, da bodo izgubljene, temveč jim preko (skozi) vas želim 
pomagati, da se seznanijo z Mojim Evangelijem in da po njemu živijo... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 5095, 29. marec 1951 
 

OZNANJANJE EVANGELIJA... POSLUŠALCI – IZVRŠEVALCI... 
UČENJE LJUBEZNI... 

 
Oznanjajte ljudem Moj Evangelij! Če ga oni sprejmejo, bo vsaka težava odpravljena. 
Čeprav pa oni ne smejo biti samo tisti, ki poslušajo, temveč morajo biti izvrševalci Moje 
Besede, da bi bila le ta za njih učinkovita in da bi jim pomagala priti do dušnega miru.  
 
Torej biti izvrševalci Moje besede pomeni živeti v Ljubezni, izvajati dela nesebične 
Ljubezni do bližnjega, premagati samoljubje in na ta način tako spremeniti bitje, da bo 
(postalo) čista Ljubezen, kakršno je bilo ono na začetku... 
 
Torej vam, ko se nahajate v zemeljski težavi, primanjkuje Ljubezni; Jaz Osebno namreč 
dovoljujem, da vas ona prizadene, da se tako vi usmerite vase (v notranjost vašega srca) 
ter da obenem tudi prepoznate vašo duhovno težavo. 
 
In oznanjati Moj Evangelij bližnjim tako pomeni prenašati Moje učenje Ljubezni in jih 
napotiti na to, kako izjemno pomemben je način življenja v Ljubezni, vse dokler človek 
živi na Zemlji. Vi s tem dosežete vse: spoznanje in moč že na Zemlji, kakor tudi nekega 
dne večno življenje v blaženosti. 
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Moje učenje Ljubezni je sicer dejansko poznano med ljudmi, vendar pa mu oni ne 
sledijo ali pa mu sledijo le redko. In zaradi tega tudi ne morejo biti prepoznavni njegovi 
učinki; in duša se nahaja v največji težavi, ker ona, ko človek dokononča svoje 
zemeljsko življenje, tone v noč smrti. Vse dokler človek živi, mu življenje po smrti ne 
predstavlja nikakršne zaskrbljenosti. Čeprav pa se mora on že na Zemlji pripraviti, če se 
želi prebuditi v večno življenje, ker mu je v ta namen tudi dano zemeljsko življenje. 
Vendar pa je brez Ljubezni njegova duša že na Zemlji mrtva; njej primanjkuje svetlobe 
(luči), in nenehna tema pomeni enako, kot biti brez spoznanja (prosvetljenja,znanja). 
Svetloba oz. znanje o večnem življenju izhaja iz Ljubezni. 
 
Zaradi tega, kako naj ljudje prejmejo Resnico oz. jo prepoznajo kot Resnico, ko pa jim 
primanjkuje vsakršne sposobnosti za to, ker hodijo (živijo) brez Ljubezni... Zato jih 
najprej podučite, da morajo oni sebe trenirati v Ljubezni. Podučite jih, da morajo oni 
izpolniti Moje zapovedi! Podučite jih, da oni edino preko Ljubezni lahko postanejo 
blaženi, da jim edino Ljubezen razodeva znanje o Resnici in da oni ne morejo nikoli priti 
k Meni, če samih sebe ne oblikujejo v Ljubezen... podučite jih, da se gre za odrešenje 
duš in ne za koristi telesa, in da edino Ljubezen duši pomaga pri vzponu... Potem ste vi 
dejavni po Mojem nalogu (v Mojem Imenu), kot oznanjevalci Resnice; in potem delujete 
na odrešujoč način, ko vi sami, kot primer za njih, živite življenje Ljubezni, da tako 
lahko oni, ko vidijo vas, doživijo Resnico Božanskega učenja Ljubezni in njegov učinek. 
 
Vi imate neomejena pooblastila, da vaše bližnje uvedete v znanje, ki ima svoje poreklo 
v Meni. Čeprav pa je njihova sposobnost razumevanja tega znanja popolnoma skladna 
z njihovim načinom življenja. Namreč edino Ljubezen daje bistrino duha... tako bo 
edino človek, ki ljubi, razumel znanje od zgoraj, zaradi česar jim morate vi najprej 
govoriti o Ljubezni, da bi jih potem tudi lahko uvedli v najbolj vzvišeno znanje, da oni 
tako iz stanja neznanja pridejo do spoznanja, katero jih bo osrečilo in povzročilo, da 
težijo k vse globljem znanju. 
 
Ljubezen je ključ za modrost, in modrost je svetloba, ki daje blaženost. Zaradi tega 
lahko človek pride do blaženosti edino preko Ljubezni, medtem ko je življenje brez 
Ljubezni stanje duhove težave, katerega pa se duša začne zavedati šele takrat, ko 
mora zapustiti zemeljski ovoj (telo). 
 
Ponesite Moj Evangelij v svet... Oznanite Moje učenje Ljubezni in opomnite ljudi na 
prakticiranje nesebične Ljubezni do bližnjega! Vi potem dajete neizmeren doprinos k 
odrešenju izgubljenih duš; vi ste potem Moji pravi (resnični) učenci, ki so dejavni 
(aktivni) na Zemlji po Mojem nalogu (v Mojem Imenu) v poslednjem času pred Koncem. 
AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6165, 15. februar 1955 
 

ŠIRJENJE BOŽANSKEGA UČENJE JE POMEMBNO... 
 

Naj bo celotna vaša skrb ta, da širite Evangelij, Božansko učenje Ljubezni... Edino, kar 
je pomembno, je sprememba (preobrazba) ljudi v Ljubezen... Tako da morajo biti oni 
seznanjeni edino s tem, da je potrebno izpolniti zapovedi Ljubezni do Boga in do 
bližnjega, da bi dosegli namen svojega zemeljskega življenja... po smrti vstop v 
področje svetlobe, v večno blaženost... Ljudje sicer resda ne verjamejo v nadaljevanje 
življenja, vendar pa bi vseeno morali živeti življenje v Ljubezni, ker bi jim že to dalo 
dokaz tega, v kar ne morejo verjeti, ker jim primanjkuje Ljubezni. 
 
Vsak človek mora priznati, da ima pomankljivo znanje, da se še vedno nahaja pred 
nerazrešenimi ugankami glede smisla in namena zemeljskega življenja, kakor obenem 
tudi stvarstva... Tako da je zato lahko vsakemu človeku dan resen nasvet, da v sebi 
prižge Ljubezen, ker bo potem tudi v njemu samemu postalo svetlo in sijoče, ker mu bo 
potem to, kar mu je brez ljubezni nedojemljivo, postalo razumljivo... Vsak človek bi 
moral »narediti ta preizkus«... in za vekomaj mu ne bi bilo nikoli žal, da je poslušal ta 
nasvet. On namreč edino po poti Ljubezni lahko doseže to, kar mu bo dalo blaženost 
že na Zemlji, kakor tudi nekega dne v večnosti. 
 
Ljubezen je ključ do spoznanja, Ljubezen je ključ za vrata v kraljestvo svetlobe... 
Ljubezen je vse: svetloba, moč in blaženost... Zaradi tega je potrebno vedno pridigati 
samo o tej Ljubezni, Katero je Jezus naredil za vsebino Svojega učenja, ko je živel na 
Zemlji. On je vedel, kakšen rezultat prinaša življenje v Ljubezni; vedel je za revščino 
(bedo) ljudi, ki živijo brez Ljubezni. Vedel je za duhovno temo, katero je bilo mogoče 
razbiti edino z Ljubezen-skim delovanjem, ker je ravno Ljubezen svetloba (znanje, 
modrost), katera sijoče razsvetljuje tudi najtemnejšo noč... Zaradi tega je On ljudem s 
primerom pokazal življenje v Ljubezni ter jih pozval, da Mu sledijo; zaradi tega je On 
Svoje učence poslal v svet z nalogo, da oznanjajo Evangelij... On je vedno oznanjal 
(govoril, pridigal) edino Ljubezen in tako ljudem pokazal pravilno (resnično) pot do 
Resnice in življenja. 
 
Človeštvo se nahaja v najtemnejši noči; ono živi v zmedenem razmišljaju, v neresnici in 
zato v duhovni smrti. Vedno jih je potrebno usmerjati na to, da je zemeljsko življenje 
brez namena, če je živeto brez Ljubezni... In da ljudje lahko dosežejo tisto najbolj 
vzvišeno, če se spreobrnejo... samo če se vedno spomnijo Tistega (Jezusa Kristusa), 
Kateri je objavil učenje Ljubezni in ga tudi Sam živel. Tema postaja vse večja, kolikor 
bolj se približuje Konec, ker se Ljubezen med ljudmi vse bolj ohlaja. In zaradi tega mora 
biti storjeno vse, da bi se ljudi privedlo na pravo pot, na pot Ljubezni, po kateri je 
potrebno iti, da bi se prispelo do Življenja (Janez 14:6)... 
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Ljudi je potrebno spodbujati, da pomagajo tam, kjer je le to potrebno, na potrpežljivost 
in usmiljenje... morajo usmeriti pozornost na težavo (nesrečo) svojega bližnjega in ne se 
mu izogniti. Eni drugim morajo služiti v Ljubezni; morajo se truditi bližnjega zaščititi, 
da ne bi bil oškodovan, in ga imeti za prijatelja ter brata, ki ima pravico do Ljubezen-
ske skrbi... Vsi ljudje so namreč otroci enega Očeta... In oni morajo iz Ljubezni do tega 
Očeta ljubiti eni druge in tako izpolniti namen svojega zemeljskega življenja: 
spreobrniti svoje bitje, preusmeriti samoljubje (sebičnost) v Ljubezen do bližnjega ter 
svoji duši omogočiti zrelost, katera je nujna za življenje v svetlobi, za blaženo življenje v 
večnosti...  AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6268, 28. april 1955 
 

NALOGA UČENCEV (APOSTOLOV): 
OZNANJANJE UČENJA LJUBEZNI... 

 
Jaz vam dajem to nalogo, da pridigate o Ljubezni, Katera vodi do večne blaženosti... 
Jaz to nalogo lahko dam samo tistim, ki so pripravljeni, da najprej poslušajo Mene 
Samega, da bi potem to, kar so slišali, lahko predali bližnjim... Jaz s to misijo v svet 
lahko pošljem samo tiste ljudi, ki se Mi prostovoljno dajo na razpolago, ki Me torej 
priznajo kot Boga in Očeta in potem kot Moji otroci želijo izpolnjevati Mojo voljo... ker 
drugače niti ne slišijo tega, kar jim imam za reči in kar bi morali oznanjati v Mojem 
Imenu. 
 
Vendar pa Me morajo biti oni ravno tako sposobni slišati... To je prvi predpogoj za 
nekega od Mene izbranega učenca, ker tisto, kar morajo oni glede na izkušnje deliti 
dalje, ni človeški, temveč je Božanski dar, katerega morajo oni prejeti od Samega 
Boga, ker ga ljudje ne posedujejo in ga zato tudi ne morejo dati (deliti). Beseda namreč 
postane živa šele z Mojo podporo; Jaz Sam moram delovati v človeku, če želi on Mojo 
Besedo razumeti tako, kakor jo je potrebno razumeti, da bi bila lahko živo (resnično) 
posedovana... kar pa ravno tako vedno velja za tiste ljudi, ki to (Besedo) prejemajo od 
apostolov... Šele takrat, ko Jaz Sam lahko v njih delujem preko Mojega Duha, jim bo to 
razumljivo in jih bo prebujalo v življenje... Zato moram biti vedno Jaz Ta, Kateri govori 
in Katerega se želi slišati, ker so v nasprotnem primeru to le prazne besede, ki ne 
ganejo srca ali pa se jih napačno dojame oz. niso smiselno obrazložene. 
 
Torej vi morate nositi Evangelij v svet; ljudem morate oznanjati učenje Ljubezni! In 
četudi je beseda „Ljubezen“ za vas navadna, pa vam mora biti najprej razložen globok 
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pomen in prioriteta življenja v Ljubezni po Moji volji. In morate vedeti, da je blaženost 
odvisna edino od izpolnjevanja teh zapovedi Ljubezni, zaradi česar vam je tudi razodet 
Moj načrt odrešenja iz večnosti; in vi potem lahko spoznate, zakaj je Ljubezen tisto 
najpomembnejše... zakaj Sem se Jaz (Bog Oče v Jezusu Kristusu) spustil na Zemljo, ko je 
človeštvo povsem zapostavilo Ljubezen... 
 
Učitelj, da bi lahko pravilno poučeval, mora imeti globoko znanje. In če vam Jaz dajem 
nalog(o), da greste in da učite bližnje ljudi, vam bom Jaz obenem tudi dal za to 
potrebno znanje; in Jaz vam ga bom dal preko Duha... Zato je od Mene dan nalog 
sposoben izpeljati vsak, ki dovoli delovati Mojemu Duhu tako, ko se najprej sam 
oblikuje v Ljubezen tako, ko dela tisto, kar mora učiti svoje bližnje... 
 
On jim namreč tedaj tudi lahko prepričljivo govori o vplivu življenja v Ljubezni. On jih 
lahko opozori na posledice neljubeznivega načina življenja... on jim lahko glede na 
izkušnje oznanja to, kar mu daje njegov duh; in on bo vedel, da sem Jaz Ta, Kateri 
govori preko njega, in on bo forma, ki je pripravljena delovati za Mene, preko katere se 
Jaz Sam lahko objavljam... 
 
Zapoved Ljubezni je prva in največja zapoved... Za tistega, ki jo izpolnjuje, je tudi nebo 
odprto, ker bo to obenem tudi njegovo kraljestvo, katero pa ni od tega sveta (Janez 
18:36)... On bo kandidat za to kraljestvo in on bo večno blažen... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7210, 18. oktober 1958 
 

PRIORITETA OZNANJANJA UČENJA LJUBEZNI... 
 
Nikoli ni dovolj oznanjevanja Evangelija med ljudmi... Zaradi tega Sem Jaz kot človek 
Jezus Mojim učencem dejal: »Pojdite in učite vse narode...« (Matej 28:29). Namreč 

tisto, kar mora vedeti vsak človek, je to, da je potrebno izpolnjevati Moje zapovedi 
Ljubezni, da bi postal blažen. Za blaženost so potrebni svetloba, moč in svoboda. Toda 
človek je omejen (ni svoboden), nebogljen (brez moči) in mračnega duha; in če želi priti 
do svetlobe, moči in svobode, mora obvezno živeti življenje v Ljubezni. Ljubezen je 
namreč (ta) moč; ona je ogenj, iz katerega sije svetloba, katera stvaritvi ravno tako daje 
nekdanje svobodno stanje, v katerem je bila ustvarjena v pra-začetku. 
 
V Mojih zapovedih Ljubezni je (vkoreninjeno) vse... znanje, spoznanje, moč in vsa 
blaženost. Zaradi tega morajo ljudje imeti znanje, in to znanje jim morajo prinesti Moji 
učenci... To je bilo Moje napotilo že tedaj, kakor je to tudi dandanes od Mene dana 
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naloga vam, ki Mi kot Moji učenci (apostoli) poslednjega časa želite služiti... Jaz Sem 
najprej vas same uvedel v znanje, da bi ga potem lahko nosili (posredovali) dalje. 
Čeprav pa Sem moral Jaz ravno tako v vas prižgati svetlobo šele tedaj, ko ste bili 
pripravljeni, da živite življenje v Ljubezni. 
Brez Ljubezen-skega delovanja v vas ne more biti svetlobe (spoznanja, znanja, 
prosvetljenja). In vaša pripravljenost na Ljubezen je omogočila to, da Sem vas Jaz, 
kakor Moje prve učence, lahko podučil o vsem, kar mora nek učitelj vedeti, da bi se on 
lahko gibal med svojimi bližnjimi, da bi jim prinašal blagoslov in svetlobo (luč 
spoznanja). Da pa bi oni lahko prejeli svetlobo, da bi bili sposobni razumeti to, kar jih 
učite, morajo najprej slišati Božansko učenje Ljubezni; v njih mora biti prižgana 
Božanska iskra (Ljubezni)... Šele potem bodo sposobni prejeti in razumeti tudi nadaljnje 
znanje. 
 
Nima nekih velikih koristi to, če se jim daje veliko znanja, katerega oni prejemajo in ga 
predelajo samo z razumom, če pri tem ne sodeluje srce, ker se v njemu še ni mogel 
prižgati Božanski plamen Ljubezni... To bodo vedno ostale edinole besede, ki pa ne 
dajejo globokega vtisa, ker bo Beseda v človeku živa šele tedaj, ko je srce pripravljeno 
za/na Ljubezen. In zato je oznanjanje Evangelija izjemno (najbolj) pomembno; in nikoli 
se ne sme tega zapostaviti, kot da je to manj pomembna stvar, ko se ljudem daje Mojo 
Besedo preko vas, Mojih služabnikov poslednjega časa. 
 
Ljudem mora biti predstavljeno to, kar morajo delati in kar ne smejo delati (česar se 
morajo izogibati). Morajo biti usmerjeni na zavestno delo na svojih dušah, da bi nekoč 
lahko sami zavzeli stališče glede tega, da bi v trenutkih samo-opazovanja lahko sami 
zase položili račun glede tega, koliko Ljubezni je v njihovem bitju; in morajo prejeti 
spodbudo ter opozorilo, da delujejo v Ljubezni. Pojem »dela Ljubezni« jim je namreč že 
postal tako tuj, de si glede tega niso sposobni predstavljati ničesar, kar bi bilo 
pravilno... ravno zaradi tega, ker v njih še ni prižgane iskre Ljubezni ali ker le šibko tleje, 
da tako obstaja nevarnost, da se ugasne, če jim Moji učenci vedno znova ne pomagajo 
preko oznanjanja Moje Besede... 
 
Ljudje morajo preko vas zvedeti to, da so na Zemlji samo zaradi tega, da bi sami sebe, 
svoje bitje oblikovali v Ljubezen. Morajo vedeti, da je bila njihova izvorna ureditev (to, 
kakšni so bili ustvarjeni) Ljubezen in da so bili v tej ureditvi popolni... da so postali 
nepopolni, ker so zavrnili Mojo Ljubezen-sko sevanje, in da lahko ponovno postanejo 
popolni šele tedaj, ko se spremenijo v Ljubezen in tako odnehajo od nekdanjega upora 
proti Meni, da bi bili lahko popolnoma prežeti z Mojo Ljubeznijo in da se tako lahko 
ponovno imajo za neskončno blažene... 
 
To je vaša naloga, tistih, ki Mi želite služiti; Jaz pa bom blagoslovil tako vas, kakor tudi 
vaše delovanje... Moje izvorno bitje je namreč Ljubezen, in edino preko delovanja v 
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Ljubezni se lahko ponovno spojite (združite) z Menoj. In zaradi tega je potrebno 
pridigati edino o Ljubezni in po celem svetu oznanjati Moj Evangelij... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7689, 2. september 1960 
 

OZNANJANJE EVANGELIJA LJUBEZNI... 
 
Le redki so tisti, ki Mi zavestno služijo tako, ko svojim bližnjim oznanjajo Moj Evangelij 
Ljubezni, Katerega jim Jaz Sam dostavljam preko glasu Duha... Jaz želim, da oni 
govorijo o delovanju Mojega Duha; Jaz želim, da bližnjim povedo, od kje njim samim 
prihaja Modrost... Jaz želim, da se oni najprej odprejo Meni Osebno in prejmejo Moje 
Besede, da jih oni sami predelajo in jih spoznajo kot Očetov glas ter da oni sami dajo 
svojim bratom to, kar Oče daje vsem, da bi postali blaženi. 
 
Vsi ste namreč vsi Moje stvaritve, katere Jaz želim vzgojiti v Moje otroke. Vi morate vsi 
pomagati vašemu Očetu na nebu; vsi ste namreč šibki (slabotni) in grešni, toda preko 
Moje Ljubezni morate postati močni in svobodni od vašega dolga greha. Zaradi tega 
vam tudi mora biti dostavljen Evangelij, Božansko učenje Ljubezni, katerega je človek 
Jezus oznanil na Zemlji, ko Sem Jaz prebival v Njemu in hodil po Zemlji. Namreč ljudje 
morajo najprej vedeti, da oni lahko edino preko (po poti) Ljubezni pridejo do blaženosti, 
tako da so vam zaradi tega dane zapovedi Ljubezni kot najbolj pomembna stvar (prva 
stvar, prioriteta)... 
 
Moja Beseda, Katero vam je dostavljena od zgoraj, vas vedno usmerja samo na 
Ljubezen... Obvešča vas o tem, da Sem Jaz Sam Večna Ljubezen (1 Janez 4:8, 16), da 
ste vi, Moje stvaritve nastali iz Moje Ljubezni, da je vaša izvorna substanca ravno tako 
Ljubezen, da ste se vi prostovoljno odrekli Ljubezni, da ste se prostovoljno ločili od 
Mene kot Večne Ljubezni in da se morate zato ponovno spremeniti v Ljubezen, da bi 
bili ponovno združeni z Menoj... da bi dosegli večno življenje, katerega pa se lahko 
doseže edino preko Ljubezni. 
 
Ljubezen je temeljni zakon večnosti. Brez Ljubezni ste vi stvaritve, ki so izven zakona; 
brez Ljubezni ste vi nepopolna bitja, brez svetlobe (luči spoznanja) in brez moči... Brez 
Ljubezni ste omejene stvaritve, ki se nahajajo v lasti tistega (Satana), ki nima nič 
Ljubezni, ki je torej Moj nasprotnik. Vendar pa se morate ponovno vrniti k Meni in biti 
večno blaženi... To pa je najprej pogojeno s tem, da se ponovno oblikujete v Ljubezen, 
kakor ste to bili na začetku... Zaradi tega je ljudem potrebno vedno znova dostaviti 
učenje Ljubezni, veselo novico o odrešenju (rešitvi), Evangelij, katerega Jaz Sam 
dostavljam na Zemljo... 
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Toda le malo je tistih, ki ga zavestno sprejemajo, katere Jaz lahko izgradim v Moje 
prave (resnične) učence (apostole), katere lahko Jaz ponovno pošljem v svet... To pa je 
tako izjemno pomembno; in Jaz blagoslavljam vsakega, ki namerava biti posoda za 
Mojega Božanskega Duha, v katero potem Jaz lahko vlijem Mojo Besedo, da bi našla 
pot do vseh ljudi, ki so dobre volje. Ker še kako Jaz lahko govorim mnogim ljudem, ki 
želijo, da jim govorim. Čeprav pa ne morem vsem prenesti duhovne materije, katera je 
namenjena za razdeljevanje, katera je tudi bližnjm lahko dostavljena kot »vesela 
novica o odrešenju« tako, kakor je bila preko njih (npr. prev. apostolov) dana od Mene 
Samega... 
 
Ljudem namreč lahko koristi edino Čista Resnica. Čisto Resnico je potrebno širiti, 
katera pa lahko izhaja edino iz Mene Samega in katero se lahko ponovno prejme preko 
Mojega Duha. In zato je blagoslovljen vsak človek, ki se Mi daje na razpolago za to 
dejavnost... ki pozorno posluša to, kar mu imam za reči in ki to duhovno gradivo ne 
pušča neiskoriščeno, temveč ga razdeljuje, kjerkoli sreča srce, ki je to pripravljeno 
sprejeti... 
 
Vsi ljudje namreč potrebujete Mojo Besedo. In Jaz želim vsem vam govoriti, za kar pa 
potrebujem voljnega služabnika, ki svojo nalogo jemlje resno in je marljivo dejaven 
(aktiven). In nobeno delo ne bo narejeno zaman, ker brezštevilne duše hrepenijo po 
Moji Besedi in jo sprejemajo edino takrat, ko Moj služabnik opravlja svojo dejavnost... 
ko dela za Mene in Moje Kraljestvo... tedaj oznanja Moje učenje Ljubezni ter bližnje 
usmerja na to, da ni človeka, ki bi brez Ljubezni lahko postal blažen. Čas se namreč 
približuje Koncu, in še mnogim ljudem je potrebno oznaniti Moj Evangelij Ljubezni... 
AMEN 

 

 

.......................................................................2…................................................................. 
Delo preobrazbe na lastni duši... 

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

Bertha Dudde, št. 8736, 26. januar 1963 
 

SPREMEMBA SAMOLJUBJA... DELO PREOBRAZBE... 
 

To, ko Jaz v času Konca na človeštvo izlivam izjemno mero milosti, je utemeljeno na 
izjemno veliki duhovni težavi in zaradi kratkega časa, ki vam je še preostal do Konca. 
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Vendar pa je Moja Ljubezen do Mojih stvaritev, do vsega duhovnega, ki se nahaja na 
poti vrnitve, izjemno velika, in ona si prizadeva rešiti pred propadom to, kar se še da 
rešiti. Vendar pa Jaz ne morem na ljudi delovati tako, da jih prisiljujem; in zaradi tega 
na Zemlji potrebujem zveste služabnike, ki so dejavni na Moj nalog (v Mojem Imenu), ki 
sledijo Mojim notranjim napotilom in si prizadevajo povsod prinesti Resnico... katero 
oni sami prejemajo od Mene... kjer je vsaj eno srce še pripravljeno sprejeti. Ta od zgoraj 
na Zemljo prinešena Beseda je največje bogastvo milosti, katero Jaz usmerjam k 
ljudem; namreč duša tistega, ki jo sprejme k srcu, je (od)rešena sedaj in za vekomaj... 
 
Jaz Sem nekoč poslal Moje učence v svet z Besedami: »Pojdite in učite vse 
narode...«(Matej 28:29). Ljudje, ki so Mi predani, so svojim bližnjim vedno morali nositi 
Evangelij Ljubezni; vsi ljudje bi namreč morali zvedeti (biti podučeni) o Moji volji, katera 
je bila sestavljena ravno iz spoštovanja Mojih zapovedi Ljubezni. To je namreč 
najpomambnejše v zemeljskem življenju nekega človeka, da on samega sebe ponovno 
spremeni v Ljubezen... da se on preko tega odpre Mojemu toku Ljubezni, kateri sedaj 
lahko nenehno teče v njegovo srce... On si mora prizadevati, da njemu še vedno 
svojstveno samoljubje spremeni v nesebično Ljubezen do bližnjega, s čimer pa obenem 
tudi dokazuje Ljubezen do Mene... Ker pa sem Jaz Sam večna Ljubezen, bo on preko 
Ljubezen-skega delovanja ravno tako vstopil v vezo z Menoj, kar pa obenem tudi 
pomeni to, da se bo on že na Zemlji izpopolnil in se kot Moj otrok vrnil v Očetovo Hišo. 
Vi vsi lahko uresničite to delo preobrazbe (preureditve) vaše duše. Ker je mera Moje 
milosti tako velika, bo vam na vsakršen način dana moč, da vi lahko Mojo voljo tudi 
privedete do izvršitve. Moja Beseda od zgoraj vedno znova pride k vam; in vi boste iz te 
Besede ravno tako nenehno črpali moč, katero vi potrebujete za vaše zemeljsko 
življenje po Moji volji... 
 
Vendar pa le malo ljudi ve za to, da Jaz na očiten način delujem na tiste, ki se Mi 
predajo in Mi želijo služiti. Le malo ljudi ve, da se Oče nenehno pogovarja s Svojimi 
otroki in da morajo oni samo izpolniti pogoje, da bi tudi sami slišali Moje govorjenje: da 
morajo oni živeti življenje v Ljubezni, v spoznanju verjeti v Mene in potem v svoji 
notranjosti poslušati... Oni potem lahko resnično na sebi doživijo Mojo očitno milost. 
Oni lahko slišijo Moj glas direktno ali tako, ko je prenesen preko Mojih glasnikov, ker 
morajo oni samo resno hrepeneti po tem, da jim Jaz govorim. Jaz pa bom neko takšno 
prošnjo vedno izpolnil, ker je to duhovna prošnja, ko oni želijo vzpostaviti stik z 
njihovim Očetom, Kateri že dolgo časa hrepeni po njih... Celo če je Konec blizu, pa 
lahko vsak človek še vedno izpolni namen njegovega zemeljskega življenja. Vsak 
človek lahko še vedno vstopi v samo-presojo (samo kritiko, pogleda in oceni samega 
sebe); on se lahko v mislih pogovarja z Menoj in postavlja vprašanja, in Jaz mu bom dal 
odgovor ne glede na to, v kakšni obliki se le ta pojavi... Jaz vas namreč ljubim in čakam 
na vašo vrnitev k Meni, Katerega ste vi nekoč prostovoljno zapustili... Jaz bom resnično 
poravnal vse vaše steze, da tako vi lahko brez napora prehodite pot vrnitve, če le imate 
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resno voljo, da pridete do vašega Končnega Cilja na tej Zemlji. Vendar pa morate vi 
vedno izkoristiti Moje milosti, katere v izobilju pritekajo k vsem vam, toda katere 
morate vi uporabiti (izkoristiti), da bi lahko postale dejavne. Toda Moja Ljubezen nikoli 
ne mine; in vi se boste nekoč prostovoljno predali Moji Ljubezni... Vi boste nekoč 
hrepeneli po njej in si boste ponovno dovolili, da boste obsijani kot nekoč... vi se boste 
nekoč vrnili v vašo Očetovsko Hišo in boste neizmerno blaženi. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6924, 20. september 1957 
 

DELO NA DUŠI: SPREMEMBA SAMOLJUBJA 
V LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA... 

 
Nič vas ne more osvoboditi tega, da morate izvajati delo na vas samih, če želite doseči 
večno življenje. Preoblikovanje vašega bitja je delo svobodne volje. To je preobrazba 
samoljubja v nesebično Ljubezen do bližnjega, ker je edino to slednje Božanska 
Ljubezen, Ljubezen, ki ustreza izvornemu Božanskemu Bitju... Ljubezen, ki deluje kot 
moč in je princip Božanskega reda. Vendar pa je človek na začetku svojega utelešenja  
izpolnjen s samoljubjem kot del dediščine tistega (Satana), ki je brez vsakršne 
Ljubezni, toda kateremu ste vi dolžni vaše življenje kot človek. Nekoč ste bili namreč 
Božanska bitja, izpolnjeni s svetlobo in močjo; vi ste nastali iz Božje Ljubezni in kot 
Njegove stvaritve bili ravno tako izpolnjeni z Ljubeznijo. Torej to je bila čista, 
nesebična, Božanska Ljubezen, katera si je vedno prizadevala edino osrečiti, katera je 
silila nazaj (rinila, vlekla nazaj) k večni Ljubezni ter bila v pristni povezanosti z Njo. 
Vendar pa se je ta Ljubezen spremenila preko vpliva tistega (Satana), ki se je iz lastne 
prevzetnosti (oholosti) obrnil stran od Boga in je svojo voljo ter svoje prepričanje ravno 
tako prenesel na vas. Toda obračanje stran od Boga je imelo za posledico to, da je 
Njegova Ljubezen naletela na odpor, da ste Ga vi zavrgli (zavrnili), in zato Ona 
(Ljubezen, Bog) ni mogla biti več učinkovita za vas, ker vsak odpor ukinja dejavnost 
Ljubezni. Vendar pa je to, da se Bog Svojim stvaritvam, ki so nastale iz Njegove moči 
Ljubezni, ne odreka... da si On nenehno prizadeva ponovno osvojiti Njihovo Ljubezen 
in da je On zaradi tega našel pot, po kateri je bila mogoča vrnitev k Njemu, utemeljeno 
na Njegovi neskončni Ljubezni. Vrnitev k Njemu se lahko zgodi edino, ko bitje ponovno 
sprejme Njegovo moč Ljubezni, kar pomeni, da odneha od svojega odpora, da se ono 
spremeni, da se ono preoblikuje v tisto, kar je bilo na začetku... da tako izprijeno 
(pokvarjeno) ljubezen, samoljubje (sebičnost) ponovno spremeni v Božansko 
Ljubezen... Torej ta preobrazba bitja ravno tako zahteva zavestno delo na sebi... 
Človek na začetku svojega utelešenja vedno misli edino na to, da poskrbi zase in si 
prizadeva za svoje telesno blagostanje... On bo stalno mislil bolj na samega sebe, kot 
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pa na svojega bližnjega; on bo raje najprej priskrbel za svoje telo, kot pa da bi izvajal 
dela Ljubezni do bližnjega... To namreč pomeni preobrazbo njegovega bitja, ker bodo 
blagost, ponižnost, miroljubnost, pravičnost, sočutje in potrpežljivost vedno 
blagodejno vplivali na bližnje. In tako, ko vse to zahteva, da je svoj „jaz“ in želje telesa 
potrebno postaviti v ozadje, ko zahteva borbo proti slabóstim in pomanjkljivostim... se 
bo samoljubje počasi (postopoma) spreminjalo v čisto nesebično Ljubezen, katera želi 
vedno osrečiti. 
 
Vi morate brezpogojno opraviti to delo, in nihče ne more namesto vas prevzeti tega 
dela. To je edina zanesljiva pot vrnitve k Bogu in blaženosti. In ničesar ni, kar bi vas 
lahko osvobodilo tega, da morate zavestno delati na duši; ne obstaja nikakršno drugo 
sredstvo, katero bi vam dalo blaženost, če se izognete temu delu na samemu sebi. Vi 
vsi ste obremenjeni s pomanjkljivostmi (hibami, napakami) in slabostmi, ker ste nekoč 
popolnost žrtvovali z odpadništvom od Boga, z zavačanjem Njegove Ljubezni... Torej 
vi lahko ponovno pridete do popolnosti, ponovno lahko postanete polni svetlobe 
(znanja, prosvetljenja) in moči. Vendar pa se morate vi najprej prilagoditi Božjemu 
Bitju, ker vas drugače Božanski tok Ljubezni ne more prežeti. To je za vas mogoče v 
stadiju človeka, če le imate resno voljo za to in tako resno delate na sebi; vam obenem 
tudi priteka moč, čim vi prosite Boga za to. Čeprav se vam to na začetku zdi kot težko 
delo, pa vam bo postajalo vse lažje, ker boste vi potem (za)čutili srečo, katere še niste 
doživeli, katero pa vam lahko priredi edino čista Božanska sebe-darujoča (sebe-
žrtvujoča) Ljubezen. Toda vse dokler človek še vedno kot prioriteto postavlja svoje 
lastne koristi, bo njemu ravno tako tuj ta notranji občutek sreče celo tedaj, ko svojemu 
telesu ustvarja zadovoljstvo (užitek, ugodje)... Torej gre se za dušo... Ona je namreč 
resnični „jaz“, kateri mora biti na poti vrnitve k Bogu, če on želi pričakovati večno 
življenje v blaženosti in biti od Boga, kot Njegov otrok ponovno sprejet v Očetovo Hišo. 
AMEN 
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.......................................................................3…................................................................. 
Pravična mera sebične ljubezni»... kot samega sebe« 

(Matej 22:39; Marko 12:31)... Borba proti samoljubju... 
......................................................................†…………….................................................. 
 

 

Bertha Dudde, št. 0343, 22. marec 1938 
 

NEVARNOST SEBIČNOSTI... 
LJUBEZEN DO BOGA IN ČLOVEKOVEGA BLIŽNJEGA... 

Bog, Gospodar vas je vedno pripravljen potolažiti; in On bo to naredil v ogromni meri, 
če se z zaupanjem obrnete na Njega. Tam, kjer Gospodar Osebno na ta način (po)skrbi 
za svako bitje, boste vi vsak dan izkusili Njegovo milost... On bo zvesto vodil vaša srca  
do Večnega, če le težite k temu. Že zelo majhna količina sebičnosti pa bo zmanjšala 
veliko milost moči, ki vam je dana od Gospodarja; namreč tisti, ki svoj lastni ego 
postavi na prvo mesto, bo težko stopil na pravo pot in ostal na njej. 
 
Ljubezen do Boga in človekovega bližnjega je namreč največja zapoved, ki zajema vse 
(Matej 22:36-40; Marko 12:28-33)... Mar ne bi najprej morali poizkušati izpolniti to 
zapoved?... Vi v tem primeru ne bi smeli sebe postaviti na prvo mesto... Vse, kar 
posedujete in kar obstaja, vam je bilo dano od Boga; in vi morate v tej enaki meri dati 
vašim bližnjim človeškim bitjem... vi jim morate dati vse, kar sami smatrate, da je 
vredno, preden sebe vzamete v poštev, in tako ljubiti osebo poleg vas kot samega 
sebe. Vi na ta način od Gospodarja prejemate enako mero Božanske milosti, s katero 
ste merili, ko ste dajali všemu bližnjemu. 
 
Če prakticirate to najvišjo dolžnost, vam bo vaše življenje na Zemlji še ponudilo 
neprimerljivo prelepe stvari... tako, ko bo vaša pot k Očetu olajšana; in vi boste, 
medtem ko se nahajate znotraj sevanja Božanske Ljubezni, sebe sposobni izšolati za 
večnost... 
 
Kratka molitev, da bi prejeli moč za vsa pravična delovanja, bo omogočila, da se vam 
celo ta zapoved zdi lahka za uresničiti; in vi boste v živahni komunikaciji z vašimi 
duhovnimi prijatelji prodrli vse globlje v Ljubezen in Božjo modrost ter se naučili, da na 
vse gledate iz duhovnega stališča... Zapoved Ljubezni vam bo vse do konca vašega 
življenja dajala spodbudo za nenehno dejavnost (aktivnost); in potem vašega življenja 
niste živeli zaman, temveč ste pripomogli k napredku vaše duše. To, kar iz Ljubezni 
storite vašemu bližnjemu, vam bo v v ogromni meri povrnjeno, če ste na ta način 
dosegli stanje večne popolnosti in uresničili nebeško nagrado. AMEN 
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*** 

 

Bertha Dudde, št. 1360, 29. marec 1940 
 

LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA... 
ZEMELJSKA IN DUHOVNA TEŽAVA... 

 
Prakticirati najbolj čisto, najbolj nesebično Ljubezen do bližnjega je napopisno 
dragoceno za razvoj duše. Ta dejavnost ji že na Zemlji prinaša visoko stopnjo zrelosti, 
in duša bo, ko umre, prepoznala blaženo pot, katero je prehodila. Človek mora biti 
vedno pripravljen služiti in dajati... on mora koristi bližnjega vedno postaviti iznad 
svojih koristi; najgloblja spodbuda (impulz) ga mora spodbuditi na vsa dela, ki se 
nanašajo na to, da to koristi (dene dobro) bližnjemu. On mora misliti na njegovo telo in 
dušo, mu pomagati v zemeljski težavi in si poleg tega prizadevati odstraniti njegovo 
duhovno težavo (siromaštvo, bedo). Prakticirati Ljubezen je v zemeljskem življenju 
najplemenitejša naloga človeka ter resnična hoja za Jezusom. To namreč zajema vse, 
kar Bog zahteva od njega... Človek, ki je dejaven v Ljubezni, bo postal blag in 
potrpežljiv ter bo obenem tudi miroljuben in usmiljen. Če namreč on ljubi svoje bližnje, 
vse vrline postanejo del njega, ker je Ljubezen Božanska in na ta način ravno tako 
izpopolnjuje človeško bitje. Če sedaj človek misli na revno (bedno) stanje duše nekega 
zavedenega človeka, ga bo to ganilo in prebudilo njegovo dejavno pomoč... on bo dal 
to, kar drugemu primanjkuje; in uvedel ga bo v Resnico, ker bo njegova moč spoznanja 
omogočila, da vedno najde tisto pravo stvar, da bi uspešno ublažil težavo neke takšne 
duše, ki je brez znanja (je v temi). Lotiti se odrešenja duše bližnjega je največje delo 
usmiljenja, ker se on s tem izogne neizmernemu trpljenju, katero čaka dušo v 
onostranstvu. Vendar pa, ker je to delo zahtevno, morata vedno vladati potrpežljivost 
in Ljubezen; in da bi bilo to uspešno, sta potrebni največja Ljubezen in potrpežljivost. 
Pot na višje je mogoča edino preko Ljubezni; Ljubezen ne more biti nikoli izključena, 
ker je Bog Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)... Iskanje Boga, brez da bi se ostalo v Ljubezni, bo 
vedno brezuspešno, ker se Večno Ljubezen (Boga-Jezusa Kristusa Osebno) lahko najde 
edino preko dejavne (aktivne) Ljubezni do bližnjega... Vendar pa se ravno Ljubezen 
tako malo spoštuje; in zaradi tega je stanje človeških duš tako nizko, da je največja 
težava teh duš neizbežna. Da pa bi se duša v onostranstvu izognila tej težavi (nesreči), 
mora biti človek že na Zemlji prizadet (potlačen), da se tako v njemu razvije Ljubezen, 
da si tako prizadevajo, da eden drugemu olajšajo zemeljsko usodo, preko česar bo 
obenem tudi zmanjšana težava. Duša namreč za svojo korist potrebuje drugačna 
sredstva od telesa. Duši denejo dobro edino dela Ljubezni; njej največ pomaga vse to, 
kar telo sebe prikrajša v korist bližnjega. Zaradi tega morajo ljudje vedno paziti na to, 
da obrzdajo (premagajo) svoje samoljubje in da vse, kar sami mislijo, da je vredno, 
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prepustijo (dajo, podelijo z) bližnjim. In če človek tako stremi k zrelosti svoje duše, 
potem ravno tako ni potrebno, da zamudi priložnost, da pomaga bližnjemu pri 
dozorevanju duše tako, da mu rade volje in z veseljem daje od svojega znanja o 
Resnici... tako, da ga poučuje o Bogu, o Njegovi neskončni Ljubezni in usmiljenju ter o 
človekovi resnični nalogi (na Zemlji). Če on uspe rešiti eno dušo iz teme, če je on 
resnično nesebično dejaven (aktiven) v Ljubezni do bližnjega, mu to obenem tudi 
prinaša veličastno nagrado, ker je duhovna težava med ljudmi veliko večja od 
telesnega trpljenja. In zato prakticirajte Ljubezen, da tako odrešujoče delujete na 
Zemlji! AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 2410, 15. julij 1942 
 

LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA USTREZA 
IZVORNEMU STANJU BISTVA... 

 
Ljudje ne prakticirajo več aktivne Ljubezni do bližnjega; vsak namreč edino teži k 
lastnim koristim, kar pomeni, da je samoljubje prevagalo (prevladalo). To stališče ljudi 
je nasprotno izvorni ureditvi in izvornemu cilju; bitje je namreč nastalo iz Ljubezni, in 
njegova dejavnost bi morala biti Ljubezen-sko delovanje... ker je tudi ono nastalo iz 
vseobsegajoče Božje Ljubezni in bi moralo ponovno sevati (sijati, izžarevati) Ljubezen... 
Človeška ljubezen pa je majhna in ozko omejena, če ona sega edino do lastnega telesa; 
zato ona ne osrečuje, temveč zahteva edinole zase... On ne daje, temveč vedno 
zahteva, in ona ne bo nikoli enaka Božanski Ljubezni. Izvornemu stanju in cilju bistva 
bolj ustreza dejavna (aktivna) Ljubezen do bližnjega; in zaradi tega se bitje lahko edino 
preko nje osvobodi samoljubja ter se ponovno približa izvornemu stanju. Ona je 
nesebična in želi edino osrečiti, kakor mora zaradi tega imeti Božansko poreklo; zato 
bo izhajala in nekega srca, ki se čuti ozko povezano z Bogom in preko tega lahko 
prejema Božje Ljubezen-sko sevanje. Božanska Ljubezen vedno razdeljuje, kakor je 
dejavna Ljubezen do bližnjega ravno tako neprestano razdeljevanje tega, kar človek 
sam poseduje ali prejema. Samoljubje temu nasprotno ne daje, temveč vse jemlje za 
samega sebe; ono ne osrečuje in ga na nikakršen način ni potrebno imenovati 
Božansko, temveč še vedno dokazuje pripadnost tistemu (Satanu), ki je zavrgel 
Božansko Ljubezen in padel v ne-Ljubezen (neusmiljenje, brezdušnost). Bog je v Svoji 
ogromni Ljubezni ustvaril ljudi (človeško dušo v telesu), da bi bistvo ponovno vrnil v 
izvorno stanje, da bi jim ponovno dal to, kar so si nekoč zapravili; Njegova Ljubezen 
namreč želi nenehno dajati, toda nesrečno stanje ne ustreza Njegovemu Ljubezen-
skemu občutju. Vendar pa to bistvo lahko ponovno prejme Njegovo sevanje Ljubezni in 
je zato lahko v stanju sreče šele takrat, ko je ono sebe oblikovalo v Ljubezen, če ono 
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edinole popolnoma nesebično (brez koristoljubja) razdeljuje Ljubezen. Šele potem 
njegovo občutje, njegovo razmišljanje in delovanje ustrezajo njegovemu izvornemu 
stanju, katero je bilo najčistejša Ljubezen; in zato je bilo bitje kot Bog in je bilo blizu 
Njega. In to stanje mora bitje ponovno osrečiti, ker je le to končni cilj vsega iz Boga 
nastalega bistva, katerega pa je mogoče doseči edino, če človek prakticira Ljubezen, če 
on nesebično deli bližnjim to, kar sam poseduje in kar se njemu samemu zdi vredno. 
Ljubezen, ki daje, je Božanska, katera mora darovalca ravno tako oblikovati v 
Božansko bitje; ona mora srce spodbujati na vse bolj gorečo Ljubezen-sko dejavnost 
ter vse bolj zmanjševati oddaljenost od Boga... Človek, ki je dejaven (aktiven) v 
Ljubezni, se mora združiti (zediniti) z Bogom preko delovanja v Ljubezni in biti zajet z 
Božansko Ljubeznijo, katera ga vse bolj prežema, vse dokler bitje popolnoma ne 
postane Ljubezen, vse dokler ono ponovno ne postane tisto, kar je bilo izvorno... iz 
Božanske Ljubezni nastalo duhovno, ki je v najtesnejši povezanosti z Bogom in katero 
lahko deluje ter ustvarja kot On. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3272, 27. september 1944 
 

ZAPOVED LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA... SAMOLJUBJE... 
 

Samoljubje mora biti zaustavljeno preko zapovedi Ljubezni do bližnjega, ker je le to za 
dušo smrt. Človek mora sebe ljubiti samo v majhni meri oz. on mora v tem pogledu 
pazljivo ravnati z darom Božje milosti tako, da on ščiti svoje življenje pred tem, da ga 
namerno oškoduje in da naredi vse, da bi ohranil to življenje, ker mu le ta ni dan brez 
razloga. Toda čim on samega sebe prekomerno ljubi, on ne uresničuje dejanskega 
namena zemeljskega življenja, ker samoljubje človeka ne obogatí, ampak ga vleče 
navzdol. Torej Ljubezen do bližnjega mora neizbežno zmanjšati samoljubje, in sicer v 
enaki meri, v kateri je prakticirana Ljubezen do bližnjega. Ker pa ima človek možnost, 
da Ljubezen do bližnjega prakticira na najbolj obsežen način, bi on kaj hitro lahko 
večkratno prehitel samoljubje; vendar pa, da bi bližnjemu storil dobro, je vedno 
potrebna borba (premagovanje samoljubja), ko Ljubezen v srcu človeka še ni prižgana v 
jasen plamen. Zaradi tega je Bog dal zapoved Ljubezni do bližnjega, ker človeku, ki ima 
v sebi to Ljubezen, ta zapoved ni potrebna. Vendar pa mora tam, kjer še vedno 
prevladuje samoljubje, človek preko zapovedi prejeti spodbudo, da bi premagal to 
prvo, in se mora na nek način najprej privaditi, da zaradi bližnjega manj pozornosti daje 
sebi. Če on samega sebe prisili na aktivno Ljubezen do bližnjega, celo če je to na 
začetku brez notranje spodbude, pa se bo v njemu vendarle kmalu prižgala Ljubezen, 
in on bo potem preko notranje spodbude izvajal dela Ljubezni, da bi pomagal ter 
osrečil... Potem se samoljubje zmanšuje; vendar pa on na sebi uresničuje največje delo 
Ljubezni, ker rešuje svojo dušo, toda brez sebičnih misli, ker prakticira Ljubezen zaradi 
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Ljubezni in zaradi dobrega... In v njem obenem tudi raste Ljubezen do Boga, katera 
prihaja do izraza (se izraža) v Ljubezni do bližnjega... Namreč ljubiti Boga z vsem srcem 
pomeni čuvati Njegove zapovedi (1 Janez5:3), Njegove zapovedi pa zahtevajo 
Ljubezen... Ljubezen do vsega, kar je ustvarjeno od Boga, toda na nesebičen način, ker 
jaz-Ljubezen vedno zahteva za lastne koristi, in zaradi tega ni Božanska Ljubezen. Če 
se človek ne bori proti samoljubju, bo on nenehno nazadoval v razvoju, ker bo 
Božanska Ljubezen zanj ostala tuja, ker mu edino ona prinaša odrešenje. Jaz-ljubezen 
želi vse posedovati; ona teži edino k zemeljskim dobrinam in zaradi tega preprečuje 
duševni razvoj, ker bo edino tisti, ki daje (daruje), obenem tudi prejel. Vendar pa vsak, 
ki ljubi sebe bolj kot bližnjega, ne bo želel ničesar dati (podariti, razdeliti) in zato tudi ne 
bo mogel niti prejeti. Ker pa Bog meri v skladu s človekovo voljo za dajanjem, potem 
mora on najprej preko zapovedi prejeti spodbudo za dajanje; in kakor sedaj upošteva 
te zapovedi, tako bo on ravno tako vzet v poštev (bo oskrbljen) od Boga. In preko tega 
se bo on počasi privadil na dejavnosti (aktivnosti) Ljubezni, katera pa potem ravno tako 
lahko postane vse bolj nesebična, kolikor bolj on premaguje samoljubje. On šele tedaj 
prepozna blagoslov Ljubezni do bližnjega, ker ga le ta osreči, kolikor bolj ona prejme 
spodbudo iz srca, in toliko bolj se človek prebuja v življenje, medtem ko samoljubje 
naredi, da človek pade v duhovno smrt... Ljubezen mora biti prakticirana, da bi duh v 
človeku postal živ. In zaradi tega mu je Bog dal zapovedi, ker je človek, če prevladuje 
samoljubje, vedno v nevarnosti, da se izgubi na nasprotni strani, medtem ko se on vse 
bolj približuje Bogu, kolikor bolj se odreka samega sebe tako, da premaguje 
samoljubje, ker mu Ljubezen do bližnjega prinaša nerazdeljeno (enotno, enovito) Božjo 
Ljubezen, katera ga zajema in se združuje z njim ter naredi, da je najbolj blaženo bitje 
že na Zemlji, kakor tudi nekoč v večnosti. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 4105, 14. avgust 1947 
 

SAMOLJUBJE... LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA KOT SAMEGA SEBE... 
 

Bog vas je napotil na to, da ljubite eni druge; dal vam je zapoved, ki jo morate izpolniti, 
če želite postati blaženi. Toda ta zapoved ne zahteva ničesar drugega, razen Ljubezni 
do Njega in bližnjega... Vendar pa ona vključuje celotno delo na vaši duši, katero 
morate pripeljati do stanja popolnosti, še dokler živite na Zemlji. Vse vaše misli, govor 
in postopki (dela) morajo biti skladni s to zapovednjo Ljubezni; ona se mora izraziti v 
volji, da dajete in da osrečite, v pomaganju, tolaženju, opogumljanju in zaščiti... človek 
mora svojemu bližnjemu narediti to, kar bi tudi njega samega osrečilo, če bi bil on v 
enaki meri v potrebi za pomočjo (Matej 7:12). Ljubi bližnjega kot samega sebe... in tako 
je Bog človeku odobril neko količino samoljubja, po kateri on lahko vedno izmeri, 
koliko daleč je on pri izpolnjevanju zapovedi Ljubezni do bližnjega. Če je človekova 
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ljubezen do samega sebe velika, ima on potem ravno tako dolžnost, da v povečani meri 
obskrbi bližnjega, če želi izpolniti Božjo voljo. Potem mora biti ravno tako povečana 
njegova Ljubezen-ska dejavnost... Če je samoljubje manjše in če človek namerava 
izpolniti Božjo voljo, potem bo Ljubezen do bližnjega premagala nivo samoljubja; in to 
bo za človeka lažje, ker se on lahko loči od zemeljskih dobrin in le te (pre)usmeri na 
bližnjega. Vendar pa se bo od vas vedno zahtevalo, da prakticirate nesebično Ljubezen 
do bližnjega; in tako morate biti vi ravno tako v stanju, da se odrečete, morate biti v 
stanju, da se žrtvovujetev korist bližnjega, katerega želite osrečiti. In kolikor več 
Ljubezni čutite do bližnjega, toliko lažje vam bo to uspelo. Da pa bi vi v sebi prebudili 
občutek Ljubezni do bližnjega, si morate vi predstavljati, da ste vi vsi otroci enega Boga 
(Malahija 2:10), da ste vi vsi imeli izhodišče v enaki moči in da ste zaradi tega vsi 
stvaritve Božje Ljubezni... Vi se boste potem naučili, da svojega bližnjega smatrate za 
svojega brata. Izkazali mu boste Ljubezen. Želeli mu boste pomagati, ko je v stiski; in 
ta volja, da pomagate, vas bo osrečila, ker ona že sama po sebi blagoslavlja in vam 
prinaša duhovno spoznanje... Če vi bližnjemu dajete to, kar si sami želite, vam tudi Bog 
daje to, kar je Njegovo... On vam daje Resnico; On vam daje svetlobo (znanje, 
prosvetljenje), moč in milost... On vas osrečuje in vas na enak način oskrbi edino z 
dobrinami, ki izhajajo iz Njegovega kraljestva, ki pa vam na zemeljski način ne morejo 
biti ponujena. Torej On ravno tako blagoslavlja vaše zemeljsko imetje, ko vam 
povečuje to, kar vi žrtvujete, če to služi odrešenju vaše duše. Če se tako iz Ljubezni do 
bližnjega odrekate, vam ne bo potrebno biti v stiski, ker vam Božja Ljubezen daje 
enako, če ste vi v stiski; in On resnično ne oskrbuje skromno, temveč On Svoje darove 
deli brezmejno... v kolikor vi žrtvujete brez zaskrbljenega preračunavanja o tem, kar bi 
vam lahko primanjkovalo. Če vas Ljubezen spodbuja na dajanje, potem vi ne boste v 
pomanjkanju ali delili skromno, zaradi česar boste vi ravno tako oskrbljeni od Večne 
Ljubezni. Če vi niste v stanju (ob)čutiti Ljubezni, potem se morate naučiti biti dejavni v 
nesebični Ljubezni. Morate gledati okoli sebe, in kjer opazite stisko, intervenirati ter 
ponuditi podporo v pomaganju. Takšna je Božja volja, in vi morate to voljo narediti za 
lastno. Potem vas bo Ljubezen-ska dejavnost (aktivnost) do bližnjega osrečila v vsakem 
pogledu... vi boste v sebi prižgali Ljubezen, da bo tako ona postala jasen plamen, ki 
zajema vse, kar se mu približa. Ljubezen je namreč Božanska; ona izhaja iz Boga in vodi 
nazaj k Bogu. In zaradi tega je Ljubezen do Boga in do bližnjega najbolj vzvišena 
zapoved, katera mora biti izpolnjena tako na Zemlji, kakor tudi v onostranstvu, da bi se 
združili (zedinili) z Večno Ljubeznijo in preko tega dosegli večno blaženost. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 4403, 12. avgust 1948 
 

MERA LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA: SAMOLJUBJE... 
 

Vi morate to, kar želite prejeti, kar si želite, da vam bo dano, ravno tako zagotoviti 
vašemu bližnjemu, če vas on vpraša za to... To je Ljubezen do bližnjega, ki se meri 
glede na ljubezen do vas samih. Če dajete v izobilju, toda pri tem nimate potrebe, da bi 
osrečili bližnjega, potem to ni Ljubezen do bližnjega glede na Mojo voljo. Na vaše 
delovanje vas mora vedno spodbuditi občutek Ljubezni. In zaradi tega Sem vam Jaz 
kot primerjavo dal mero samoljubja; namreč to, kakor vi dajete, je odločujoče za 
stopnjo Ljubezni do bližnjega. Kakor želite, da  bo vam dano, morate to ravno tako 
deliti, če v Mojih očeh želite najti milost. Torej če so vaši dokazi Ljubezni skopi, če vi 
vedno želite edinole prejemati, toda nikoli ne zadovoljite željam bližnjega, vi ne 
izpolnjujete Moje zapovedi, katera zahteva Ljubezen; potem pa niti ne morete prejeti 
tega, kar izhaja iz Mene, kot dokaz Moje Ljubezni... vi ne boste nikoli mogli direktno 
prejeti Moje Besede. In ko vam bo ponujena od dostojnih predstavnikov Mojega 
učenja, boste vi to sprejeli brez razumevanja; torej vi jo boste sicer slišali, vendar pa 
ona ne bo nikoli prodrla v vaše srce, ker duh v vas ni prebujen kot rezultat nesebične 
Ljubezen-ske dejavnosti (aktivnosti). In tako vam Jaz vedno znova govorim: opazujte 
(preverjajte) sebe, prakticirajte Ljubezen in ostro samokritiko glede tega, na kakšni 
stopnji Ljubezni ste pred bližnjim, in potem povlecite stran vaše samoljubje ter 
žrtvujte... dajte to, kar ima vrednost za vas in od česar se ne želite ločiti. Če se vaše srce 
osvobaja od tega, kar bi vi radi zadržali, in vas pri tem spodbuja Ljubezen, da se temu 
odrečete, potem ste že daleč naprej v razvoju; potem je namreč v vas dejaven Duh, 
Kateri vas uvaja v celotno modrost. In vi boste prejeli tako, kot dajete, duhovne kakor 
tudi zemeljske dobrine. Vendar pa tisti, ki je skopuški in svoje bližnje pušča stradati, bo 
on sam ravno tako odšel siromašen (prazen, brez vsega), ker ne izvaja Moje zapovedi, 
katera pa je za Mene ravno tako mera za Moje darove milosti, ker Moja Beseda pravi: 
„Kakor vi merite, tako vam bo tudi izmerjeno...“ (Luka 6:38). AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4961, 2. september 1950 
 

LJUBEZEN DO BOGA IN BLIŽNJEGA… 
 

Karkoli želite, da ljudje storijo vam, ko trpite v težavi, bi tudi vi morali storiti njim… To 
je zapoved Ljubezni do bližnjega, katera je za vas najpomembnejša zapoved, ker 
obenem tudi vključuje tudi Ljubezen do Boga. Kdorkoli namreč ljubi svojega bližnjega 
kot svojega brata, ravno tako ljubi Očeta iznad vsega drugega, Čigar otrok je bližnji; in 
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zato vi ljudje veste, kaj morate delati, da bi postali blaženi. Ti dve zapovedi sta namreč 
povzetek Moje volje, izpolnitev katere je vaša zemeljska naloga. Če usmerite 
pozornost na ti dve zapovedi Ljubezni do Boga in vašega bližnjega, vi ne boste mogli 
storiti greha, ampak boste živeli življenje, ki je Meni prijetno, in Jaz vas bom v zameno 
blagoslovil s povečevanjem vašega dojemanja ter modrosti, svetlobe in moči. Poleg 
tega pa vi ljudje ravno tako veste, da nasprotnik (Satan) stalno pristopa k vam, da bi 
vas odrinil s prave poti, da bi povzročil, da Me zapustite. In zaradi tega bo on poizkušal 
preprečiti to, da bi spodbujali naklonjenost do Mene… On vam bo poskušal preprečiti, 
da ljubite Mene in vašega bližnjega in vas bo vedno znova nagovarjal, da prekršite ti 
dve zapovedi. On vam bo usmeril pozornost na to, da ste vi bolj pomembni; da bi 
morali najprej razmišljati o sebi in tako prepustiti prevlado (dominacijo) sebični ljubezni, 
da tako ne bi imeli razumevanja za težavo vašega bližnjega in da bi zanemarili Mene 
zaradi vaših lastnih prizadevanj… zemeljskih imetij, katera pa so začasna (minljiva)… 
 
In zato se boste morali vi odločiti; morali boste izbrati Mene ali pa Mojega nasprotnika 
(Matej 6:24)… morali boste izpolniti Moje zapovedi Ljubezni ali propasti v sebični 
Ljubezni, ker Moj nasprotnik želi edino vaše uničenje. Toda Ljubezen, katero dajete 
Mani in vašemu bližnjemu, vas bo osrečila, ker je ta Ljubezen dejansko moč in povečuje 
duhovna bogastva. Vaš eden in edini namen v življenju je pomagati vašemu bližnjemu 
človeškemu bitju, ker je nesebična Ljubezen do bližnjega pravilno sredstvo za 
osvobajanje vaše duše; ona je kupna cena za večno blaženost. V duhovnem kraljestvu 
je Ljubezen prirojena, medtem ko na Zemlji ona predstavlja nek napor, da bi se dvignili 
iznad samega sebe, ker sebična ljubezen še naprej predstavlja močno protiutež; ona je 
napačno usmerjena ljubezen in zapira vstop v kraljestvo blaženih duhov. Ljubezen 
izhaja iz Mene in ponovno vodi nazaj k Meni. Vendar pa je vsak, ki je brez Ljubezni, 
sebe prostovoljno izključil iz Mojega toka in je zaradi tega v nevarnosti, da postane 
žrtev tistega (Satana), ki je povsem brez Ljubezni, ker je Moj nasprotnik. Zaradi tega se 
je proti njemu potrebno boriti. Ljubezen mora biti prakticirana, zato je potrebno vedno 
vršiti Moje zapovedi. Vi se morate preko nesebičnega dela Ljubezni oblikovati v 
Ljubezen, da bi bili tako usklajeni z Mojo temeljno naravo, da bi se tako osvobodili iz 
okovov vašega sovražnika, da bi se združili (zedinili) z Menoj in bili večno srečni. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 6121, 27. november 1954 
 

PRAVILNA MERA SEBIČNE LJUBEZNI… »KOT SAMEGA SEBE…« 
 
Žrtvovati se namesto vašega bližnjega človeškega bitja je resnična nesebična Ljubezen 
do bližnjega… vi v tem primeru ljubite vaše bližnje človeško bitje bolj od vas samih. In 
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če mu daste to, kar ima vrednost za vas, potem ga ljubite tako, kot ljubite vas same… 
Jaz edino zahtevam to Ljubezen do bližnjega; to pomeni, da mora biti ona ravno tako 
prostovoljno prakticirana, da bi vam prinesla duhovna bogastva… Če pa ste se vi tudi 
pripravljeni žrtvovati, če vi sebe prostovoljno prikrajšate, da bi dali vašemu bližnjemu 
človeškemu bitju, potem bo ta Ljubezen do bližnjega veliko vrednejša in bo zaradi tega 
dosežek duše veliko večji…  
 
Človeškemu bitju bo podarjena določena količina sebične ljubezni, ker je ona potrebna 
za izpolnitev zemeljskih nalog, da tako človeško bitje lahko vzdržuje njegovo fizično 
življenje, da tako on lahko da sebi to, kar njegovo telo potrebuje, da bi lahko živel 
njegovo zemeljsko življenje… Gre se samo za to, da ta sebična ljubezen ne bi smela biti 
toliko pretirana, da oseba ne bi vzela v poštev njegovega bližnjega človeškega bitja… 
tako da bi on vedno delil edino samemu sebi in bi glede na to njegovo Ljubezen 
napačno usmerjal… To je razlog, zakaj Sem Jaz dodal Besede »… kot samega 
sebe…«(Matej 22:39; Marko 12:31). 
 
In tako bo človeško bitje lahko uporabljalo te smernice glede na njegove misli in 
delovanja… on mora, če želi izpolniti Mojo voljo, vzeti v poštev njegovo bližnje 
človeško bitje na enak način, kakor jemlje v poštev samega sebe. In odvisno od 
pripravljenosti njegovega srca, da ljubi bližnje človeško bitje, se bo on lažje ali pa težje 
podredil Moji zapovedi. Toda vsak, ki ima samega sebe za manj pomembnega od 
njegovega bližnjega človeškega bitja, bo imel izjemno Ljubezni polno srce, in on bo z 
lahkoto dosegel popolnost… Vendar pa je vse prepuščeno vam… Jaz Sem vam povsem 
zagotovo dal zapoved Ljubezni, vendar pa bo nekdo, ki je ne želi izpolniti, zapoved 
zanemaril… medtem ko osebi, ki ljubi, Moja zapoved ne bo potrebna.  
 
Edino Ljubezen, ki postaja spontano dejavna, brez da jo je spodbudila zapoved, je 
pravilna vrsta Ljubezni. Toda človeško bitje, katerega pozornost je bila usmerjena na 
Mojo zapoved Ljubezni, lahko ravno tako izvaja dela Ljubezni, brez da je od znotraj 
prejel spodbudo tako, ko je bil najprej samo opogumljen, da to naredi zaradi te 
zapovedi… vse dokler se iskra Ljubezni znotraj njega vse bolj ne razplamti in osebo 
osreči, ko dobrodušno pomaga njegovemu bližnjemu. Vendar pa bo imelo vrednost 
edino to, kar je motivirano s strani Ljubezni do njegovega bližnjega človeškega bitja…  
 
Ljubite vašega bližnjega kot samega sebe… Vsak poseduje ljubezen do samega sebe, 
in to s pravico, vendar pa le ta ne sme prekoračiti njegove Ljubezni do bližnjega 
človeškega bitja; kar pa je torej primer, ko oseba zanemarja težavo njegovega 
bližnjega človeškega bitja tako, ko verjame, da z njim ne more ničesar deliti, ker on 
sam ne poseduje veliko… On mora z njim ravno tako deliti tisto malo, kar ima, kar pa 
ga ne bo na nikakršen način oškodovalo; če ga namreč motivira Ljubezen, bo on 
bogato nagrajen… ker bo mera, katero uporablja, mera, katero bo prejel od Mene 
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Osebno (Luka 6:38)… Oseba, ki je polna Ljubezni, ne bo o tem najprej razmišljala 
(Matej 6:3); on bo ravno tako razdelil, četudi bo on v izgubi, in njegova nagrada na nebu 
bo resnično velika (Matej 6:19-21)… Kolikor več namreč on žrtvuje, kolikor bolj (u)streže 
njegovemu bližnjemu človeškemu bitju, toliko bogatejši bo on postal… Njemu bo 
dovoljeno prejeti veliko Ljubezni in se združiti (zediniti) z Menoj, ker je on samega sebe 
spremenil v Ljubezen. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 6214, 17. marec 1955 
 

BOŽJA VOLJA: PRINCIP LJUBEZNI... 
 
Edino to, kar ima v sebi princip Ljubezni, ustreza Moji volji... V tem leži točna značilnost 
Moje volje: vaše razmišljanje, hotenje (želje) in postopki (dejanja) morajo vsebovati 
Ljubezen do Mene in do bližnjega... vi  morate edino vedno želeti pomagti in osrečiti, in 
vaša dejanja ne smejo nikoli vsebovati sebične misli. Sebičnost je namreč samoljubje, 
sprevržena Ljubezen, katero lahko v vašem srcu negujete (le) v najmanjši meri... do 
stopnje, ki zagotavlja vzdrževanje vašega telesa, vse dokler mora ono izpolnjevati 
nalogo... da je nosilec duše... 
 
Torej to, kar vi potrbujete, da bi telo osposobili za to nalogo, je ta za vas dovoljena 
mera Ljubezni do samega sebe. Toda od vas samih je odvisno, ali boste stopnjo 
samoljubja povečali ali zmanjšali; to slednje pa bo vedno predstavljalo dobiček 
(napredek), katerega boste opazili šele tedaj, ko pridelate sadove tega, kar ste posejali 
na Zemlji... Namreč to, po čemer telo na Zemlji hrepeni zase, mora predati dalje (temu 
se odreči)... To, za kar sebe prikrajša, da bi pomagal bližnjemu, duša ponovno kot 
bogastvo najde v onostranstvu (Matej 6:19-21; Luka12:33, 34), s čimer potem lahko dela 
in kar ji daje blaženost...  
Torej Jaz vam v zemeljskem življenju ne bom vsiljeval obvez. Jaz vam ne bom preprečil 
tega, kar razmišljate, hočete in delate... vi lahko po lastni želji hodite po vaši zemeljski 
poti. Toda »kar sejete, to boste tudi želi...« In vedno boste poznali Mojo voljo, katera 
od vas nenehno zahteva edinole Ljubezen-sko dejavnost, katero pa morate 
prostovoljno izvajati, če želite, da to vaši duši služi za izpopolnjevanje. 
 
Če je srce voljno za Ljubezen, če je človek po možnosti zatrl samoljubje, potem on sam 
po sebi dela to, kar je v skladu z Mojo voljo... Potem on tega ne dela zato, da bi izpolnil 
Moje zapovedi, temveč iz najgloblje notranje spodbude srca misli, in deluje po Moji 
volji... znotraj bo hrepenel po tem, da daje in osrečuje, ker on tedaj v sebi že nosi 
Mojega Duha Ljubezni. On je svoje začetno v Ljubezni siromašno bitje preobrazil; 
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njegovo srce s svojo Ljubeznijo zajema vse, kar ga obdaja... tako da on ravno tako na 
svojo okolico sije Ljubezen, in lahko jih spodbudi, da po njegovem primeru spremenijo 
svoje bitje... 
 
Ljubezen je Božanska, Ona je Moj izvorni element; torej ona mora vse oblikovati v 
Božansko in narediti kot Mojo sliko tisto, kar ona zajame. Srce, ki na ta način dovoli, da 
je zajeto od Mene Samega, ki v sebi prižge Ljubezen in se tako spaja z Menoj, se mora 
povsem zagotovo ponovno približevati izvornemu stanju; ono namreč postaja 
Božansko in ponovno dobiva vsa svojstva (značilnosti) in sposobnosti, katere je nekoč 
posedovalo, ko je bilo v obliki Ljubezen-skega sevanja od Mene v zunanji (vidni) obliki 
prikazano v vsej svoji popolnosti... 
 
Edino Ljubezen ponovno vzpostavlja to izvorno stanje, ker Ljubezen bitje oblikuje v 
Božansko in Ljubezen omogoča združitev z Menoj, kar ima za posledico prenos 
svetlobe in moči v izobilju... Zato Moja volja ne more nikoli in na nikakršen način imeti 
za cilj nekaj drugega razen tega, da vas ljudi spodbuja na dela, ki v vas na očiten način 
kažejo princip Ljubezni... Zato je Moja volja lahko vedno edino izpolnjevanje Mojih 
zapovedi, katere vas učijo Ljubezni do Mene in do bližnjega; in zaradi tega morate biti 
vsi seznanjeni z Mojo voljo... Zato se vam ljudem vedno znova približuje Mojo Besedo, 
Katera vas spoznava z Mojo voljo... In blažen bo samo tisti, ki izpolnjuje Moje zapovedi 
Ljubezni, ker se le ta lahko vrne k Meni šele tedaj, ko je znova postal Ljubezen, kakor je 
bil na začetku... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 6557, 29. maj 1956 
 

SPREMEMBA BITJA... BORBA PROTI POKVARJENI LJUBEZNI... 
 
Največji dosežek vašega življenja je združitev z Menoj. V njej morate videti vaš cilj in se 
ne smete »ustaviti«, vse dokler ne pride do združitve z Menoj... Vi lahko zavestno ali 
nezavestno dosežete to združitev, vendar pa morate najprej verjeti v Mene. Morate Me 
priznati kot neko Bitje, s katerim se želite združiti. Že sama ta želja v vas je dokaz za to, 
da se je volja, ki je na začetku še pripadala Mojemu nasprotniku (Satanu), (pre)usmerila 
k Meni. 
 
In ko se sedaj v mislih ukvarjate z Menoj, se zavestno spajate z Menoj, četudi je prava 
veza šele tista, ki zahteva, da se vi sami najprej preoblikujete (spremenite), da se 
potrudite, da svoje bitje uskladite z Mojim, ker se Jaz lahko združim edino s tem, kar je 
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popolno; in to popolnost vi lahko tudi dosežete... torej vi se morate najprej 
(pre)oblikovati v Ljubezen, ker je Moje pra-bitje Ljubezen. 
 
In ko vi v mislih vzpostavljate vezo z Menoj, ko molite k Meni, vam priteka moč, da bi vi 
lahko uresničili to vašo spremembo bitja. Tedaj vaša volja pripada Meni; in zato lahko 
usmerim moč k vam, kar pa prej ni bilo mogoče, ker pripadnost Mojemu nasprotniku 
obenem tudi pomeni odpor, kar pomeni zavračanje Moje moči Ljubezni. Zaradi tega je 
najprej potrebna sprememba volje; šele tedaj lahko pride do spremembe bitja, kar pa 
zahteva Mojo dostavo moči. Moja moč je sevanje Ljubezni... kar pa se bo ponovno 
izražalo v dejavnosti (aktivnosti) Ljubezni... Tako da takrat, ko izvajate dela Ljubezni, 
imate pravico na to moč in tako tudi Mene Samega vse bolj privlačite k sebi...Jaz Sam 
sem Ljubezen, in zato do združitve z Menoj lahko pride edino takrat, ko se Ljubezen 
združi (zedini) z Ljubeznijo... kakor tudi nobeno delo Ljubezni ne more biti storjeno 
brez Mene. Zaradi tega, če živite v Ljubezni, lahko tudi nezavestno vzpostavljate 
združitev (zedinjenje) z Menoj celo takrat, ko preko misli ne iščete veze z Menoj... 
Vendar pa se bodo povsem zagotovo v vas še pojavile takšne misli, katere pa vas ne 
bodo več zapustile, ker se mora potem, da bi lahko postali blaženi, zgoditi zavestno 
priznavanje Mene; do česar pa bo prišlo tam, kjer sem Jaz Sam lahko blizu človeka, ker 
on z uporabo Moje moči deluje v Ljubezni. 
 
Ni tako težko vzpostaviti to združitev človeku, nad katerim ne prevladuje samoljubje 
(sebičnost); po drugi strani pa je tažko tam, kjer samoljubje človeku preprečuje 
nesebično Ljubezen do bližnjega... torej tam Moj nasprotnik vlada nad človekovimi 
mislimi, tam žarki Moje Ljubezni nimajo pristopa, tam Sem Jaz še vedno oddaljen, 
kakor se tako zavestno kot tudi nezavestno ne vzpostavlja veze z Menoj. In brez 
Ljubezni je človek v svojem bistvu še toliko nepopoln, da se Jaz Sam ne morem združiti 
z njim... 
 
Tedaj človek ne doseže svojega cilja na Zemlji. In tudi v področju onostranstva ga bo 
težko spodbuditi na drugačno razmišljanje. Vse dokler namreč nad njim prevladuje 
(dominira) samoljubje, ga tudi stiska drugih duš ne bo ganila; in nikoli ne bo mogel 
prejeti moči, ker ne bo nikoli dovolil, da bi se v njemu razvila volja do pomaganja... 
 
 

Bertha Dudde, št. 2914, 8. oktober 1943 
 

SAMOLJUBJE V ONOSTRANSTVU PODALJŠUJE STANJE TRPLJENJA... 
PRIPRAVLJENOST NUDITI POMOČ... 

 
Ljubezen-ska dejavnost (aktivnost) ima v onostranstvu enak učinek kot na Zemlji... 
povečan dotok moči, kar obenem tudi pomeni duhovni napredek, ker vsaka Ljubezen-
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ska dejavnost poravnava pot k Bogu, Božja bljižina pa je končni cilj vsakega bitja. Zato 
se tudi v duhovnem področju pridiga o Ljubezni; se pravi da svetlobna bitja 
neodrešenim dušam (dušam, ki niso priznale Jezusa Kristusa za Gospodarja, mu predale 
svojega življenja in zato ne živijo Ljubezni) usmerjajo pozornost na to, da jim Ljubezen 
prinaša osvoboditev, in približana jim je vsakršna možnost (priložnost), da se lahko 
razvijajo v Ljubezni. Na nikakršen način razen z Ljubeznijo ni mogoče, da se duša 
razvija navzgor (na višje, da napreduje); to je v duhovnem področju veliko težje kot pa 
na Zemlji, vse dokler je duša še brez znanja (brez luči, prosvetljenja), torej dokler še 
nima spoznanja. Tedaj je namreč ganjena edino z njeno lastno usodo; ona ne vidi stiske 
in težave drugih duš, ker se ona še vedno nahaja v samoljubju (sebičnosti),  katero pa je 
tudi zaslužno za njeno stanje neznanja. 
 In samoljubje ji preprečuje, da je nesebično Ljubezen-sko aktivna. Tedaj namreč duša 
vidi sebe kot centralno točko; nesrečna je, čeprav pa neupravičeno, ker njeno 
samoljubje zakriva njene lastne napake, pri čemer ona prepozna vse napake drugih duš 
in se počuti, da je iznad njih. Tako da ona sploh niti ne more čutiti Ljubezni z njeno 
okolico, ki trpi. Ona je trdosrčna in brezčutna in ne gleda na druge duše; toda tako bo 
bridko doživljala svojo težavo (nesrečno stanje), katera je lahko zmanjšana edino, če se 
v njej razgori Ljubezen in jo spodbudi na Ljubezen-sko dejavnst (aktivnost). In pogosto 
mine nekončno dolgo časa, preden se duša omehča in iz lastne pobude postane voljna 
(pripravljena) pomagati. 
 Vendar pa tudi poleg tega ne more drugače prejeti spodbude za Ljubezn-sko dejavnost 
(delovanje), razen preko učenja (Božje Besede) s strani svetlobnih bitij, ker se mora ona 
popolnoma v svobodni volji odločiti za to, da je pripravljena (voljna) pomagati. Ona 
mora zmanjšati svoje samoljubje, zanemariti svojo lastno težavo in poizkušati 
zmanjšati ter ublažiti težave drugih duš, ki trpijo. Tedaj bo njeno stanje, ki je bilo do 
tedaj brez moči (nebogljeno), doživelo spremembo; duša bo (ob)čutila dotok moči in bo 
posta(ja)la vse bolj sposobna za nudenje pomoč in za delovanje v Ljubezni. Njeno 
stanje na ta način postaja vse bolj svobodno, in ona tedaj spoznava, da okoli nje 
postaja vse svetlejše, uspeva videti stvari, ki jo osrečujejo, njeno znanje (prosvetljenje) 
postaja večje in njena volja, da pride do Boga, je vse močnejša... In tako njena 
Ljubezen-ska dejavnost (aktivnost) postaja živa, ker ona spoznava silo ter moč 
Ljubezni, prepoznava njen cilj in hiti k njemu... trudi se doseči Božjo bljižino in se preko 
Ljubezni rešiti... AMEN 

 
Zaradi tega je najpomembnejša, kakor obenem tudi najtežja borba na Zemlji, borba s 
samim seboj, borba proti napačno usmerjeni ljubezni, katera mora biti spremenjena v 
popolno nesebičnost, da bi se šele tedaj  lahko reklo, da je to »Ljubezen«, Katera 
spreminja bitje. Jaz z Mojo močjo pomagam tam, kjer se že samó poizkuša. Ljubezen 
namreč mora najti Ljubezen, in šele tedaj se lahko povežete z Menoj ter za vekomaj 
ostanete povezani... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6749, 28. januar 1957 
 

SAMOLJUBJE – LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA... 
 
Dovoljena vam je neka majhna mera samoljubja, ker je potrebna za vdrževanje samega 
sebe in ker vi ljudje brez te mere ne bi delali sami na sebi, temveč bi bili povsem 
ravnodušni glede vaše duhovne usode. Čeprav pa mora biti mera samoljubja samo 
majhna, ker se lahko edino tedaj razplamti Ljubezen do Mene in do bližnjega oz. 
pravilna Ljubezen do bližnjega in s tem do Mene bo samoljubje nenehno potiskala 
stran do najmanjše mere. 
 
Bitje, ki se je popolnoma spremenilo v Ljubezen, je povsem okupirano s skrbjo za bitja, 
ki so še nesrečna; vedno bo želelo edinole pomagati ter osrečiti in ne bo več mislilo na 
lastno srečo, čeprav pa bo nepopisno srečno, ker je postalo Ljubezen. Vendar pa vse 
dokler človek živi na Zemlji, se mora ravno tako boriti s samoljubjem, čeprav pa ga ima 
lahko le v neki majhni meri, ker drugače ne bi izgovoril besed: »Moraš ljubiti svojega 
bližnjega kot samega sebe...«(Matej 22:39; Marko 12:31).  
 
Človek ima pravico, da skrbi za samega sebe, vendar pa pri tem ne sme pozabiti na 
svojega bližnjega... če je mera samoljubja pri tem še vedno velika, mora tudi bližnjemu 
dati enako mero, torej mora storiti še veliko del Ljubezni do bližnjega in njegova duša 
bo tako prišla do zrelosti... Tako se torej lahko zahteva več od življenja, če se pri tem ne 
pozabi na bližnje, ki trpijo; dobro ter razkošno življenje človeka obenem tudi obvezuje 
na povečano Ljubezen-sko dejavnost, če on želi izpolniti Mojo zapoved... če on poleg 
telesnega blagostanja želi tudi duševno dozoreti. 
 
Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe... Jaz Sam vam s tem nikakor nisem odvzel 
radosti zemeljskega življenja, ker vse dokler vašemu bližnjemu dajete to isto, kar si vi 
želite, ste pred Menoj opravičeni. Vendar pa bodo z vse večjo zrelostjo duše ta 
hrepenenja v vas postajala vse manjša, Ljubezen do bližnjega pa vse večja. Posledica 
pravilne Ljubezni do bližnjega je namreč ta, da Ona tedaj izpolnjuje vaše celo srce in 
vse manj hrepeni (želi) zase... 
 
Torej tako Sem Jaz lahko postavil merilo, ko Sem vam dal to zapoved Ljubezni do  
bližnjega, ker Ljubezen tedaj sama najde pravilno mero. Vendar pa je najprej morala 
biti dana spodbuda, katera tudi samemu človeku dovoljuje to, kar je dolžan njegovemu 
bližnjemu. Tisti, ki je v sebi že prižgal Ljubezen-sko iskro, te spodbude ne potrebuje 
več, ker ima tedaj drugo vrsto spodbude... Tedaj ga lahko Jaz Sam usmerjam na dela 
Ljubezni do bližnjega, ker Sem Jaz, kot večna Ljubezen, v vsakem človeku, ki je v sebi 
razplamtel (razvnel) Ljubezen... 
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Torej gre se vedno za to, da se človek odloča za Ljubezen-sko delovanje, da za začetek 
bližnjemu daje enako mero, katero on želi za samega sebe, ker je na začetku utelešenja 
ravno samoljubje tisto, ki je še močno; in tedaj je preko Moje zapovedi Ljubezni 
postavljena meja, katero pa torej lahko določi vsak človek... Zato imate vi vso pravico, 
da življenju postavljate zahteve, če le spoštujete Mojo zapoved, katera vam kot 
prioriteto v srce vstavlja Ljubezen do bližnjega. Vendar pa ljudje po navadi padajo 
zaradi tega, ker se ne držijo te mere; njihovo samoljubje je precej večje od Ljubezni do 
bližnjega, tako da oni ne čutijo Ljubezni do Mene, ker Moj nasprotnik (Satan) vlada nad 
njimi, vse dokler jih Moja zapoved ne zanima... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 7294, 27. februar 1959 
 

PREMAGOVANJE SEBIČNE LJUBEZNI…  
 
Vi morate posedovati le majhno količino sebične ljubezni, in potem boste odkrili, kako 
lahko je izpolniti Moje zapovedi Ljubezni do Boga in vašega bližnjega. Sebična ljubezen 
ne more biti dovolj majhna, ker le ta človeškemu bitju edina preprečuje, da izvaja 
nesebično Ljubezen do bližnjega, kar pa je navsezadnje najpomembnejša stvar v 
zemeljskem življenju, da bi duša dosegla popolnost. Vendar pa se sebična ljubezen 
oklepa vsake osebe kot zapuščina tistega (Satana), ki je brez vsakršne Ljubezni, ki ljubi 
sebe iznad vsega ostalega, ker drugače ne bi postal Moj sovražnik in nasprotnik, ki si za 
vse sam jemlje pravico in Mi želi odvzeti celotno oblast. On želi, da edino on poseduje; 
in vsaka vrsta sebične ljubezni je zahteva za posedovanjem, zato neko sprejemanje 
njegovih načrtov in oddaljevanje od Mene, Kateri Sem sama Ljubezen. Vse dokler 
sebična ljubezen še naprej prevladuje znotraj človeškega bitja, on ne bo (po)skrbel za 
njegovega bližnjega, kakor tudi svoje narave ne bo spremenil v Ljubezen, kar pa najprej 
zahteva brzdanje (obvladovanje) njegove sebične ljubezni. 
 
In zaradi tega morate biti vi ljudje vedno edino obveščeni o tem, da ste še naprej 
predmet vpliva Mojega nasprotnika, vse dokler je vaša sebična ljubezen še naprej 
prevladujoča. To pa bi vas moralo motivirati, da se borite proti vas samih… Vi bi morali 
vedno postaviti težavo bližnjih kot protiutež vašim lastnim željam in poizkušati vedno 
bolj vzeti v poštev vašega bližnjega ter zaradi njega trpeti pomanjkanje. Potem bo vaša 
duša močno napredovala oz. edino stopnja vaše sebične ljubezni vam omogoča oceniti 
stanje vaše duše. In vi ne bi smeli nikoli verjeti, da je vaše delo izboljšanja vaše duše 
popolno, vse dokler niste premagali vaše sebične ljubezni, kar pa je najboljši znak 
zrelosti vaše duše. Vendar pa ste vi lahko prepričani, da vam bom Jaz pomagal, da 
premagate vas same, če le imate iskreno voljo doseči to stopnjo zrelosti, kjer je usoda 
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vašega bližnjega vašemu srcu bližja od vaše lastne. Potem pa boste obenem tudi prejeli 
moč, ker Jaz blagoslavljam vsako iskreno voljo in vam pomagam, da ne oslabite v vaši 
odločnosti, da postanete popolni.    
 
Torej brez te borbe proti sebični ljubezni to ni mogoče; vi brez te borbe ne boste nikoli 
nesebično poskrbeli za vašega bližnjega. Vi ne boste nikoli doživeli občutka Ljubezni, 
katera želi ustreči (služiti), vse dokler ste še naprej izpolnjeni z ljubeznijo hlepenja (v 
smislu: z ljubeznijo, ki želi samo zase), katera pa je delež Mojega nasprotnika. In on vas 
bo držal v okovih, vse dokler se niste osvobodili na način, da ste postali zmagovalci 
proti vaši sebični ljubezni, kar pa je glavna prednost za vašo dušo, in katera lahko 
dozori edino, če človeško bitje v gorečem prizadevanju postaja vse boljše (vse bolj 
popolno); če si nenehno prizadeva izpolniti Mojo voljo, katera pa je vedno izražena 
edino v Mojih zapovedih: »Ljubite Boga iznad vsega in vašega bližnjega kakor 
samega sebe…«(Matej 22:36-40; Marko 12:28-31). AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7432, 19. oktober 1959 
 

OBČUTEK ZA DOBRO IN ZLO… 
(Matej 7:12) 

 
Vsak ima sposobnost razlikovati dobro od zla, če on le opazuje učinek na sebi samemu, 
če on misli o tem, kar njemu samemu prinaša koristi ali pa mu to odkrito (na očiten 
način) povzroča neprijetnost... brez da je govora o dejanjih, ki na očiten način 
škodujejo ali povzročajo veliko trpljenje. Človek bo vedno vedel, kaj je koristno za 
njega samega, kaj bi on želel za samega sebe ali kaj bi on odstranil od sebe, če bi bil 
tarča napada, kakor tudi o dobrih dejanjih bližnjih. Človek zelo dobro ve to, kar je 
pravilno ali nepravilno (pravično ali nepravično), zaradi česar so mu tudi dane zapovedi 
Ljubezni, katere ponovno zahtevajo, da on stori to, kar je v človeku tiho skrito kot 
občutek, na katerega pa on vedno usmerja pozornost. Zaradi tega mu morajo 
Božanske zapovedi Ljubezni priklicati (usmeriti) pozornost na njegove obveznosti do 
Boga in do bližnjega...On se mora naučiti, da zavestno živi in da so mu Božanske 
zapovedi vedno kot merilo za življenje. On po občutku zagotovo ve, da bližnji od njega 
želi enako, kot on sam od bližnjega: da k njemu pristopi z Ljubeznijo in da spoštuje to, 
kar mu pripada... kakor tudi da pomaga, ko bližnji potrebuje pomoč, ker bi bil on, da je 
v enaki situaciji, ravno tako hvaležen za to isto, za to isto obzirnost, katero on prejme 
od njega, kakor tudi za razumevanje lastnih težav. Človek se mora vedno samo 
postaviti v položaj bližnjega; on bo namreč potem ravno tako vedel to, kar je v vsaki 
situaciji pravilno (pravično). Torej sedaj je mera samoljubja, ki še vedno vlada v človeku, 
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odločilna. Čeprav on ve to, kar bi moral storiti in kar je pred Bogom dobro, pa je 
njegovo samoljubje še toliko močno, da se on ni sposoben žrtvovati v korist bližnjega... 
Potem pa mora on uporabiti veliko sile, da bi premagal svoje samoljubje v korist 
bližnjega; toda ne more se reči, da on ni sposoben razlikovati dobrega od zla, da on ne 
ve, da ima obveznosti do bližnjega... in ravno njegovo znanje povečuje greh za to, 
česar ni storil (Jakob: 4:17), ko on svojemu bližnjemu ne pomaga ublažiti težave, četudi 
bi to lahko storil... Njemu namreč edino njegovo samoljubje preprečuje, da stori delo 
pomoči; torej on ve, da bi moral to narediti v skladu z Božjo voljo in z Njegovo 
zapovedjo Ljubezni. On ve, kako je to, ko se sam nahaja v težavi, in potem je hvaležen 
za vsakršno pomoč. In on mora ravno tako misliti na bližnjega, ki je v težavi, in ga ne 
sme prikrajšati za pomoč, celo ko je cena za to žrtev zaradi premagovanja 
(nadvladovanja)... Njegovo delo Ljubezni bo tako bolj cenjeno (vrednoteno) in on bo 
prejel nadomestilo za to, kar je on storil iz Ljubezni do bližnjega. Torej vsak človek bo 
lahko razumel Božanske zapovedi Ljubezni, ker ima vsak človek občutek za to, kar je 
pravično in nepravično, kar je dobro in zlo, kakor on zaradi tega ne bo mogel 
»nekaznovano grešiti«, ker bo na bližnjemu vedno prepoznal svojo nepravičnost. 
Ljubezen mu mora najprej preprečiti to, da bi z grehom deloval proti njemu; on se 
mora boriti proti temu, da bi bil neljubeč (neusmiljenju)... in potem ne bo več daleč od 
tega, da začne prakticirati Ljubezen do bližnjega. V njemu je namreč iskra Ljubezni, 
katera se bo ravno tako zlahka prižgala, če ima človek dobro voljo... kar pa on 
dokazuje, če se on drži stran od vseh grešnih del proti bližnjemu, katerega želi zaščititi 
pred vsakovrstnim oškodovanjem. Potem on ni več daleč od tega, da mu služi v 
Ljubezni, ker se on postavlja v položaj bližnjega, ki je v stiski, in mu sedaj tudi želi 
pomagati... Dobro in zlo, pravično in nepravično je potrebno zavestno ločiti... za prvo si 
prizadevati in drugo premagati. Potem pa pot do nesebične dejavnosti v Ljubezni ni 
več dolga, ker ima človek potem dobro voljo in bo deloval glede na Božjo voljo... on bo 
deloval, razmišljal in govoril glede na zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7557, 23. marec 1960 
 

BORBA PROTI SAMOLJUBJU…  
 
Od vas se bo veliko zahtevalo, medtem ko v vas še vedno prevladuje jaz-ljubezen 
(sebična ljubezen), ker za vas to pomeni borbo, da jo premagate in jo spremenite v 
nesebično Ljubezen do bližnjega. In morate misliti na to, da vse dokler hranite vašo 
sebično ljubezen, vi skrbite edino za vaše telo in da si ne nabirate nikakršnih duhovnih 
dobrin, ki bodo nekoč vaše bogastvo v kraljestvu onostranstva. Vi morate misliti na to, 
da vaše življenje na Zemlji ni večno, temveč da morate izpolniti nalogo: vaše bitje 
spremeniti v Ljubezen; kot človek  ste namreč na Zemljo prišli z le majhno stopnjo 
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čiste, nesebične Ljubezni, katero pa morate vi sedaj povečati... v kolikor ni potrebno, 
da vi najprej prižgete Ljubezen v vas...  
 
Toda vam (v vas) gospodari sebična ljubezen, katero morate iztisniti iz vas, kar pa 
vedno pomeni borbo proti vsem željam (hlepenjem), katere dajejo hrepenenje po 
izpolnitvi fizičnih ugodij. Pozornost mora biti vedno usmerjena na bližnjega, in človek, 
če želi spremeniti samega sebe oz. svoje bitje v Ljubezen, si mora prizadevati, da zanj 
izvaja dela Ljubezni. On se mora naučiti odreči se; mora biti pripravljen, da se žrtvuje za 
bližnjega. On mora iz notranjosti proti navzven prejeti spodbudo, da stori dobro za 
svojega bližnjega; in njegova sebična ljubezen bo postajala vse manjša, kolikor bolj 
močna je človekova volja. Zaradi tega je rečeno, da: »Nebeško kraljestvo prenaša 
nasilje, in prisvaja ga edino tisti, ki uporablja silo...«(Matej 11:12). Tisti, čigar 
samoljubje je še zelo močno, bo moral uporabiti veliko sile, da bi ga zmanjšal. Njemu 
se bodo pred očmi nanehno pojavljale privlačnosti sveta; Božji nasprotnik (Satan) ga 
bo namreč skušal, kjerkoli je to mogoče. In težko se bo upreti tem skušnjavam; on bo 
moral uporabiti silo... vendar pa mu bo to uspelo, čim si njegova volja prizadeva, da on 
izpolni svojo zemeljsko nalogo: spremeniti svoje bitje. Njemu bo dana moč, ker si on 
želi doseči cilj... 
 
Da pa bi on stremel k temu cilju, bo vedno znova usmerjen na zapovedi Ljubezni do 
Boga in do bližnjega. In če ima on dobro voljo, potem se bo on sprva samo podredil 
izvajanju svoje dolžnosti; on si bo prizadeval izpolniti Božje zapovedi... da bi potem od 
znotraj prejel spodbudo, da navzven Ljubezn-sko deluje. In borba proti samoljubju se 
bo postopoma zmanjševala, ker bo on, če ima dobro voljo, zmagovalec nad samim 
seboj. Vendar pa je večina ljudi poraženih od sebične ljubezni. Oni mislijo samo na 
samega sebe; v njih se je Ljubezen ohladila, in zato oni ne morejo biti zmagovalci (tisti, 
ki so uspeli premagati, nadvladati). Oni nenehno iščejo edino zemeljske koristi in ne 
mislijo na njihovo življenje po smrti... Toda njihova usoda bo bridka, ker bodo v 
kraljestvo onostranstva vstopili siromašni in bedni, kjer pa bo vzpon ravno tako težak, 
ker se oni tedaj ravno tako ne bodo želeli odreči svoji sebični ljubezni in bodo morali 
dolgo ostati v težavi in trpljenju, preden se spremenijo in svoj pogled (pre)usmerijo na 
duše, ki se nahajajo ve enako revni (bedni) situaciji. 
 
Zaradi tega je na Zemlji potrebno imeti za blagoslovljenega tistega, ki se odreče 
svojemu samoljubju, preden bo on moral predati svoje zemeljsko življenje... Čim je 
namreč duša enkrat spoznala pravo Ljubezen, se ona lahko lažje loči od tega, čemur se 
drugače zaradi koristoljubja ne bi želela odreči; in tedaj tudi nevarnost ni tako velika, 
ko ona pride v kraljestvo onostranstva. Ona bo potem lahko ravno tako čutila Ljubezen 
do bližnjega. In lažje se bo vzpenjala; in nekoč bo tudi dosegla blaženost, ker bo v njej 
Ljubezen rasla, kolikor bolj ona sama prakticira Ljubezen. In imela bo veliko priložnosti 
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za to, ker Bog pomaga vsaki duši tako, da se ona lahko loči od teme in da pride na 
svetlobo. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7563, 30. marec 1960 
 

LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA… 
 
Vi boste vedno dosegli koristi, ko skrbite za bližnjega v stiski… ker boste vedno 
izpolnjevali Mojo voljo, katera je izražena v Mojih zapovedih Ljubezni do Boga in 
vašega bližnjega. Toda vi bi morali prakticirati Ljubezen do vašega bližnjega z vašo 
lastno svobodno voljo. Vi bi morali znotraj čutiti spodbudo; edino takrat boste v vas 
prižgali iskro Ljubezni in edino takrat bo vaša duša dozorela. Vsaka vaša misel, beseda 
in delovanje morajo biti utemeljeni na Ljubezni, da bi le to imelo duhovni učinek, ker 
boste drugače edinole opravljali svetovne obveznosti, brez najmanjše koristi za vašo 
dušo… To je vedno samo stvar Ljubezni… notranje spodbude za delati dobro; 
pomagati, kjer je to potrebno, ustreči in razveseliti tam, kjer se pojavi priložnost… To je 
stvar človekove notranje narave, katera mora postati popolnoma absorbirana v 
njegovo Ljubezen do Mene in bližnje osebe; katera premaguje celotno sebično 
ljubezen in je popolnoma izpolnjena z Ljubeznijo, da Sem tako Jaz Osebno lahko 
prisoten v njemu in da tako v njemu delujem preko Mojega Duha. Potem pa je človeško 
bitje lahko edinole dobro in bo vedno živelo v zedinjenju z Menoj. Potem ga zemeljski 
svet ne more več skušati, ampak bo v mislih vedno v duhovnem svetu, ker duh v njemu 
določa vsako njegovo misel in namen. 
 
Vendar pa vse dokler svet drži v ujetništvu človekove misli, zanj ne bo možno, da v 
samemu sebi razvije Ljubezen; potem bo namreč svet še naprej privlačen njegovi 
sebični ljubezni, in ta bo najprej zadovoljena, kar pa bo vedno oškodovalo drugo osebo. 
V tem primeru se mora on v precej večji meri soočiti s trpljenjem njegovega bližnjega 
človeškega bitja; on mora videti veliko bede (trpljenja), da bi sebe motiviral, da pomaga 
in da iskri Ljubezni znotraj njega omogoči, da se tako prižge, da bo on (ob)čutil korist 
dobrega dela. Zato je potrebno na Zemlji doživeti še veliko trpljenja, ker se je Ljubezen 
med ljudmi ohladila (Matej 24:12), ker se Moje glasnike Ljubezni le komajda kdaj 
spoštuje. In zato je duhovna težava tudi razširjena, katera pa je lahko odpravljena 
edino z Ljubeznijo. Pomanjkanje Ljubezni v ljudeh pomeni duhovno težavo, katera pa 
ima vedno za posledico tudi zemeljsko težavo. Zaradi tega bo slednja v poslednjih 
dneh še naprej rasla, da bi kljub temu ganila človeška srca in v njih prebudila usmiljeno 
Ljubezen do bližnjega. Samo nekaj ljudi bo namreč pobegnilo tej duhovni težavi, ker 
sebičnost dosega prednosti; to pa obenem tudi pomeni, da bo svetovna ljubezen 
postala vse bolj razširjena, da bo materija zasužnjila ljudi in da si bodo s tem, ko težijo k 
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njej, pripravili nadaljnjo usodo: da bodo oni ponovno postali materija, katero pa so v 
preteklosti že premagali (Knjižica št. 44). 
In obstaja samo eden izhod iz tega pregnanstva, in ta izhod je ter ostaja Ljubezen… 
Celo niti Moja Ljubezen vas ne more osvoboditi zapovedi, da prakticirate Ljubezen; 
Ljubezen je namreč prvi zakon, in brez Ljubezni ne more nihče postati blažen. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7819, 7. februar 1961 
 

SVETOVNI UŽITKI?... 
 
Vam je iz Moje strani odobrena neka mera samoljubja; in zato vi ravno tako lahko 
uživate v življenjskih veseljih, vse dokler le ta negativno ne vplivajo na odrešenje vaše 
duše. Toda za razpoznavanje tega je potrebna le volja, ki je usmerjena k Meni. 
Potreben je le trden namen, da živite v skladu z Mojo voljo in da dosežete svoj duhovni 
cilj, ki vam je postavljen za vaše zemeljsko življenje. Če v vas vlada ta volja, da se vi 
želite ponovno vrniti k Meni, da vi ne želite več grešiti zoper Moje volje, potem se vi 
ravno tako nahajate na poti vrnitve k Meni, potem ste vi v določeni meri že položili vaš 
izpit volje. Vi ste se znotraj izjasnili za Mene in vi boste potem tudi dosegli vaš cilj, ker 
vas Jaz podpiram na vsakršen način. Potem vam ravno tako ne škodujejo majhna 
veselja (zadovoljstva, užitki), ki si jih včasih privoščite. Vi namreč tedaj znate precizno 
držati pravilno mero, ker poslušate glas vesti, ki vas opozarja na vsako pretiravanje. 
Mirno se lahko veselite v veseljih; lahko uživate vaše življenje, če se le vedno spomnite 
vašega bližnjega, da ne bo ostal žalosten, medtem ko ste vi veseli; takrat je namreč on 
v težavi in vi mu morate pomagati (Rimljanom 12:15)... 
 
Zato Sem vam dal zapoved, da Ljubite vašega bližnjega kot samega sebe. In če 
spoštujete to zapoved, potem imate tudi pravico, da si privoščite majhna zadovoljstva. 
In vsakdo bo ravno tako vedel, katera zadovoljstva so mu dovoljena takrat, ko je on že 
na poti duhovnega stremljenja, ko Me on ne izključuje iz svojih misli, ko on najprej 
postavlja v ospredje odrešenje svoje duše, ker se on lahko veseli samo stvarem, ki ne 
predstavljajo nikakršne nevarnosti za njegovo dušo. Potem bo on imel natančen 
občutek, ali on in kdaj greši zoper Moje volje; on namreč ne želi grešiti, kakor bo 
obenem tudi čutil odbojnost do svetovnih užitkov, kateri povzročajo škodo njegovi 
duši. 
 
Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe... Tako v tej zapovedi leži določeno opravičilo 
za neko količino samoljubja; in vi morate vedno paziti na to, da ta mera ne bo 
presežena. S tem imate namreč vi ravno tako obveznost do bližnjega, kateremu 
morate potem dati „enako“ mero Ljubezni. Torej če vi ne bi imeli več niti najmanj 
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samoljubja, potem bi bila tudi vaša obveznost do vašega bližnjega le čisto majhna... 
Toda blagor tistemu, ki zmanjšuje samoljubje „v korist bližnjega“... On namreč 
resnično izpolnjuje Mojo zapoved, zaradi Mojega veselja... Čeprav pa mahjna 
zadovoljstva, ki si jih včasih privoščite, ne smejo nikoli bližnjega prikrajšati za vašo 
Ljubezen; in vi morate biti ravno tako vedno pripravljeni dati, če tako lahko ponudite 
pomoč bližnjemu. In ravno tako boste vedno prepoznali to, kar je pravično in kar je 
nepravično, vse dokler vi želite čistega srca ohraniti vezo z Menoj... vi ne boste delovali 
proti Moji volji, kakor boste obenem tudi zaščiteni pred vsakovrstno skušnjavo, če si vi 
edinole prizadevate izpolniti Mojo voljo... Potem se namreč vi znotraj vas upirate vsem 
tovrstnim skušnjavam in obenem tudi od Mene prejemate moč, da se uprete. Jaz se 
namreč obnašam  kot pravičen Oče do vas, ki želite biti ter ostati Moji otroci; in Oče 
ščiti svojega otroka pred vsako nevarnostjo. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7961, 8. avgust 1961 
 

BORBA PROTI SAMOLJUBJU... 
 
Tisti, ki je samega sebe premagal (nadvladal) do te mere, da se je pripravljen žrtvovati 
za bližnjega, je zmagal v borbi proti samoljubju, in ta okrepljena Ljubezen do bližnjega 
ga zagotovo vodi do popolnosti. Čeprav pa je borba proti samoljubju težka; ona 
zahteva močno voljo, da bi premagala samega sebe, če sam človek znotraj sebe nima 
spodbude na Ljubezen preko Duhovne Iskre (delež Samega Boga – Božjega Duha, Očeta 
in Stvarnika Jezusa Kristusa), ki dremlje v njemu, ki je del Božanske Ljubezni in ki je 
vedno pripravljena da(ja)ti. Tedaj bo človek tudi z lahkoto izvajal dela Ljubezni, ker je 
tedaj njegovo bitje že izpolnjeno z Ljubeznijo... on sledi spodbudi Duha v njemu; sàmo 
njegovo bitje se ravno tako spreminja v Ljubezen in on izpolnjuje namen svojega 
zemeljskega življenja... Samoljubje postaja vse manjše, in Ljubezen, ki daje in ki želi 
osrečiti, ga bo vse bolj izpolnjevala; on ponovno vstopa v svoje izvorno stanje, ki je bilo 
čista Ljubezen. 
 
Vendar pa tam, kjer je samoljubje še vedno močno in kjer so človeku približane 
Božanske Zapovedi Ljubezni, se človekova volja lahko potrudi, da pred Bogom dela to, 
kar je v Njegovih očeh pravilno... torej on se lahko zavestno bori proti samoljubju, 
lahko načrtovano izvaja dela Ljubezni... manj spodbujen od znotraj, toda ima voljo, da 
izpolnjuje Božje zapovedi... Tedaj se bo na začetku še kako boril, vendar pa ta dobra 
volja naredi, da v tej borbi zmaga, ker on prejema vso podporo od Boga... Izkusil bo 
okrepitev volje in vedno znova mu bodo ponujene priložnosti, kjer lahko deluje v 
Ljubezni... in on si bo tako prislužil vzajemno Ljubezen, in Ona ga bo od znotraj ganila 
ter okrepila njegovo Ljubezen-sko voljo. Tedaj pa bo začel čutiti spodbudo na dela 
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Ljubezni; on se več ne upira, uspešno je prestal borbo in njegova duša začenja 
dozorevati. 

 
Tako da usmerjanje k Bogu pomeni prelomnico… Ta volja se bo vedno izražala oz. 
dokazovala z izpolnjevanjem Njegove volje… Tam, kjer se duh v človeku lahko že 
zgodaj izrazi, bo človek preko Ljubezen-skega delovanja postal prepoznaven; zanj bo 
značilno, da bo pripravljen pomagati, da bo ljubezniv in vedno pripravljen služiti. Tedaj 
se Božananska Iskra v človeku lahko razvije v plamen, ki žari; to pa pomeni povečano 
pripravljenost, da pomaga in da z veseljem služi v Ljubezni… Toda človek je lahko 
ganjen z Božjo Besedo, ki mu je dana in ki vsebuje Božanske Zapovedi Ljubezni. On 
lahko verjame, da Bog od njega pričakuje Ljubezen do Boga in do bližnjega; in on se 
tedaj lahko preko razuma strinja in se potrudi živeti tako, kot to predpisujejo 
(zahtevajo) Božje Zapovedi… 
 
Vendar pa mora biti njegova volja vedno Bogu naklonjena, ker ga drugače tudi ta 
učenja ne ganejo in se na nikakršen način ne čuti ganjen, ko se pridiga o Ljubezni do 
Boga in do bližnjega. Ravno tako je mogoče, da se preko velike stiske bližnjega 
spremeni njegovo mišljenje in da on dobi voljnost, da pomaga. Tedaj pa se začenja 
borba proti samoljubju, ki zahteva neko večjo borbo nadvladovanja, ki pa se vedno ne 
konča z zmago… In takšnim trdosrčnim ljudem se lahko ponudi velika pomoč, če se jim 
ponudi veliko brezpogojne Ljubezni, Katera lahko prebudi vzajemno Ljubezen… če se 
jim nesebično pomaga, da se rešijo težav, če se jim vedno znova ponudi Ljubezen, 
katero bodo doživeli kot blagodejno in katera lahko spremeni njihovo bitje… 
 
Namreč v vsakem človeškem srcu tleje Božanska Iskra, in čim se ji uspe dati spodbud0, 
ona sama po sebi znotraj deluje z veliko močjo… Toda ljudem je potrebno vedno znova 
objavljati (oznanjati) Božanko učenje Ljubezni. Oni morajo poznati Božansko voljo in 
oni morajo izkusiti učinke življenja (v) Ljubezni, kakor tudi napačen način zemeljskega 
življenja. Morajo vedeti, da lahko postanejo blaženi edino preko Ljubezni in da se 
zaradi tega morajo boriti proti samoljubju, ker je le to napačno usmerjena ljubezen, ki 
preprečuje,  da bi se človek izpopolnjeval, ker je le to dediščina tistega (Luciferja), ki je 
brez vsakršne Ljubezni; in zaradi tega je tudi nesrečen, vse dokler se tudi on ne 
spremeni, vse dokler njegovo bitje ravno tako ponovno ne postane Ljubezen, kakor je 
bilo to na začetku… AMEN 

*** 
 
 
 
 
 
 



42 

 

Bertha Dudde, št. 8257, 29. avgust 1962 
 

PREOBRAZBA V LJUBEZEN... 
 
Vrnitev domov k Očetu je vaš cilj, katerega morate in ga v času vašega zemeljskega 
življenja tudi lahko dosežete, če le imate voljo za to. Namreč vi boste potem 
opremljeni s potrebno močjo; in to moč boste obenem tudi pravilno izkoristili, ker se 
svetlobni svet nenehno trudi, da vas ljudi miselno poduči in da vas spodbudi na 
izpolnjevanje najpomembnejše zapovedi... zapovedi Ljubezni do Boga in do 
bližnjega... In če vi sedaj sledite spodbudi, ki jo čutite kot notranji glas, kot glas vesti, 
potem vi živite življenje Ljubezni in vaše bitje, ki na začetku utelešenja kot človek 
pozna edino samoljubje, ponovno spreminjate v izvorno bitje, katero je sàmo bilo 
Ljubezen, ker je nastalo iz večne Ljubezni (Boga Osebno). 
 
Človek bo bo na začetku svojega zemeljskega utelešenja še vedno kazal močno 
samoljubje. On bo vedno hrepenel samo po tem, kar služi telesu in mu daje koristi. In 
on bo imel malo sočutja za svoje bližnje, ker v njemu še vedno vlada napačna 
(sprevržena) ljubezen, kot podedovano zlo; toda najprej mora biti v njemu prižgana 
prava Ljubezen... ki želi osrečiti, darujoča Ljubezen. Vendar pa ga duhovni skrbniki v 
življenju vodijo tako, da on lahko prepozna bedo svojih bližnjih; in tako je srce ganjeno, 
katero mora sedaj izraziti svojo voljo tako, da pomaga... In samoljubje se bo 
spremenilo v nesebično Ljubezen do bližnjega... toda vedno samo takrat, ko on ne nudi 
nikakršnega odpora notranji spodbudi svetlobnih bitij, ko on dovoljuje biti pod 
njihovim vplivom, kar pa vedno zahteva dobro voljo, ki je usmerjena k Bogu. 
 
Torej v človeku mora biti prižgana Ljubezen in se nenehno povečevati, da tako človek 
kmalu prepozna svojo resnično življenjsko nalogo in se trudi, da jo izpolni. Ljubezen je 
namreč obenem tudi svetloba (spoznanje, znanje, modrost), ki ga znotraj prosvetljuje in 
mu kaže pravilno pot, pot k Bogu. Potem pa bo on tudi dosegel cilj in se združil (zedinil) 
z Bogom, ker je Sam Bog Ljubezen in Ga je zato moč najti edino preko Ljubezni. 
Svetlobni svet je v nenehnem Ljubezen-skem delovanju in svojo Ljubezen vedno 
usmerja k bitjem, katerim primanjkuje Ljubezni in katera se zaradi tega nahajajo v 
duhovni temi (mraku). On želijo tem bitjem prinesti odrešenje. Vendar pa je za to 
potrebno, da ona najprej prepoznajo razlog, zakaj so ona na Zemlji... da imajo znanje o 
njihovem izvornem stanju, o njihovem sedaj nepopolnem bitju in o njihovem cilju... 
ponovno postati popolni... katerega pa oni lahko tudi dosežejo, če oni od teh duhovnih 
bitij sprejmejo pomoč in se v zemeljskem življenju prepustijo vodenju. 
 
In zato bodo oni vedno spojeni skupaj z ljudmi, ki se nahajajo v duhovni ali zemeljski 
težavi, da bo tako v njih oživljena volja, da pomagajo. Da bo prebujena Ljubezen, ki pa 
se mora sedaj širiti in zajeti vse, in da sedaj kot plamen, ki postaja vse svetlejši, človeka 
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osvetljuje ter mu podarja spoznanje, ki odganja temo duha, da tako človek sedaj 
obenem tudi prepoznava Boga in se Ga uči ljubiti... Namreč prava Ljubezen do Boga 
(Božja Ljubezen) se lahko rodi edino iz Ljubezni do bližnjega oz. Ljubezen do Boga je 
lahko dokazana edino preko Ljubezni do bližnjega, katero pa bo Bog nagradil z 
Njegovo nenehno prisotnostjo, ker je v vsakem človeku Sam Bog Ta, Ki izvaja dela 
Ljubezni; in ta veza mora sedaj pripeljati do cilja, do popolnega združenja (zedinjenja) z 
Bogom... 
 
Vsak človek je sposoben ljubiti, ker mu je Bog v srce vstavil Ljubezen-sko iskro (del 
Njega Osebno), katera pa mora biti sedaj samo prižgana, da bi se razvila v svetleč 
plamen... In če je človek voljan (pripravljen) ljubiti, potem to postane njegova nenehna 
priložnost (nenehno delo). On ne more biti prisiljen na Ljubezen-sko delovanje, ker ima 
on svobodno voljo, katere smer mora on dokazati v času njegovega zemeljskega 
življenja. Toda blažen je človek, ki v sebi prižiga Božansko Ljubezensko iskro in notranji 
spodbudi dovoljuje, da nenehno deluje v Ljubezni. On namreč ne bo nikoli brez moči 
(nebogljen, slaboten); on se bo vzpenjal po poti na višje (duša bo v Ljubezni napredovala 
proti Bogu) in plamen v njemu bo postajal vedno vse bolj sijoč, ker on sedaj ravno tako 
ne zavrača več Božanskega Ljubezen-skega sevanja in se obenem tudi vrača k svojemu 
izhodišču, k Očetu, Kateri je Sam Ljubezen večnosti (1 Janez 4:8, 16). AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8831, 18. junij 1964 
 

LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA KOT SAMEGA SEBE... 
 
Izpolnjena bo vsaka molitev, ki jo v Duhu in Resnici namenite gor k Meni... Ravno tako 
bo izpolnjena tvoja prošnja, ker imaš močnega zastopnika, kateremu ne zavračam niti 
ene želje. To ni zemeljska prošnja, ker je največji dokaz Moje prisotnosti v človeku to, 
da lahko otroku govorim in mu namenjam Besede, katerih ni do sedaj slišal nobeden 
drugi človek. Toda za to je potrebna izredna koncentracija, katero pa bom tudi 
omogočil... In to, kar slišiš, zabeleži, da tako ostane ohranjeno, vse dokler ne pride čas 
za to... 
 
Vendar pa ti danes govorim nekaj, kar je namenjeno vsem ljudem, ker le maloštevilni, 
ki so Moji, vedo za velik pomen Božanskega učenja Ljubezni, katerega sem Jaz Osebno 
poučeval na Zemlji in se trudil ljudi prepričati, da je le to pomemno. Toda brez Ljubezni 
ste zgrešili namen svojega zemeljskega življenja, ker vam je za preobrazbo vašega bitja 
v Ljubezen namenjeno povsem malo časa... glede na neskončno dolgo periodo pred 
tem, ko ste morali služiti v skladu z Božjo voljo. In v tej kratki zemeljski periodi vam je 
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resnično dano izjemno veliko priložnosti, da bi lahko izvedli vašo preobrazbo v 
Ljubezen. 
 
Toda vedite, da vam Jaz ne dajem zapovedi... to morate v popolnoma svobodni volji 
sprovesti v delo; tedaj Mi dokazujete vašo Ljubezen do Mene, Katera se izraža v delih 
Ljubezni do bližnjega (1 Janez 4:20, 21). Tako da iz Moje strani ni prisile; in vse, kar bi se 
želelo doseči s prisilo, lahko brez skrbi zavržete, ker Jaz takšnih del ne gledam. Vi se 
morate v svobodni volji boriti s svojim samoljubjem; vi ga morate preobraziti 
(spremeniti) v nesebično Ljubezen do bližnjega in vedno imeti v mislih to, kar Sem vam 
rekel: Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe (Matej 22:39; Marko 12:31)... Torej dal 
Sem vam merilo, po katerem lahko prepoznate, kolikšno mero Ljubezni si lahko 
privoščite in do kje vaše samoljubje lahko seže... da se ne bi bolj posvetili samemu sebi, 
kot pa vašemu bližnjemu. To pa je izjemno težko in zahteva močno voljo... 
 
Toda ko ste enkrat to dosegli, vas bo Ljubezen, ki ste jo posvetili bližnjemu, osrečila, 
kakor obenem tudi v enaki meri raste Ljubezen do Mene, katero Mi dokazujete preko 
Ljubezni do bližnjega. Ker pa vam Jaz vedno znova objavljam to učenje, potem je le to 
tudi izjemno pomembno, kar pa ravno tako vedno znova dokazuje, da to učenje le 
malo spoštujete, da ste še vedno ujeti v samoljubju, da vam je to samoljubje težko 
preobraziti v nesebično Ljubezen do bližnjega; čeprav pa vi brez Ljubezni ne morete 
postati popolni. 
 
To je edini namen zemeljskega življenja, čeprav pa vi tako malo spoštujete te zapovedi. 
Toda če bi želeli izpolniti samo to eno zapoved... ki v sebi vsebuje tudi drugo... bi veliko 
pridobili. Kjer namreč srce še ni otrdelo, kjer se ono še usmerja k bližnjemu, ki je v 
stiski, tam je ravno tako prisotno upanje, da bo v njemu postalo svetlo. In on počasi 
prihaja do spoznanja o tem, kako težko je zemeljsko življenje; in on hrepeni po drugem 
prebivališču, kar pa torej brez izpolnitve teh Zapovedi ni mogoče. 
 
Vedno vas bom opozarjal edino na namen vašega zemeljskega življenja. Vedno vam 
bom želel reči, da bi lahko živeli veliko lažje življenje, če bi bili dejavni (aktivni) v 
Ljubezni; iz Ljubezni se za vas obenem tudi rojeva moč, ki vam priteka od Mene, ker 
ste vi tedaj dejavni skupaj z Menoj, Kateri Sem Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)... toda 
v vas se mora vliti Moja moč in omogočiti, da premagate vse ovire in odpore. Torej zato 
vsem vam, ki se Mi še vedno upirate, govorim sledeče: 
 
Glejte, da najprej premagate (nadvladate) vaše samoljubje; in bistveno boste (ob)čutili 
olajšanje, ker se na ta način osvobajate od sovražnika (Satana) vaše duše, ki želi 
preprečiti vse, kar vam daje svetloba (pravilno spoznanje, prosvetljenje)... vi se namreč 
še vedno nahajate v najglobljem mraku, čeprav pa vi sami sebi lahko ustvarite 
svetlobo, če to Mojo Zapoved izpolnite kot nekaj najpomembnejšega... če se 



45 

 

potrudite, da v bližnjemu gledate vašega brata (Rimljanom 12:10) ter mu pomagate v 
vsaki težavi in nesreči...  AMEN 

 
 

.......................................................................4…................................................................. 
Ljubezen do Boga je dokazana preko Ljubezni do bližnjega... 

»Kar ste storili enemu od Mojih najmanjših bratov, ste storili Meni!« 
(Mt. 25:40) 

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

 

Bertha Dudde, št. 8584, 10. avgust 1963 
 

LJUBEZEN DO BOGA JE PRIKAZANA (DOKAZANA) 
PREKO LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA... 

 
Jaz vam nenehno govorim isto stvar: poskrbite za vašega bližnjega v njegovi stiski... 
pomagajte mu ne glede na to, ali trpi duhovno ali fizično težavo; prakticirajte 
nesebično Ljubezen do bližnjega in izpolnili boste namen vašega življenja. Vi namreč 
edino tedaj, ko dajete Ljubezen vašemu bližnjemu, ki je vaš brat, prikazujete 
(dokazujete) vašo Ljubezen do Mene. Jaz Sem vsem vam Oče (Malahija 2:10; Matej 6:9); 
Jaz hrepenim po vaši Ljubezni, ki se mora nanašati na vse Moje žive stvaritve, ki so 
nastale iz Mene. Vaša bližnja človeška bitja zelo pogosto trpijo v pomanjkanju, in v 
glavnem se bo pomoč, ki jo morate dati, nanašala na duhovne težave; zemeljske 
težave se bodo namreč končale, toda duhovna nesreča se nadaljuje in bo vedno 
zahtevala pomoč ne glede na to, ali se oni nahajajo na Zemlji ali pa v kraljestvu 
onostranstva. 
 
Duhovna težava je v glavnem sestavljena iz neljubeznivosti in zato iz nepopolne 
sestave duše, ki mora v zemeljskem življenju dozoreti preko Ljubezni... Zato, če ljubite 
vašega bližnjega, to lahko prebudi vzajemno Ljubezen in drugo osebo opogumi, da 
spremeni svojo naravo (značaj), če vas želi oponašati, če ji pokažete primer tako, ko 
živite resnično (pravo) življenje Ljubezni... Dajati Ljubezen je največja pomoč... kakor bi 
morali ravno tako vašemu bližnjemu oznanjati Evangelij ter obenem tudi njegovega 
Stvarnika in Dajalca opisati kot Boga Ljubezni, Kateri je vsem Oče in glede na to želi, 
da se Ga kliče kot Očeta... 
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Vi morate vašemu bližnjemu človeškemu bitju vedno samo predati duhovno znanje; in 
če mu vse ponudite z Ljubeznijo, mu boste pomagali pri njegovem dozorevanju. 
Vendar pa morate vi vašemu bližnjemu ravno tako nuditi podporo, ko se nahaja v 
zemeljski nesreči in ga na ta način navdihniti (spodbuditi) na vzajemno Ljubezen, ker je 
Ljubezen v sebi moč, katera ne bo nikoli ostala nedejavna, razen če vaš bližnji že 
povsem ne pripada Mojemu nasprotniku (Satanu); takrat vas bo on zavrnil in ne bo 
doživel učinkov Ljubezni... In morali bi opaziti vsakršno težavo, v kateri trpi vaše bližnje 
človeško bitje; vi ne smete nezainteresirano iti mimo njega in ga pustiti, da ostane v 
težavi (Luka 10:29 – 37), ker ste potem sami ravno tako brezčutni in ne izpolnjujete vaše 
zemeljske naloge, ki je sestavljena edino iz tega, da ponovno sprejmete vašo temeljno 
naravo, da postanete Ljubezen, katera ste bili na začetku. 
 
Zapoved Ljubezni bo vedno prva in najpomembnejša (Matej 22:36-40; Marko 12:28-33), 
in vedno bo potrebno ljudem oznanjati Evangelij, ki vas uči ljubiti Boga in vašega 
bližnjega... Vi Mi namreč ne boste nikoli pokazali Ljubezni, če zanemarite vašega 
bližnjega ne glede na to, kako ste ganjeni z vašimi občutki... Resnična Ljubezen do 
Mene je lahko izražena edino v Ljubezen-ski dejavnosti do Mene. Toda vsak, ki je 
neodločen in nezainteresiran v njegovi Ljubezni do bližnjega, ne bo nikoli čutil resnične 
Ljubezni do Mene, ker kako oseba lahko Ljubi Mene, ki Ga ne more videti, če zanemari 
svojega brata, ki ga lahko vidi (1 Janez 4:20, 21)... 
 
V poslednjih dneh se je Ljubezen med ljudmi ohladila (Matej 24:12), in glede na to so 
oni tudi zelo oddaljeni od Mene, Kateri se kot Večna Ljubezen lahko združim (zedinim) 
s človekom edino preko Ljubezni... In to je razlog za tako veliko duhovno težavo, ker 
biti brezobziren obenem tudi pomeni biti brez vere, brez znanja in brez moči... Nadalje 
to pomeni biti še naprej podrejen sili tistega (Satana), ki je brez vsaršne Ljubezni in ki 
bo ljudem vedno želel preprečiti, da delujejo z Ljubeznijo... in kateri obenem tudi želi, 
da vi propadete, ko vas bo tako držal stran od Mene. In on je ta, kateremu se morate 
upreti; morate poizkušati navezati stik z Menoj, kar pa boste dosegli edino preko 
blagodejne dejavnosti (preko Ljubezni do bližnjega) ... Zato Jaz pravim: „To, kar ste 
storili enemu od Mojih najmanjših bratov, ste storili Meni...“(Matej 25:40). Jaz 
Osebno gledam na vašo Ljubezen do bližnjega kot na Ljubezen do Mene... 
 

Bertha Dudde, št. 5886, 24. februar 1954 
  

»KAR STE STORILI ENEMU OD MOJIH NAJMANJŠIH BRATOV...« 
(Matej 25:40; Luka 12:33, 34) 

 
To, kar ste storili enemu od Mojih najmanjših bratov, ste storili Meni... Vsak dan in 
vedno vam je ponujena priložnost za to, da delate dobro, da rečete ljubeznivo besedo, 
da bližnjemu z besedo in dejanjem date podporo ter tako ublažite njegovo težavo, ki 
pa ni nujno, da je zemeljska potreba, temveč ravno tako zahteva duhovno pomoč 
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preko besede tolažbe ali vodenja na pravo pot, ki vodi iz duhovne in zemeljske težave. 
Vi samo ne smete postati trdosrčni in obrniti stran vašega pogleda, ko vidite težavo; vi 
ne smete postati ravnodušni in verjeti, da ste naredili dovolj, ko ste enkrat ponudili 
pomoč... Vedno in neprestano morate prakticirati Ljubezen; potem boste sami 
prepoznali blaženo srečen občutek dajalca, ki je blagoslovljen od Mene... ki v enaki 
meri, s katero on razdeljuje, ponovno prejema od Mene (Luka 6:38), in to resnično 
darove, ki ga veliko bolj osrečijo kot pa zemeljske lastnine, katerimse je on odrekel... 
Namreč takrat, ko vi razdeljujete bližnjemu, dajete Meni (Pregovori19:17); vi Mi 
podarjate Ljubezen, katero bližnji prejema od vas. Vi ne morete izmeriti, kako veliko 
bogastvo si nabirate preko nesebične Ljubezni. Toda nekoč boste srečni prepoznali 
resničnost Moje Besede in priznali, da resnično ni bilo težko pridobiti duhovna 
bogastva na Zemlji... In to srečo vam Jaz želim ponuditi in vas vedno spodbuditi na 
Ljubezen-sko delovanje... Od takrat, ko vi vedno pomislite na to, da Jaz Osebno stojim 
pred vami kot Tisti, ki prosi, ko nekdo v stiski prosi od vas dar (miloščino), ko vi mislite 
na to, da Jaz poznam vsak dar, ki je ponujen iz Ljubezni in da vas Jaz zaradi tega 
gledam z blagoslovom v očeh, potem bo vaša Ljubezen do bližnjega rasla, ker 
Ljubezen vedno prebuja vzajemno Ljubezen in v sebi nosi moč ter blagoslov. To, kar 
ste storili enemu od Mojih najmanjših bratov,  ste storili Meni... Vi vsi ste Moji otroci, in 
ko se otroci medsebojno ljubijo, oni Očetu podarjajo največjo srečo; namreč edino 
Ljubezen lahko ustvari resnično blaženost in  Ljubezen vse vas vodi do popolnosti, 
katera pa brez Ljubezni ne more biti nikoli dosežena. Bodite hvaležni, vse dokler imate 
priložnost pomagati  in svetovati, ker še vedno za to posedujete življenjsko moč, katere 
pa vam bo torej primanjkovalo, ko boste nekoč prepoznali to, kar niste storili in boste 
to želeli nadoknaditi... Izkoristite čas na Zemlji za delovanje v Ljubezni, da boste tako 
polni moči vstopili v kraljestvo onostranstva in da boste tam lahko delovali z 
bogastvom, ki ste si ga pridobili z Ljubezen-skim delovanjem, da tako ne boste šibki in 
nebogljeni ter da se ne boste bridko kesali za to, kar niste storili na Zemlji. AMEN 

 
Kako boste lahko drugače prikazali (dokazali) vašo Ljubezen do Mene?... Če verjamete 
v Mene in da Jaz kot Oče dajem Ljubezen vsem Mojim otrokom, potem morate ravno 
tako kot otroci vrniti Mojo Ljubezen; in potem tudi veste, da Jaz vse vas smatram za 
otroke, da ste vsi enaki… živa bitja, ki so nastala iz Mene, in da se morate medsebojno 
Ljubiti ter skupaj hoditi proti Meni… Vendar pa morate ravno tako nositi eden drugega; 
drug drugega morate (za)ščititi pred oškodovanjem. Morate mu pomagati v 
raznoraznih težavah; morate se držati skupaj in uresničiti ta resnični (pravi) odnos med 
brati ter potem skupaj težiti k vašemu večnemu Očetu. Edino potem boste eden do 
drugega imeli takšno Ljubezen, katero Jaz zahtevam od vas človeških bitij; vi ste 
namreč enaki v vaši temeljni substance… ker ste nastali iz Božanske moči Ljubezni. 
 
In potem, ko se je enkrat vaš odnos med ljudmi spremenil, ko so vse vaše misli in 
delovanja določeni (motivirani) z Ljubeznijo, boste vi ravno tako znova postali to, kar 
ste bili že prej: žive stvaritve, ki so prežete z Ljubeznijo in ki eni drugim vedno delajo za 
blaženost… Kjer je namreč Ljubezen, tam mora biti tudi sprejemnik (posoda) za to 
izsevano Ljubezen ne glede na to, ali Sem Jaz Osebno prvobitni izvor ali pa vi kot 
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terminali Moje moči Ljubezni znova sevate to Ljubezen… vedno mora biti posoda, v 
katero lahko sevate (izlivate) vašo Ljubezen… 
 
In tako je na Zemlji vaše bližnje človeško bitje ta posoda… oseba poleg vas, kateri 
dajete vašo Ljubezen, katero prejemate od Mene… Vi namreč ne morete dati ničesar, 
kar ne bi najprej prejeli od Mene (Janez 3:27)… Jaz v vas negujem iskro Ljubezni tako, 
da vas Moja Ljubezen nenehno vse bolj prosvetljuje in navdihuje (spodbuja) na 
Ljubezen-ska delovanja; to delo pa se bo ponovno nanašalo na vašega bližnjega, ker 
boste nagnjeni k temu, da eni drugim nenehno pomagate, ko vas enkrat Moja 
Ljubezen lahko prosvetli. 
 
In vaša dejavnost Ljubezni do vašega bližnjega Mi dokazuje, da sprejemate Moje žarke 
Ljubezni, da odpirate vaša srca in odobravate (omogočate) vstop Meni in Moji Ljubezni 
(Razodetje 3:20)… to Mi dokazuje, da ste Mi ponovno zvesti v Ljubezni, ker bi drugače 
držali vaša srca zaprta in Jaz ne bi mogel delovati v vas. In vedno boste dozorevali pod 
pogojem, da ne živite enostranskega življenja, temveč da vedno jemljete v poštev 
vašega bližnjega in da se osebno pozanimate za njegove fizične ter psihološke 
okoliščine pod pogojem, da ga poizkušate pripeljati na pravo pot k Meni in da mu 
obenem tudi dajete podporo, ko se nahaja v zemeljski nesreči, če pristopi k vam in 
prosi za vašo podporo. 
Vi živite skupaj z namenom vašega skupnega (vzajemnega) dozorevanja. In vedno vam 
bo dana priložnost, da izvajate akcije, ki koristijo Ljubezni… Vi morate samo imeti 
dobro voljo in si dovoliti, da ste vodeni vedno s pogledom, ki je usmerjen k Meni, 
vašemu Bogu in Stvarniku, Katerega priznate kot Očeta in Kateremu dokazujete 
otrokovo Ljubezen… Potem boste eni druge ljubili kot brate (Rimljanom 12:10) in boste 
eni drugim koristni… In potem bo vaša duša na Zemlji dozorela (se bo izpopolnila) ter 
uresničila svoj cilj: preko Ljubezni se bo združila z Menoj, Večno Ljubeznijo; in potem 
boste za vekomaj blaženo srečni. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8084, 21. januar 1962 
 

LJUBEZEN DO BOGA: LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA... 
 
Vi morate Ljubezen do Mene dokazati preko nesebične Ljubezni do bližnjega... To, kar 
ste vi storili enemu od Mojih najmanjših bratov, ste storili Meni (Matej 25:40)... Torej 
Ljubezen do Boga ni mogoča brez Ljubezni do bližnjega, ker občutkov, s katerimi sebe 
zavajate, Jaz ne morem ceniti kot „Ljubezen“, ker se bo Ljubezen vedno manifestirala v 
delih, ki služijo v korist bližnjega, ki je v težavi. Ljubezen brez del je ravno tako 
nemogoča, ker je Ljubezen moč, in moč želi vedno postati dejavna. Zato boste vedno 
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imeli kot merilo za vašo Ljubezen: ali vas le ta žene (spodbuja), da delujete, ali je vaša 
volja prejela spodbudo, da izvaja dela Ljubezni. Vi bi morali resno razmišljati o tem in 
se nikoli izogniti težavi vaših bližnjih... vi si morate nenehno prizadevati ublažiti težavo, 
prinesti veselje, potolažiti in pomagati, ker boste vedno prepoznali težavo, ki je okoli 
vas...Toda še posebej morate zajeti ljudi, ki se nahajajo v duhovni težavi. Res je, da 
takšna pomoč pogosto ne bo sprejeta, ker le malo ljudi želi, da bo njihovim dušam 
ponujena pomoč. Vendar pa si morate vedno znova prizadevati, da razdeljujete 
duhovno hrano in pijačo, kjer je le to mogoče. Vašo Ljubezen mi dokazujete šele tedaj, 
ko vi odstranite duhovno in zemeljsko težavo bližnjega, ki je ravno tako Moja stvaritev, 
katere dušo želim osvojiti. In samo takšna Ljubezen, ki se izraža v delih, vam bo 
prinesla živo vero, katero Jaz zahtevam, da bi vam podaril večno blaženost... „Kdor 
verjame v Mene, ta bo večno blažen...“ Kako vi pravzaprav razumete pojem vere, 
katera vam mora zagotoviti blaženost? Mene ne zadovoljujejo besede, s katerimi želite 
potrditi „vero“... Jaz najprej zahtevam delovanje v Ljubezni, dokaz vaše Ljubezni do 
Mene preko nesebične Ljubezni do bližnjega. Namreč edino to lahko rodi živo vero, 
katera pa Meni edina predstavlja vrednost. In vse dokler je vaša Ljubezen do bližnjega 
še majhna, vse dokler se vi do njega ne obnašate kot brat, vse dokler vi skoparite z deli 
Ljubezni, ne bodite preveč gotovi, da boste postali blaženi samo preko „vere“... Tedaj 
je namreč vaša vera le forma... vi sicer ne nasprotujete, toda še dolgo časa ne boste 
oživljeni (nimate žive vere). In boste sploh kdaj prebudili v življenje Duha v vas, ki pa 
lahko oživi edino preko Ljubezen-skega delovanja?... Od vas se bo vedno zahtevalo 
Ljubezen-sko delovanje, čeprav pa vi le redko sledite temu iskanju (pozivu) in se zato 
tudi le redko najde živo vero. Kako težke posledice bo nekoč v onostranstvu imelo to 
vaše napačno prepričanje, da dela niso potrebna... Toda edino „dela“ gredo z vami 
(Razodetje 14:13), katera pa lahko pokažete le v majhni meri, ker je bila moč Ljubezni v 
vas premajhna, ki bi se potrdila (manifestirala) v delih... Vaša blaženost bo odgovarjala 
stopnji Ljubezni, ker edino Ljubezen povzroči pravo vero... Vera brez Ljubezni je 
namreč mrtva (Jakob 2:14-26) in zaradi tega ne bo nikoli pripeljala do blaženosti. 
Vendar pa vi „Ljubezni“ ne smete pomešati z „občutki“, ki lahko začnejo delovati v 
človeku, kateri pa še ne povzročijo (ne prebujajo) izvajanja dela Ljubezni do bližnjega... 
Vam je resnično ponujenih veliko priložnosti, da se aktivirate v Ljubezni, in vi ne smete 
nkoli zatisniti ušes pred prošnjo vaših bližnjih, ki so v stiski. Vi jim morate iskreno želeti 
pomagati, kar pa boste potem tudi lahko storili, ker Ljubezen osvetljuje vašega Duha in 
vam tako kaže pravilna sredstva in načine, naj bo to zemeljska ali pa ravno tako 
duhovna težava, katero vi sedaj želite odstraniti. Toda nikar se ne naslanjajte na 
besede, ki so mrtve, vse dokler jih vi ne oživite preko delovanja v Ljubezni... Vi ne boste 
nikoli prišli do pravilnega razumevanja Besed, ki je skrito v Pismu, če preko Ljubezen-
skega delovanja ne prebudite Duha v vas... Zaradi tega se od vas zahtevajo 
„dela“;namreč to, kar ste storili enemu od Mojih najmanjših bratov, ste storili 
Meni...“ AMEN 
 



50 

 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7817, 5. februar 1961 
 

LJUBEZEN DO BOGA MORA BITI DOKAZANA... 
 
»To, kar ste storili enemu od Mojih najmanjših bratov, ste storili Meni...«(Matej 
25:40)... In vsako delo Ljubezni do bližnjega bo vrednoteno tako, kot da ste storili (dali) 
Ljubezen Meni Osebno, Jaz pa vam bom za to Ljubezen tisočkratno povrnil, ker je Moja 
Ljubezen do vas neskončna, katera pa se želi dajati. In vi si zaradi tega lahko naberete 
ogromno bogastvo preko del nesebične Ljubezni do bližnjega. Vendar pa Mene ne 
bodo nikoli zadovoljile besede: »Jaz ljubim Boga...«, ker morajo biti le te dokazane z 
deli. Sedaj lahko vašemu bližnjemu zemeljsko in duhovno (po)nudite Ljubezen, ker bo 
on vedno potreboval zemeljsko in duhovno pomoč. Za zemeljsko težavo ni nujno, da je 
opazna, toda duhovna težava je vedno prisotna, čim bližnji ne verjame v Mene, čim on 
ne pozna svoje zemeljske naloge, čim je on svoje misli usmeril edino v/na svet 
(svetovno)... Čeprav pa je ta duhovna težava veliko večja od zemeljske težave. In tedaj 
morate vi posredovati s pomočjo, vi mu morate dati to, kar on potrebuje: morate si 
prizadevati spodbuditi ga, da veruje v Mene (Jezusa Kristusa); vi mu morate govoriti 
(pridigati) o Moji Ljubezni, o Mojem nenehnem trudu, da bi pridobil nazaj Svoje otroke, 
ki še vedno pripadajo Mojemu nasprotniku (Satanu), kar potrjujejo s tem, ko ne 
verjamejo v Mene. In vi tedaj resnično izvajate dela Ljubezni do bližnjega, za katera pa 
vas bom Jaz blagoslovil. 
 
To, kar ste storili enemu od Mojih najmanjših bratov, ste storili Meni... Vam ne bi smelo 
biti vseeno glede koristi njegove duše, ker je tudi on Moja stvaritev, katero Jaz želim 
pridobiti kot otroka. Zato morate vi vedno oznanjati Moje učenje Ljubezni. Morate 
govoriti vsem, ki Me še ne poznajo. Morate jim dostaviti Mojo Besedo... morate Mi dati 
priložnost, da jim (spre)govorim preko vas; oni so namreč resnično v veliki težavi, vse 
dokler ne bodo (na)hranjeni s kruhom iz neba, vse dokler jim ne bo ponujena voda 
življenja, da se tako lahko okrepijo in povečajo moč za njihovo romarsko pot... 
Ponudite jim požirek sveže vode, fizično in duhovno! In za to Ljubezen-sko služenje 
boste resnično nagrajeni, ker vaš bližnji zaradi tega trpi v težavi. In vi to težavo lahko 
odstranite; potešite njihovo lahkoto in pogasite njihovo žejo. 
 
Zemeljsko vas bližnji ne bo vedno potreboval, toda duhovno bo vedno v stiski, ker je 
Moja čreda majhna, katera pa se mora še povečati, preden pride Konec. In Jaz edini 
vem, v kakšni težavi se nahajajo ljudje in da še vedno potrebujejo prinešeno (ponujeno) 
pomoč, če Jaz ne želim, da bodo izgubljeni. In to pomoč jim morate vi ponuditi, ker 
imate vi priložnost govoriti v Mojem Imenu in ker Jaz na njih ne morem (ne smem) 
delovati na nenavaden (čudežen, nenaraven) način... Zato vedno mislite na to, da 



51 

 

delujete po Mojem nalogu, ko Mojo Besedo nosite v svet, ko vi na ta način pomagate 
tistim, ki se nahajajo v duhovni težavi, ki še niso našli poti k Meni, ki so resnično ubogi 
in morajo biti nahranjeni ter napojeni... 
 
Vedno mislite na to, da jim vi namesto Mene nudite pravilno hrano za njihove duše in 
da je to Ljubezen-sko služenje, ki ga bližnji potrebuje, če on želi izpolniti svojo 
zemeljsko nalogo, katere pa se sam še ne zaveda... In verjemite, da vi preko tega 
dokazujete vašo Ljubezen do Mene, za kar pa boste resnično nagrajeni, kakor Sem 
vam Jaz to obljubil... Spomnite se bližnjega in njegove duhovne težave, in potem boste 
ravno tako našli pravo pot do njegovega srca. Lahko mu boste predali Mojo Besedo, 
lahko ga boste usmerili na izredno milost, sredi katere se tudi vi nahajate in o kateri ste 
vi direktno podučeni; in vi ga boste spodbudili na razmišljanje o samemu sebi in njegovi 
zemeljski nalogi... Potem pa ste mu vi že naredili uslugo, ki ne bo ostala neučinkovita. 
Težava med ljudmi je namreč velika, in narejeno mora biti še vse , da bi se jim 
pomagalo, preden pride Konec. Jaz namreč želim za Sebe pridobiti vsako dušo, da bo 
tako osvobojena od Mojega nasprotnika in da bo na Zemlji dosegla svoj cilj. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6997, 19. december 1957 
 

LJUBEZEN DO BOGA MORA BITI DOKAZANA 
PREKO LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA... 

 
Svojo Ljubezen do Mene lahko vedno dokažete edino preko dela Ljubezni do 
bližnjega... in te dokaze Jaz zahtevam od vas, ker Očeta, Katerega ne vidite, ne morete 
ljubiti, če brate, ki jih vidite, prikrajšate za svojo Ljubezen (1 Janez 4:20). Vi ste vsi 
nastali iz Mene; ustvarila vas je Moja Ljubezen, kakor ste bili vi ravno tako Ljubezen v 
vaši pra substanci. To, ko se je vaša Ljubezen spremenila, je bilo delo, ko ste se obrnili 
stran od Mene; in to (isto) delo se je ravno tako ponovilo do vaših padlih bratov, ker 
niste bili več sposobni za Ljubezen. 
 
Vrnitev k Meni se lahko zgodi edino v (preko) Ljubezni. Torej vi morate sami v sebi čutiti 
Ljubezen; in takrat se lahko ponovno združite z Menoj, in tedaj občutek Ljubezni ni 
omejen... Ljubezen v vas zajema vsa bitja, in ona se povsem spontano usmerja k 
vašemu bližnjemu, kakor se bo obenem tudi izrazila na bližnjemu. In šele tedaj dajete 
dokaz, da je v vas Ljubezen, da ljubite Mene in da je tedaj obenem tudi zagotovljena 
vrnitev k Meni. 
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Toda če verjamete, da se edino občutek lahko vzame kot »Ljubezen do Mene«, tedaj 
se vaša Ljubezen še ni razplamtela, ker le ta zagotovo zajema tudi bližnjega; prava 
Ljubezen je namreč Moja dediščina in ona ne izključuje nobene od Mojih stvaritev. 
Meni namreč niso dovolj sami občutki, ki se pri nekaterih ljudeh hitro pojavijo, kakor 
tudi hitro splahnejo (izginejo), ko se pojavijo drugi vtisi, ki ženejo človekovo srce. 
Vendar pa bo bitje tistega, ki popolnoma nesebično prakticira dela Ljubezni do 
bližnejga, izkusilo spremembo; ta(kšen) človek svoje samoljubje postavlja izza 
nesebične Ljubezni do bližnjega in tako obenem tudi Meni dokazuje, da Me ljubi... Jaz 
Sam namreč tedaj lahko delujem in ga ženem (spodbujam), da povečuje Ljubezen, ker 
je le ta tudi uporabljena na pravi način. 
 
Čeprav pa je prakticiranje Ljubezni do bližnjega pogosto ovira, na kateri ljudje padajo. 
Veliko ljudi trdi, da ljubijo Boga, vendar pa same besede nimajo nikakršne koristi. Mora 
slediti delo (Ljubezni) do bližnjega; šele tedaj se lahko govori o »Ljubezni do Mene«. 
Toda vse dokler so človekove misli usmerjene predvsem na izboljšanje lastnega 
življenjskega standarda (luksuza), bo ta, če trdi, da Me ljubi, lagal samega sebe... Veza 
z Menoj pa bo povsem drugačna pri človeku, ki spoštuje zapoved Ljubezni do bližnjega 
in ki te zapovedi ne potrebuje, ker je poleg tega sam zelo v skrbeh za svoje bližnje. 
 
Le ta (človek) bo povsem spontano komunciral z Menoj; nenehno Me bo čutil v svoji 
bližini, ker v sebi dovoljuje Mojo prisotnost ravno preko svoje Ljubezni do bližnjega. 
Njemu na nikakršen način ne bo primanjkovalo Moje Ljubezen-ske skrbi; kakor namreč 
on sam daje, tako bo tudi prejemal (Luka 6:38), in Ljubezen do bližnjega mu bo vedno 
znova dajala spodbudo, da se odreka, naj bo to zemeljskim ali pa duhovnim 
dobrinam... in zato bo lahko vedno znova prejemal zemeljsko ter duhovno ter bo 
blažen v Moji Ljubezni, ker on ve, od kje prejema darove; on ve, da Sem Jaz zvest  ter 
»skrben« Oče, Ki njegovo življenje in usodo drži v Svojih rokah. 
 
Ve, da je zaščiten; in to trdno prepričanje mu daje edino Ljubezen, ki zajema vse 
njegove bližnje in ga vedno spodbuja edino na to, da pomaga, zemeljsko ali pa 
duhovno. In to Ljubezen Jaz zahtevam od vas ljudi: Ljubezen do vaših sester in bratov, 
za katere veste, da so v stiski. Šele tedaj dokazujete vašo spremembo bitja, šele tedaj 
ste na zanesljivi poti do Mene, do Katerega pa lahko pridete edino po poti Ljubezni... 
AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 4664, 10. junij 1949 
 

DOKAZ LJUBEZNI DO BOGA PREKO 
AKTIVNE LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA... 

 
V Mojih očeh je vredno edino to, kar je v svojemu bistvu Ljubezen. Vprašali se boste, na 
kakšen način Jaz želim, da bo dokazana Ljubezen do Mene, in Jaz vam lahko vedno 
dam edino ta odgovor: preko aktivne Ljubezni do bližnjega... Bližnjega ne smete nikoli 
oškodovati, nikoli mu ne smete povzročiti trpljenja, nikoli dovoliti, da vas zaman prosi, 
če potrebuje vašo pomoč, in nikoli ne smete dovoliti, da njegova duša ostane v revščini, 
ker se delo Ljubezni do bližnjega izraža posebno v tem, da njegovi duši priskočite na 
pomoč, ko le ta še vedno trpi v mraku (neznanju). Torej Jaz na to, kar vi storite 
bližnjemu, gledam, kot da je Meni pokazano (storjeno), in glede na to vas nagrajujem... 
v zameno vam dajem Mojo Ljubezen; in to, da lahko prejmete Mojo Ljubezen, resnično 
pomeni vse, vse dokler živite na Zemlji. Mojo Ljubezen ne boste vedno občutili telesno. 
Ona je nekaj, kar je duhovno in katero se lahko doživi edino kot blaženost; samo včasih 
bo tako, da se je boste zavedali. Čeprav pa imate nenehni dokaz Moje Ljubezni in 
milosti preko prejemanja Moje Besede, katero vam Jaz Sam narekujem kot znak Moje 
intimne Očetovske Ljubezni. 
 
Tisti, ki ima Mojo Besedo, se lahko počuti ljubljeno od Mene, celo če na Zemlji ne 
pozna občutka blaženosti... tedaj pa imam Jaz Svoj moder razlog za to, ker resnično 
poznam občutke v življenju vsakega človeka; vem, kako lahko je izgubiti vezo z Zemljo 
in želeti prebivati samo v duhovnih področjih... vendar pa to duši ne prinaša koristi, in 
zato Jaz srca še vedno držim zajeta; obremenjujem jih z zemeljskimi skrbmi in na ta 
način občutkom preprečujem, da bi duši pomašali jasen pogled, ki pa je nujen, ker se 
Sam želim nastaniti v srcu in biti slišan, kar pa se mora zgoditi v stanju treznega 
(razsodnega) razmišljanja. 
 
Sam Jaz prihajam k vam; naseljujem se v srce tistega, ki ga je uredil za Mene. In tedaj 
ga znotraj poučujem, brez stranskih vplivov in stranskih učiteljev... torej na ta način Jaz 
izražam Mojo Ljubezen... mar ni potem razumljivo, da ravno tako zahtevam Ljubezen, 
katero bi vi morali ponuditi vašemu bližnjemu (11. Junij 1949)? To, kar morate vi 
narediti, da bi Mi ugajali, da bi si pridobili Mojo Ljubezen, je lahko doseženo edino z 
Ljubeznijo do bližnjega. Za Mene Samega namreč ne morete storiti ničesar drugega, 
razen da priznate to, kar je nastalo (izšlo) iz Moje Ljubezen-ske moči; in tako, če Me 
želite ljubiti in oboževati, potem ljubite tudi to, kar Sem Jaz ustvaril (1 Janez 3:1). In 
tako, kakor Sem Jaz človeka ustvaril po Moji podobi, se mora on tudi poleg tega, ko je 
postal nepopoln, ravno tako oblikovati v Mojo podobo, in on je vreden za Ljubezen 
bližnjega. Vsi ste vsi Moje stvaritve, kateri se morate medsebojno ljubiti. Tedaj Me kot 
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Očeta resnično razveseljujete; tedaj vas tudi Jaz lahko zajamem z neskončno 
Ljubeznijo, ker potem že prejemate to bistvo, katero vas lahko združi z Mojim, ki pa je 
v sebi čista Ljubezen. Razumite, da brez Ljubezni ne more nihče postati blažen. 
Ljubezen je namreč Božanska, blaženosti pa ravno tako ustreza Božansko bitje. In zato 
morate biti dobri do vašega bližnjega. Morate se truditi, da ga rešite iz vsakršne težave; 
ne smete ga prizadeti, ne smete ga oškodovati, temveč ga morate vedno imeti za 
vašega najljubšega brata, kateremu zopet pripada Ljubezen. Vsaka misel, vsak 
postopek (delo) in vsaka beseda morajo vedno sevati edino Ljubezen. Tedaj si boste 
pridobili Moje zadovoljstvo; tedaj bom Jaz to Ljubezen do bližnjega sprejel kot 
Ljubezen do Mene, in to Ljubezen vam bom Jaz povrnil s celotnim zaupanjem... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4650, 24. maj 1949 
 

OGROMNA BOŽJA LJUBEZEN... 
IZ ČESA MORA BITI SESTAVLJENA LJUBEZEN DO BOGA?... 

 
Vi ne morete oceniti Moje Ljubezni, katero Jaz čutim do Mojih stvaritev in katera 
odloča o vsemu, kar se dogaja in kar dovoljujem. Ona je kot ogromna peč, kot 
ogromen plamen, kot ogromna žerjavica, ki požira vse, kar se ji približa. Zopet pa je 
Moja Ljubezen ravno tako nežna in blaga ter se z vsemi silami trudi prebuditi vzajemno 
Ljubezen; nikoli ne pojenja, nikoli se ne izjalovi, stalno in nenehno želi osrečiti, kakor 
tudi ne odneha od tega, kar Mi pripada. Moja Ljubezen je tako močna, da ravno tako 
doseže vse, kar si želi; in prepričana je v njen uspeh, da tako ničesar ne prisiljuje, 
temveč čaka na vzajemno Ljubezen, katera se Mi prostovoljno daje (nudi). Jaz želim 
posedovati vašo Ljubezen, da se Mi poplnoma predate. Jaz želim vašo voljo, ki se mora 
usmeriti k Meni iz lastne pobude; namreč tedaj vi ravno tako Ljubite Mene in tedaj Sem 
vas pridobil za vekomaj. Toda kako mora biti zgrajena vaša Ljubezen do Mene? Po 
čemu prepoznate, da Me Ljubite? Če v srcu gojite nek vzvišen, svet (božanski) občutek 
do Tistega, Katerega ne vidite in Katerega ne poznate, pa vendarle verjamete v Njega, 
(v to) da On obstaja in da ste vi Njegove stvaritve. Čeprav pa ta svet (božanski) občutek 
ne sme biti sestavljen samo iz tega, da je duša navdušena, temveč mora biti to tiho 
zaveza pripadnosti Njemu in da ste vi v Njegovi volji... mora biti tiha zaveza tega, da se 
z vso močjo deluje z Menoj. Torej tistega, ki Mi tako priseže, od takrat naprej privlači 
vse, kar je nastalo iz Moje roke; on ima namreč tedaj v sebi Ljubezen, ker Mene 
samega privlači preko svoje Ljubezni, zaradi katere je naklonjen bližnjemu... do 
bližnjega čuti Ljubezen, Katera svoj izraz najde v nesebičnem delovanju do njega. In on 
tako dokazuje Ljubezen do Mene preko aktivne Ljubezni do bližnjega, ker eno izhaja iz 
drugega. Tedaj Moja Ljubezen lahko obsije tudi njega, toda vedno v tej meri, ki je zanj 
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znosna, ki pa torej raste v neskončnost, ker Moja Ljubezen nima meja. In tako bo lahko 
rasla tudi Ljubezen Mojih stvaritev; in tudi bo, ko so se enkrat prežete z Mojo Ljubezen-
sko močjo združile (zedinile) z Menoj, ko so za vekomaj postale Moje... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4555, 2. februar 1949 
 

ZAPOVED LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA... 
 
Od Mene vam je dana ena zapoved; in vi, da bi lahko postali blaženi, morate izpolniti to 
zapoved. Ta zapoved v sebi vključuje (združuje, zajema) vse zapovedi, ki so bile 
posamezno dane preko Mojzesa, da bi ljudje tako prekinili njihovo delovanje v grehu, ki 
pa je se odraža v nenehni kršitvi proti bližnjemu. Vsakršna kršitev proti Ljubezni do 
bližnjega je greh, s čimer pa je obenem tudi povsem pojasnjen pojem »greha«. 
Vsakršna kršitev proti Ljubezni do bližnjega je namreč ravno tako kršitev proti Meni 
Osebno, zavračanje Ljubezni do Mene, Kateri Sem Stvarnik vseh ljudi, kakor obenem 
tudi Oče Svojih otrok, ki morajo živeti v medsebojni Ljubezni. Vi lahko vašo Ljubezen 
do Mene pokažete edino preko Ljubezni do bližnjega. Ker kako drugače lahko vi želite 
ljubiti Mene, če Me ne vidite, če vi ne ljubite vašega bližnjega, ki ga vidite (1 Janez 4:20) 
in ki je za vas živo pričevanje Moje Ljubezni, modrosti in moči? Če vi v njemu ne vidite 
proizvoda Moje Ljubezni, boste vi ravno tako težko ljubili Mene kot Stvarnika, ker 
Ljubezen do Mene izvira predvsem iz dejavne (aktivne) Ljubezni do bližnjega, katera k 
vam približuje Mene Samega in v vas obenem tudi prebuja občutek Ljubezni do Mene. 
To, kar ste vi storili bližnjemu, Jaz smatram, kot da je storjeno Meni; in zajemam vas z 
Mojo vzajemno Ljubeznijo, ki pa za vas pomeni priliv moči ter svetlobe. Ker pa vi, da bi 
na Zemlji dozoreli, potrebujete oboje, morate brezpogojno izpolnjevati Mojo zapoved 
Ljubezni, ker je drugače vaše zemeljsko življenje prazen tek, brez uspeha (rezultata) in 
brez vzpona na višje. In nikar ne dovolite, da boste zadovoljni s tem, češ da ne delate 
nič slabega, temveč se držite dobrih del do vašega bližnjega! Pmagajte tam, kjer je 
pomoč potrebna, razdeljujte duhovne in zemeljske dobrine, poskrbite za posameznika 
v težavi in vašemu bližnjemu bodite resnični (pravi) brat in prijatelj, pomagač v vsaki 
težavi! Potem boste vi ravno tako prebudili vzajemno Ljubezen, s čimer boste obenem 
tudi vodili bližnjega k Meni, ker edino Ljubezen lahko vzpostavi vezo z Menoj v takšni 
obliki, da vas neposredno preplavlja Moja moč in ker se edino preko Ljubezni lahko 
zgodi združitev z Menoj, kar pa je namen in cilj vašega zemeljskega življenja. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 2459, 28. avgust 1942 
 

KRATKA SMERNICA ZA ŽIVLJENJE... 
 
Vaše življenje mora biti delovanje v Ljubezni, kakor mora biti Ljubezen ravno tako 
gonilna sila vsega, česarkoli se lotite. In vi morate biti vedno v intimni povezanosti z 
Bogom; z Bogom, pa ste povezani, če ste dejavni (aktivni) v Ljubezni... Za kar pa imate 
vi vedno priložnost; vi boste lahko vedno svojo pomoč usmerili k bližnjim, ki 
potrebujejo pomoč, naj bo to telesno ali pa duhovno. Vsaka dobra beseda, vsako delo 
pomoči je delo Ljubezni, če le to izhaja iz srca oz. če je storjeno prostovoljno iz 
spodbude, da pomagate. Toda Bog vidi voljo vašega srca; On pozna vaše stališče in 
glede na to tudi ocenjuje vaše delo Ljubezni. Vi na ta način izpolnjujete največjo 
zapoved, da Ljubite Boga iznad vsega in bližnjega kot samega sebe... Čim namreč vi 
bližnjim delate dobro, čim ste si vi med seboj kot bratje in eden drugemu služite, vi 
obenem tudi Bogu dokazujete vašo Ljubezen do Njega. Vi  namreč v vašemu bližnjemu 
ravno tako ljubite Tistega, Ki ga je ustvaril; vi ljubite Očeta, iz Katerega ste vi nastali 
kot Njegove stvaritve. In vi se vse bolj približujete vašemu izhodišču večnosti; vi se 
približujete Bogu, od Katerega ste se nekoč ločili... Vi se preko Ljubezni ponovno 
vračate nazaj k Tistemu, Ki je v Sebi Ljubezen; in zato tedaj ravno tako izpolnjujete 
vašo zemeljsko nalogo, ko se oblikujete glede na Božjo voljo, ko svoje srce oblikujete 
preko Ljubezen-skega delovanja, da ste dostojni za prejemanje Božanskega Duha 
Ljubezni... Da pa bi vi to dojeli, morate vedeti, da se mora vaša duša združiti (zediniti) z 
Duhom v vas, Kateri je v vas položen kot Božanska duhovna iskra, ki čaka, da se 
prebudi preko Ljubezen-skega delovanja. Šele tedaj se ta duhovna iskra v vas začenja 
prebujati. Ona lahko postane učinkovita oz. lahko vas poduči odznotraj; in če vi 
ostanete v Ljubezni, vi k sebi privlačite Božanskega Duha, Kateri se povezuje z 
duhovno iskro v vas... In tako vaša duša lahko v sebi skrije večno Božanstvo v vsej 
polnosti, Božanskega Duha, ko se jo vi trudite oblikovati v skladu z Božansko voljo... 
medtem ko vi tako delate na vaši duši oz. se borite proti zlim mislim in hlepenjem ter 
težite k pravilnemu, čistemu in v Ljubezni aktivnemu načinu življenja... To je vse, kar 
Bog želi od vas v času vašega zemeljskega življenja. In da bi vi to lahko uresničili, vam 
On daje na razpolago Svojo neizmerno milost, Svojo pomoč, Svojo moč... za kar pa 
morate vi prositi v molitvi; vi morate izmoliti, da bi to lahko prišlo k vam, ker le to pride 
k vam, ko si vi to zavestno želite, ker vi preko tega Bogu kažete vašo voljo, da želite 
priti k Njemu... Potem pa vas zajema Njegova Ljubezen, in On vas nikoli več ne pusti 
pasti... On vas poučuje preko Njegovega Duha in vas vpeljuje v vso Resnico. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 1884, 10. april 1941 
 

NOTRANJE ŽIVLJENJE... VIŠJI RAZVOJ... »LJUBEZEN«... 
 
Človek samega sebe oblikuje preko svojega notranjega življenja oz. če on premišlja o 
sebi in svoje postopke ter razmišljanje podreja resnemu preverjanju, če si on obenem 
tudi prizadeva živeti tako, da lahko prenaša samega sebe, kar pa povzroči 
izpopolnjevanje samega sebe (oplemenitenje samega sebe) in obenem tudi duhovni 
napredek oz. višji razvoj duše. Sedaj je popolnoma nepomembno, v kolikšni meri se 
človek podreja zunanjim formam. Njegova namera (pozornost) mora biti usmerjena 
edino v to, da živi Bogu na zadovoljstvo; zaradi tega mora biti vse, kar on govori, misli 
ali dela v skladu z Božanskimi zapovedmi. Bog od teh ljudi ne zahteva ničesar drugega 
razen tega, da Ga oni ljubijo in da potem to Ljubezen izražajo tako, ko delajo dobro 
bližnjim, kakor sicer tudi živijo tako, da je iz tega prepoznavno hrepenenje po Bogu. 
Vsaka misel, ki je usmerjena navzgor, pričuje o Ljubezni do Boga; namreč čim ima 
človek hrepenenje, se bo le to vedno znova pojavilo kot misel v njemu. Če človek sedaj 
pričuje o svoji Ljubezni do Boga preko nenehnega hrepenenja po Njemu, potem bo 
Bog tudi potešil to hrepenenje tako, ko bo človeka ravno tako oskrboval s Svojo 
Ljubeznijo; in sedaj človek ne more drugače, kot biti dober. Zajema ga namreč 
Božanska Ljubezen, za katero on sam iskreno prosi preko svojega hrepenenja, in on 
sedaj ne more delovati brez Ljubezni (kruto, zlobno)... Torej človek se mora oblikovati v 
Ljubezen; zaradi tega on izpolnjuje prvo in največjo zapoved... on Ljubezen daje in 
preko tega Ljubezen tudi ponovno prejema; on sam mora postati Ljubezen. Vendar pa 
do duševne zrelosti ne more nikoli priti človek, ki si ne pridobi Božanske Ljubezni preko 
del Ljubezni. Božja Ljubezen lahko zajame edino tistega človeka, ki je sam dejaven v 
Ljubezni. Vsako še tako majhno delo služenja v Ljubezni ravno tako predpostavlja 
določeno stališče do Boga... človek mora želeti Dobro, potem se vsaj nezavestno 
usmerja tako, da je naklonjen Bitju, Katero je vseobsegajoča dobrota in popolnost. 
Želeti Dobro, zato strinjati se z Dobrim, bo ravno tako povzročilo to, da bo težnja 
usmerjena k Dobremu; in k takšnemu človeku se bo ravno tako približalo večno 
Božanstvo ter mu dovolilo, da Ga prepozna. In pravilno stališče do Boga bo kmalu 
določilo njegovo razmišljanje in delovanje oz. ga spodbudilo na Ljubezen-sko 
dejavnost (aktivnost), tako da tudi Bog lahko k njemu usmeri Svojo Ljubezen; to pa 
pomeni, da bo človek sedaj dozorel v svoji duši, ker Božja Ljubezen pazi nanj in mu 
sedaj tudi ne dovoli, da pade. Bog od človeka zahteva dokaz njegove Ljubezni do 
Njega; toda ne zadostuje Mu njegovo prepričevanje ali zanos (navdušenost)... Človek 
mora svojo Ljubezen do Boga potrditi (izraziti) v delih Ljubezni. In kakor on sedaj 
razdeljuje (daje) bližnjemu, tako bo tudi njemu razdeljeno (dano)... To, kar stori 
bližnjemu v/iz Ljubezni, mu bo Bog tisočkratno povrnil... Toda vedno je stopnja 
Ljubezni tista, ki je odločujoča, v kateri on uresničuje dela Ljubezni do bližnjega. Božja 
Ljubezen bo v enaki meri sprejela človeka; in ker je Bog Sam Ljubezen, mora biti On 
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prisoten v vsakem delu Ljubezni. Zaradi tega človek mora postati Ljubezen, če sta 
njegovo celotno razmišljanje in delovanje določena z Ljubeznijo do Boga in do 
bližnjega. AMEN 

 
 

....................................................................5….................................................................. 
Ljubezen do Boga je dokazana preko predajanja 

Božanske Besede bližnjemu... Delavci v Gospodarjevem Vinogradu... 
...................................................................†…................................................................... 
 

 

Bertha Dudde, št. 3494, 21. avgust 1963 
 

ZAPOVED LJUBEZNI... 
 

Moja zapoved pa je ta, da ljubite eni druge... Tisti, čigar duh je prebujen, mora biti 
dober primer; on sam mora prakticirati Ljubezen do bližnjega, ker on edino preko tega 
dokazuje svojo Ljubezen do Mene in Jaz lahko delujem v njem. Moj Duh se namreč 
lahko manifestira edino tam, kjer je Ljubezen, ker drugače glas Duha začenja pojenjati 
in se ga tako ne sliši več. Tisti, čigar duh je prebujen, ima obenem tudi dolžnost, da ta 
Moj dar v Ljubezni posreduje dalje; on mora biti nenehno dejaven (aktiven) in mora 
doprinesti k širjenju tega, kar sam sliši preko glasu Duha. To je namreč aktivno 
delovanje Ljubezni do bližnjega, ki se nahaja v posebno veliki težavi in nujno potrebuje 
pomoč. 
 
Dajanje Ljubezni, da bi se lahko prejelo Ljubezen, je nenehno kroženje v duhovnem 
kraljestvu, kakor tudi na Zemlji za Moje služabnike, ki so pripravljeni delati za Moje 
kraljestvo. Pri dajanju Moje Besede človek postaja dejaven v skladu z Mojo zapovednjo 
Ljubezni, ker on tedaj razdeljuje to, kar je brezpogojno nujno za doseganje duševne 
zrelosti... on daje to, kar je sam prejel, kar mu nudi Moja Ljubezen tako pogosto, 
kolikor on to želi. Duhovna težava je namreč hujša od zemeljske, in ljudje nujno 
potrebujejo pomoč, katera pa jim je torej lahko dana edino preko bližnjih, vse dokler 
sami ne najdejo poti k Meni. 
 
Tisti, ki gredo po pravilni poti k Meni, se ne bi smeli malomarno izogniti dušam, ki 
tavajo ali iščejo. Oni jih morajo vabiti (klicati) na pot, da bi se tudi oni napotili k 
pavilnemu cilju. Potnike morajo vabiti, da se jim pridružijo; oni jim morajo predstaviti 
Mene kot cilj, h kateremu morajo vsi težiti... in morajo si prizadevati, da jim prenesejo 
Mojo Besedo. To je streženje Ljubezni dušam, katerim mora biti ponujena duhovna 
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hrana, če oni želijo doseči svoj cilj na Zemlji. Težava je namreč velika... ljudje ne 
stradajo samo zemeljsko, temveč tudi duhovno. Vendar pa se na duhovno težavo ne 
usmerja pozornosti, temveč se povečuje skrb za telo, in njegove potrebe jih 
popolnoma odvračajo od skrbi za njihove duše. 
 
Toda njim je lahko edino preko ust človeka pokazana njihova življenjska naloga; edino 
preko ust človeka jim je lahko objavljena Moja volja in oni so lahko podučeni o 
Ljubezni, ker Sem Jaz Sam predaleč stran od njih, da bi Me oni lahko slišali. In zaradi 
tega morate biti dejavni v Ljubezni do njih in biti posredniki, preko katerih jim Jaz 
govorim, da tako oni slišijo Mojo Besedo; vendar pa se v svobodni volji lahko odločijo, 
ali jo želijo sprejeti kot Mojo Besedo. V neki obliki jim je namreč potrebno prinesti 
pomoč, ker duhovna težava postaja iz dneva v dan vse hujša kljub trpljenju in težavam, 
ki bi jih morale spremeniti in bi lahko odpravile njihovo težavo. 
 
Zaradi tega bodite dejavni v Ljubezen do bližnjega tako, ko prihajate na pomoč njegovi 
duši... Prepoznajte težavo in si prizadevajte, da jo preprečite preko nenehnega 
poučevanja in usmerjanja na skorajšnji Konec. Prepoznajte vsako priložnost, da 
govorite o Moji Ljubezni, ki se izraža v velikem trpljenju, ker mora le to pripeljati ljudi k 
Meni, ker Jaz hrepenim po Mojih stvaritvah, ki so nastale iz Mene; da govorite o moči 
Moje Ljubezni, ki pa se za vekomaj ne zmanjšuje in ki želi biti združena s tem, kar Sem 
Jaz ustvaril. 
 
Toda edino Ljubezen uresničuje to združitev. In zaradi tega mora biti nenehno 
prakticana Ljubezen, kjerkoli se ponudi priložnost, da bo tako najprej zmanjšana 
duhovna težava in da Jaz lahko potem umaknem tudi zemeljsko težavo. Vendar pa 
brez Ljubezni ne more nihče postati blažen, brez Ljubezni ni mogoč nikakršen duhovni 
napredek in brez Ljubezni ni mogoče nikakršno približevanje k Meni. Zaradi tega je 
zapoved Ljubezni edinstvena in največja; in Moja Ljubezen nenehno uči edino 
Ljubezen do bližnjega, preko katere pa je obenem tudi pokazana (dokazana) Ljubezen 
do Mene. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4930, 10. julij 1950 
 

LJUBEZEN DO BOGA – LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA... 
DELAVCI V VINOGRADU... 

 
K vam prihaja Božja Beseda. In tako se nahajate v spoznanju Resnice; imate znanje in 
zato tudi lahko podučite vaše bližnje. Tako ste vi delavci v Gospodarjevem Vinogradu. 
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Človeku delo lahko predstavlja veselje, kakor tudi breme, čeprav pa potem on ne dela z 
veseljem, če ga le to ne izpolnjuje z zadovoljstvom. Delati za Gospodarja v Njegovem 
Vinogradu je dejavnost služenja v svobodni volji; in to, kar je storjeno v svobodni volji, 
obenem tudi daje zadovoljstvo, celo če je delo težko. 
 
Biti dejaven za Boga in Njegovo Kraljestvo je za človeka, ki Ga ljubi, najlepše delo na 
Zemlji. Tako da je Ljubezen do Boga odločujoča glede tega, kolikšno veselje bo to delo 
dalo človeku; Ljubezen do Boga pa se mora izraziti v Ljubezni do bližnjega. Človek 
mora služiti Bogu tako, ko on bližnjemu, ki se nahaja v težavi, (po)nudi pomoč. Tedaj 
ga bo izpolnjeval globok mir in notranja blaženost, in on bo Bogu zvest služabnik.  
 
To, kar vam je sedaj ponujeno od Boga, vas mora spodbuditi na ustrežljivo Ljubezen do 
bližnjega. Gre se namreč za duhovno bogastvo, ki ga vaši bližnji nujno potrebujejo in ga 
sami ne posedujejo, tako da jim zaradi tega mora biti dostavljeno. Tukaj se človeštvo 
nahaja v revščini, medtem ko vi posedujete neizmerno bogastvo, ki pa ga morate 
nenehno povečevati in s katerim lahko osrečujete vsakogar, s katerim komunicirate 
(pridete v stik); tedaj služite Bogu in bližnjemu. 
 
In tedaj obenem tudi izpolnjujete Božansko Zapoved Ljubezni; in sami ste 
blagoslovljeni od Boga, Kateri vas je izbral za Svoje delavce, ker pozna vašo voljo, da 
boste dejavni za Njega. In zato nimate razloga, da vam to odvzame pogum; nimate 
razloga za dvome, vse dokler od zgoraj prejemate Njegovo Besedo, ki vam dokazuje 
Njegovo Ljubezen, katero Mu morate vrniti z vašo Ljubeznijo... Bodite dobri do vaših 
bližnjih in jim pomagajte; na ta način Mu dajete dokaz Ljubezni do Njega, katera pa 
vam bo resnično povrnjena... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7914, 9. junij 1961 
 

LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA: POMOČ V DUHOVNI TEŽAVI... 
 

Dal Sem vam eno zapoved, da ljubite eni druge... To pa ravno tako pomeni to, da 
morate potrpežljivo prenašati slabosti drugega (Rimljanom 15:1), da mu morate 
pomagati v vsaki težavi telesa in duše. Kdor je namreč slaboten, potrebuje močnega 
kot podporo tako, da se morate vi zavzemati za slabotnega, da bi on prejel moč za 
življenje po Moji volji... Torej vi morate ravno tako sprejeti duhovne težave vašega 
bližnjega tako, ko mu preko dobrih misli in molitve dostavljate moč, katero nujno 
potrebuje za njegov duhovni napredek. 
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Tako da tisti, ki ima od Mene milost, da direktno prejema nebeški kruh, vodo življenja, 
mora najprej to dostaviti slabotnemu, ker mu on tedaj direktno dostavlja moč, ki bo 
blagodejna za njegovo dušo. Tedaj bo tudi šibkost odstranjena. On bo postal močan v 
duhu; nenehno bo prosil, da od Mene prejema hrano in pijačo, in vi ste za vašega 
bližnjega dosegli največje delo Ljubezni, katero je vzdrževano za vekomaj... 
 
To pa bo vedno lahko dosegla edino Ljubezen, volja, da se ljudem pomaga v vsaki 
težavi... In vi tedaj ravno tako dokazujete Ljubezen do Mene, ker veste, da Mi je vsaka 
duša vredna (dragocena), da jih Jaz želim pridobiti za Sebe in da Jaz blagoslavljam 
vsakega, ki Mi pomaga pridobiti že samo eno dušo... Tako da Jaz še posebej visoko 
cenim delo za Mene in Moje Kraljestvo, ker se Mi na ta način vrača duše, ki so se nekoč 
ločile od Mene... Delo za Mene in Moje Kraljestvo pa je sestavljeno iz tega, da se 
ljudem dostavlja Mojo Besedo, da se preko dostave Moje Besede odpravlja duhovno 
težavo, v kateri se oni nahahajo, da se tem dušam dostavlja moč, ker so one slabotne in 
jim je moč nujno potrebna. 
 
Vendar pa bodo delo za Mene in Moje Kraljestvo izvajali samo tisti ljudje, ki imajo srce, 
ki je voljno (pripravljeno) za Ljubezen, ker jih drugače težava bližnjih ne bi ganila... Zato 
se nobenemu človeku, ki prostovoljno dela vinogradniško delo, ne more reči, da nima 
Ljubezni... razen če si on želi svetovno plačo, čast in slavo ter zemeljske dobrine 
(bogastva). Vendar pa ti ljudje niso v Moji službi; oni še vedno služijo svetu in tistemu, 
ki je gospodar tega sveta (služijo Satanu)... 
 
Toda Moji služabniki so poklicani in izbrani od Mene Samega; in vse dokler Mi 
nesebično služijo, bodo prejeli spodbudo od Ljubezni v sebi, ki je usmerjena k Meni in 
njihovim bližnjim. In ker je duhovna revščina ljudi vidna, si oni v celoti prizadevajo, da 
se jim dostavi pomoč, ki pa je sestavljena iz tega, da se v svet nosi Mojo Besedo, da se 
ljudem oznanja Moj Evangelij, za kar Sem jim Jaz Sam dal nalog(o). 
 
Torej oni služijo Meni in bližnjemu ter tako dokazujejo svojo Ljubezen do Mene in do 
bližnjega... Jaz namreč ravno tako vem, kaj potrebujete vi ljudje, ki ste še vedno 
slabotni... Jaz vem, katera hrana vam daje moč in kaj vam morajo Moji služabniki 
ponuditi, da bi ozdravili, da bi vaše duše dozorele in da bi šli po poti nazaj k Meni, iz 
Katerega ste nekoč nastali... Tako da Jaz Sam na Zemljo dostavljam pravo (resnično) 
hrano, ki je blagoslovljena z Mojo močjo. Jaz Sam prihajam k vam v Besedi; Jaz Sam se 
vam nudim kot hrana... ker Sem Jaz Beseda (Janez 1:1)... 
 
In vi morate Mene Samega sprejeti v vaše srce, in potem vam resnično ne bo ničesar 
več primanjkovalo. Vi boste izgubili vsakršno slabotnost; vi boste prejemali moč v 
izobilju in boste brez muk prehodili vaše romanje na Zemlji tako uspešno, da boste po 
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vaši telesni smrti v svetlobi ter moči vstopili v področje onostranstva... To namreč 
resnično doseže Moja Beseda, Katero vam Jaz Sam dostavljam iz višav (od zgoraj)... 
 
In vi, Moji služabniki na Zemlji, vi živite Ljubezen takrat, ko pomagate vašemu 
bližnjemu, ki se nahaja v duhovni revščini (bedi)... ko jim prinašate Mojo Besedo. Vi 
takrat obenem tudi dokazujete Ljubezen do Mene, ker Mi potem vračate nazaj Moje 
otroke, ki so bili dolgo časa ločeni od Mene... AMEN 

 
 

.......................................................................6…................................................................. 
Velika agonija duš, ki so umrle ujete od materije... 

Brez Ljubezni ne more nihče postati blažen... 
.....................................................................†…................................................................. 
 
 

Bertha Dudde, št. 6320, 27. julij 1955 
 

V SLUŽENJU PO LASTNI VOLJI... 
SEBIČNA LJUBEZEN... 

 
Vsak, ki je bil seznanjen s procesom razvoja duhov, ki je obveščen o pomenu in namenu 
Stvarstva, ravno tako ve, da človeško bitje, kot najpopolnejše delo stvarstva formira 
zaključni stadij nekega neskončno dolgega procesa razvoja, ki se je odvijal na tej 
Zemlji. On ve, da se bo le ta brezpogojno nadaljeval z življenjem v kraljestvu 
onostranstva, kjer materialne stvaritve ne obstajajo več in kjer se razvolj lahko 
zagotovo nadaljuje pod neverjetno težkimi pogoji, toda vseeno na nek povsem 
drugačen način, kot pa je to v materialnem svetu... če proces razvoja na Zemlji ni bil 
kompletiran (izpopolnjen) do točke, da je duša sposobna vstopiti v kraljestvo svetlobe. 
 
Toda zelo malo je tistih ljudi na tej Zemlji, ki to razumejo, ker da bi se to lahko 
razumelo (dojelo), je najprej potrebna volja; čeprav pa bi to lahko razumeli in v to 
verjeli, kar pa je pri ljudeh zalo redko prisotno. Temu nasprotno pa je človeška volja 
izjemno močno naklonjena temu, da izkoristi dela stvarstva tako, da bi le ta koristila 
njihovemu fizičnemu (telesnemu) življenju... Potrebno je priznati, da ljudje na ta način 
nezavestno pomagajo napredovati omejenim duhovnim substancam v stvarstvu, ker 
jim one služijo, čeprav v zakonu prisile... 
 
Velik del materije je bil razgrajen s pomočjo človeške volje; ona (materija) je 
preoblikovana v nenehno nove stvaritve, katerim so vsem dodeljene koristne funkcije, 
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kar pa se nujno odraža v napredku duhov... Vendar pa v razvoju samega človešega bitja 
lahko pri tem ravno tako pride do zastoja, pri njegovem razvoju lahko celo nazaduje, če 
on sam pri tem ne pomaga (ni koristen, ne služi); on sam namreč ni predmet prisile in 
mora glede na to sam vztrajati naprej proti njegovemu višjemu razvoju... 
 
Vse dokler on vse dela zavestno, vedno z namenom da pomaga njegovemu bližnjemu 
človeškemu bitju, bo njegova zemeljska pot vedno obrodila nezamisljive blagoslove za 
njegovo dušo... celo če nič ne ve o procesu razvoja duhov, celo če je on brez vsakršnga 
znanja o pomenu in namenu zemeljskega življenja ter stvaritev te Zemlje... On o tem 
niti ne potrebuje znanja, če le prostovoljno pomaga z Ljubeznijo... 
 
Vseeno pa ga ljubezen spodbuja na to, da dela (da je aktiven), toda edino ljubezen do 
sebe... V tem primeru pa ima njegova aktivnost lahko tudi uničujoč učinek na njegova 
bližnja človeška bitja; kolikor manj namreč jemlje v poštev njegova bližnja človeška 
bitja, toliko bolj bo zadovoljena njegova sebična ljubezen... 
 
Vendar pa ima sebična ljubezen ravno tako negativen učinek na dela stvarstva, ki so 
bila dana človeku v njegovem polju dejavnosti, ker bo proces (napredka) duha v takšnih 
delih stvarstva pogosto začasno prekinjen zaradi človekovega lastnega dobička, ker 
sebična ljubezen nasprotuje Božanskemu redu, kakor je na ta način tudi obnašanje 
osebe popolnoma nasprotno Božanskemu Redu... 
 
Celo če bi takšni ljudje poznali pomen in namen stvarstva ter zemeljskega življenja, pa 
oni ne bi prekinili njihovega napačnega načina življanja in njihovega delovanja proti 
Božanskemu redu, ker jih popolnoma kontrolira sebična ljubezen in so nedostopni za 
drugačne ideje. In ti ljudje v kraljestvo onostranstva vstopajo v stanju popolnega 
obupa, ker tam ne morejo več zadovoljiti njihove sebične ljubezni kot na Zemlji; in 
steza do pravilne Ljubezni, do Ljubezni do bližnjega je neskončno daleč oddaljena in jo 
pogosto sploh ni moč najti... 
 
Zato oseba, ki ljubi edino sebe, s seboj na drugi svet nosi ljubezen do materije; in 
osvoboditev od nje je izjemno težka, ker se stvari, po katerih je hlepela z vsemi njenimi 
čutili, pojavljajo pred njenimi očmi in so zanjo izrazito privlačne, katere pa izginejo 
takoj, ko želi zadovoljiti njena hlepanja... in pri tem še bolj prebuja hlepenja, kar pa 
predstavlja ogromno trpljenje, katerega mora duša prestati, vse dokler se ne začne 
boriti proti svojim hlepenjem, da te skušnjave postopoma pojenjajo. 
 
Ljudje se sploh ne zavedajo, kakšne koristi oni zase ustvarjajo v onostranstvu, če 
poizkušajo premagati materijo še dokler živijo na Zemlji, če postanejo njen gospodar in 
ne njen suženj... Človeško bitje lahko na Zemlji izkoristi vse za njegov dobiček, ker je 
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namen vseh stvaritev, da služijo človeškemu bitju, kakor tudi vsaki stvaritvi... ker 
služenje predstavlja odrešenje za omejene duhove znotraj... 
 
Zaradi tega sàmo človeško bitje daje velik doprinos k temu, če materiji nudi priložnost, 
da služi, če zase ustvarja stvari, ki izpolnjujejo koristen namen, katere pa lahko 
zagotovo zopet uživa kot Božji dar; čeprav pa sebe ne smel omejiti z njimi in bi moral 
vedno razmišljati o duhovnem namenu materialnih stvari na način, da njegove misli in 
namere niso usmerjeni k pridobivanju materialnih bogastev, da bi si ustvaril udobno 
življenje in da bi se tako spuščal vse nižje in nižje od stvari, ki so daleč manj razvite od 
njega... kar pa zanj predstavlja duhovno nazadovanje... 
 
Razvoj se mora vedno odražati v napredku (mora biti progresiven), ker je cilj 
zemeljskega življenja človeškega bitja ta, da se popolnoma osvobodi od materialnega 
ovoja, da se dvigne iznad slednjega, ker bo potem duša sposobna zapustiti fizično telo 
kot svobodno in neobremenjeno bitje ter se povzpeti v višje sfere... Nje potem materija 
ne bo zadrževala in ne bo prisiljena ostati v zemeljskih sferah takrat, ko ona ne živi več 
na Zemlji... 
 
Vi ljudje se ne zavedate, kako hvaležna je duša, ko se lahko loči od teh sfer. Vendar pa 
vzemite kot povsem zagotovo to, da je tisto, k čemur na Zemlji stremite z vsemi vašimi 
čutili, vaš največji sovražnik... vaša blaženost je namreč v svobodi; in vi ostajate 
zasužnjeni, vse dokler vas materija še naprej drži v ujetništvu, vse dokler vas še naprej 
vodi sebična ljubezen, vse dokler se ne osvobodite preko ustrežljive Ljubezni (vse 
dokler ne služite bližnjim v nesebični Ljubezni)... 
 
Osvobojen bo edino tisti, ki služi... In vaše življenje v formi človeškega bitja vam 
nenehno nudi priložnosti, da služite v Ljubezni... Vi imate svobodno voljo, in vi za 
razliko od vašega prejšnjega stadija razvoja niste prisiljeni služiti. Na to vas mora 
spodbuditi Ljubezen; in ustrežljivo Ljubezen bo prakticiral edino človek, ki potisne 
stran njegovo sebično ljubezen, ki ne želi vzeti, temveč dati. On se bo resnično naučil 
prezirati materijo; on se bo ločil od nje in se popolnoma osvobodil... 
 
Njegov proces na Zemlji bo uspešno zaključen s popolnim poduhovljenjem njegove 
duše, ki bo potem lahko dejavna v duhovnem kraljestvu z ogromno količino svetlobe 
ter moči in bo s služenjem v Ljubezni skrbela za tiste duše, ki še naprej venejo v temi in 
potrebujejo pomoč, da bi se lahko končno osvobodile iz njihovih okovov. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6357, 17. september 1955 
 

ZAKON REDA JE LJUBEZEN... 
 

Jaz govorim vsem Mojim otrokom, ker jim želim razodeti Sebe; Jaz jih želim prepričati 
v Mojo Ljubezen, modrost in moč... Jaz jim govorim kot Oče, da tako oni v Moji Besedi 
(ob)čutijo Očetovo Ljubezen in da je tako obenem tudi v njihovih srcih prižgana njihova 
Ljubezen do Mene... in uresničujem to, da Moji otroci izpolnijo Mojo voljo... In Jaz jim 
preko Moje Besede oznanjam Mojo voljo; Jaz jim sporočam (prenašam) Moje Božansko 
učenenje Ljubezni... 
 
V življenju je pomembna edino ena stvar: dejstvo, da bi se človeško bitje moralo 
oblikovati v Ljubezen... Jaz od Mojih živih stvaritev ne pričakujem ničesar, razen da 
živijo življenje nesebične Ljubezni do bližnjega. Edino to je Moja volja; in izpolnitev 
Mojih zapovedi Ljubezni za njih ravno tako pomeni to, da bo človeško bitje posedovalo 
vse, doseglo vse in da bo večno blaženo. 
 
Vse namreč izhaja iz Ljubezni; Ljubezen je zakon Mojega večnega reda. Vsak, ki živi 
brez Ljubezni, zapušča Moj red; in glede na to je reven, celo če vi ljudje na Zemlji 
navidezno živite v dobro urejenimi okoliščinami, celo če se na Zemlji počutite udobno 
in ste si za telo sposobni zagotoviti vse, kar je zanj koristno... Kljub temu pa se vaša 
duša nahaja v revnem stanju; in nekega dne, ko se bo vaše zemeljsko življenje 
dokončalo, boste bridko in boleče doživeli to revščino... 
 
Duša bo potem izobličena, slabotna in v temi polni agonije, ker ona kot bitje, ki je 
zapustilo red, ne more biti blaženo srečna, vse dokler se sama ni vključila (integrirala) v 
Moj zakon večnega reda, vse dokler ni postala Ljubezen. Ona to sicer lahko zagotovo 
še doseže v kraljestvu onostranstva v bolečih okoliščinah, če sploh stremi k temu... in 
po neskončno dolgem času... medtem ko ona to lahko na izjemno lahek način doseže 
na Zemlji, ker ji je neprestano ponujena priložnost, da prakticira Ljubezen in ker ji 
vsako nesebično delo Ljubezni priskrbuje vse več moči ter povečuje njeno voljo, da bo 
dejavna z Ljubeznijo. Potem bo človeško bitje znova vstopilo v Moj red in njegova 
usoda bo večna blaženost... 
 
Jaz vam vse to razodevam preko Moje Besede, ker vas ljubim, ker ste vi moje žive 
stvaritve; in preko Ljubezni boste postali Moji otroci, katere Jaz kot Oče lahko in tudi 
bom resnično naredil srečne... Moja Ljubezen vam namreč pripada, celo če ste se 
oddaljili stran od Mene, celo če ste zapustili Moj večni red... In Jaz bom z Mojo 
Ljubeznijo šel za tistimi od vas, ki ste oddaljeni od Mene, ki Me niste sprejeli v vaše 
srce, in vedno znova vam bom govoril... Če Me poslušate, vam to ne bo škodilo; če se z 
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ogorčenjem obrnete stran od Mene, potem boste morali iti naprej po stezi kakor prej, 
katera pa vas ne bo vodila do srečne usode, vse dokler živite brez Ljubezni... 
 
Dovolite, da vas zajame Moja Ljubezen. Ne upirajte se Mi in ne branite se, temveč 
odprite vaše srce in ušesa za Mene, da se tako Jaz Osebno lahko nastanim v vas, česar 
pa resnično ne boste obžalovali... Vi bi (ob)čutili Mojo Ljubezen kot moč, če bi le vašo 
voljo podredili Moji in čuvali Moje Zapovedi, katere pa vedno zahtevajo edino 
Ljubezen... brez Ljubezni namreč nihče ne more postati blažen. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5314, 10. februar 1952 
 

LJUBEZEN JE KLJUČ ZA DUHOVNO KRALJESTVO... 
 

Vi Me boste sposobni dognati edino preko Ljubezni... Ni drugega načina, da Me lahko 
(pri)dobite, nobenega načina da me prepoznate, razen preko Ljubezni. In tako imate vi 
ključ, ki bo za vas odprl vrata do Mojega srca, vrata v duhovno kraljestvo, do Hiše 
vašega Očeta. Brez tega ključa bo ostal onemogočen celoten pristop. Vam bo ostalo 
skrito vse, kar so v duhovnem kraljestvu ustvarili Moja Ljubezen, modrost in 
vsemogočnost (vsemogočna moč). Brez tega ključa bo ostalo skrito celotno znanje o 
Resnici. Primanjkovalo vam bo celotne Božanske modrosti, ker boste brez Ljubezni 
pogoltnjeni s strani teme, ker vam bo edino Ljubezen dala svetlobo (luč)... in vas tako 
vpeljala v dojemanje. 
 
Vi bi bili nepopisno močni, če bi se zanimali za Moje Besede in živeli življenje Ljubezni... 
Ljubezen je namreč tudi moč, in  za vas ne bi bilo nič nemogoče, če bi vašo naravo 
(značaj) spremenili v Ljubezen. Zato vam Jaz s temi Besedami dajem obljubo za neko 
ogromno količino svetlobe in moči, blaženosti, preko vpliva Moje Očetovske Ljubezni, 
če se le zdužite (zedinite) z Menoj preko del Ljubezni, če le vrnete na Mojo Ljubezen do 
vas... Vendar pa vi ne verjamete Mojim Besedam, ker bi si drugače vsi prizadevali živeti 
življenje Ljubezni. 
 
Zakaj na preizkusite tega... Osvobodite se celotne sebične Ljubezni. Poglejte okoli 
sebe, in kjerkoli vidite težavo, poizkušajte prinesti pomoč; kjerkoli najdete ljudi, ki 
trpijo v fizičnih in psiholoških boleznih, jih poizkušajte ozdraviti. Dajte jim zemeljsko in 
duhovno, karkoli je potrebno; dajte jim hrano in pijačo ter se odpovejte vašemu 
premoženju (materialnim stvarem), če na ta način lahko olajšate težavo ljudem, ki so v 
stiski. 
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Poizkusite in vi boste doživeli Resnico (resničnost) Moje Besede. Vi boste rastli v moči in 
svetlobi. Vi se boste dvignili iznad vašega lastnega zemeljskega trpljenja. Nič ne bo 
vplivalo na vas, kar je bilo pred tem videti, da vas tlači. Vi boste v vas samih (ob)čutili 
moč Ljubezni; in sreča vaše združitve z Menoj, katero pa vi vzpostavljate z vsakim 
delom Ljubezni, vam bo tisočkratno nadoknadila za to, kar ste razdelili (čemur ste se 
odrekli)... Vi Me boste prepoznali in (ob)čutili, kako vas drži Moja roka. Vi boste 
(ob)čutili vpliv Moje Ljubezen-ske moči, ki se izliva v vas; in ker ste vi duhovno blesteče 
prosvetljeni, boste lahko slišali in videli to, kar drugače vam ljudem ostaja skrito... 
 
Poizkušajte in verjemite Moji Besedi; prakticirajte Ljubezen... in vi Me boste pridobili in 
Me nikoli več ne boste izgubili... Verjemite Mi, ker vas Jaz resnično ne bom napačno 
(pod)učil. Jaz želim, da postanete blaženi; in ker vas je edino Ljubezen sposobna 
spremeniti v srečna bitja, vas Jaz nenehno spodbujam, da Ljubite... 
 
Vseeno pa se boste potem morali boriti proti duhu (Satanu) znotraj vas, kateremu 
primanjkuje vsakršne Ljubezni in kateremu ste dolžni vaše zemeljsko življenje... On vas 
spodbuja na sebično ljubezen. On želi ugasniti Božansko iskro znotraj vas. On vam želi 
preprečiti, da živite življenje Ljubezni. Vi ga boste morali odbijati oz. boriti se proti 
vašim lastnim hlepenjem, katera samo še povečujejo vašo sebično ljubezen in slabijo 
resnično (pravo) Ljubezen do Mene in vašega bližnjega, tako da vi sami ne boste 
sposobni doživeti moči Ljubezni... Borite se proti njemu (temu) in hodite za Menoj! Te 
Besede sprejmite v vaše srce in delujte v skladu z njimi, in vaša usoda bo popolna 
združitev (zedinjenje) z Menoj ter neskončna blaženost. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4890, 5. maj 1950 
 

NAGRADA ZA ŽIVLJENJE LJUBEZNI,  
BLAŽENA USODA V ONOSTRANSTVU... 

 
Tistim izmed vas, ki na Zemlji usmerjajo pozornost na Mojo voljo, je podarjena blažena 
usoda. Jaz od vas ne pričakujem ničesar drugega kot samo to, da se na Zemlji obnašate 
kot otroci vašega Očeta; da ljubite eni druge in da si pomagate tako, kot to delajo 
resnični (pravi) otroci istega Očeta. Jaz vam nisem dal nobene druge zapovedi, ker 
resnična (prava) Ljubezen vključuje vse; iz resnične Ljubezni izhaja vse, kar vodi do 
združitve (zedinjenja) z Menoj. 
 
Zaradi tega je resnična Ljubezen vse, k čemur je na Zemlji potrebno (vredno) stremeti. 
Vaša narava se mora oblikovati v Ljubezen; ona mora ponovno postati takšna, kakršna 
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je bila nekoč, ko je nastala iz Mene, Večne Ljubezni... Potem lahko zopet ostanete v 
vašem reničnem domu, v kraljestvu svetlobe, v Moji prisotnosti, osvetljeni z Mojo 
močjo, kar pa za vas predstavlja večno blaženost. Vam je podarjena blažena usoda, če 
spoštujete Mojo voljo... 
 
Glede na to naredite, da Moja volja postane vaša lastna! Živite v Meni in z Menoj, in 
Moja volja bo obenem tudi vaša! Živeti v skladu z Mojo voljo je vse, kar pričakujem od 
vas. Toda vsak, ki živi v skladu z Mojo voljo, je lahko edino dober; in tako je dobrota 
srca obenem tudi dokaz, da je oseba vstopila v Mojo voljo, da je on resničen otrok 
Njegovega očeta. 
 
In Jaz Moje otroke opazujem (gledam, motrim) s svojo Ljubeznijo ter skrbjo. Zaradi 
tega gredo oni lahko brezskrbno preko zemeljskega življenja, čim oni čutijo, da so Moji 
otroci; in oni so tesno združeni z Menoj preko Ljubezni, ki človeška bitja zaznamuje kot 
Moje otroke. 
 
Bodite ljubeznivi eni do drugih! Podpirajte eni druge v vsaki težavi; poizkušajte držati v 
oddaljenosti (odpraviti) celotno trpljenje in pomagajte, kjerkoli je to mogoče! Dokažite 
se kot Moji otroci, in Ljubezen vašega Očeta bo vaša večna nagrada. AMEN 
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Očetove Besede… Razlaga 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 ne bo brezuspešno zate. Ure, v katerih si v strahu, da ti primanjkuje potrebne 
moči, da bi delovala za Mene, se bodo skrajšale. Kmalu boš dobila poslanstvo, katerega 
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 dejavni v Ljubezni. 
 
H – (Horchen) – poslušati glas v svojem srcu. 
 
A – (Allen) – odreči se vsem svetovnim užitkom. 
 
 
D – (Demütig) – ponižno se 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. 
 
Dojemi to, da Mene ne morejo najti tisti, ki iščejo svet. Vendar pa bom Jaz tiste, ki Me 
iščejo, srečal in jim razodel Sebe… vsak, ki se Mi preda, Me bo posedoval. In tisti, ki 
moli za Mojo milost, se nahaja v Moji milosti, ker resnično 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 (ob)čutiš najčistejšo 
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Ljubezen do Mene, ker mora biti vsa nečistoča odstranjena iz srca, v katerem bom Jaz 
živel. Jaz namreč uživam samo v čisti Ljubezni, v Ljubezni, ki ne išče in ki edino daje 
sebe… ki je voljna 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 takšna Ljubezen preplavi srce, Me boš ti sprejela v sebi in boš v 
svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate največji blagoslov že v času življenja na 
Zemlji. 
 
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to še ostati skrito od 
tebe; ti namreč dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem 
k Moji Ljubezni… Tebi koristi to, 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 prebivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja 
Ljubezen, in prinesel bom blaženo srečo tistim, ki v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz 
namreč ne bom dovolil, da Moji otroci, ki se Mi predajo, živijo v pomanjkanju; in Jaz jim 
bom razodel Sebe ob ustreznem času. AMEN  
 
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939. (št. 
0763) 
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V hrvaščino prevedli Maja M., Zoran Ću. in Lorens N. 

Uredil in sestavil Lorens N. 

(januar - februar 2019) 

 

Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 
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www.sozo-hr.com 

www.zastocistaistina.com 

www.akademijavjecnogproljeca.org  

www.youtube.com/c/ZAŠTOČISTAISTINA  

www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI  

www.ljubavseohladila.com 

 

http://www.zastocistaistina.com/

