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Bog je nedojemljiv oz. Njegova narava je skrivnost…
.....................................................................†.......................................................................
Bertha Dudde, št. 8006, 29. september 1961
BOŽJA NARAVA JE SKRIVNOST…
Moja narava je in tudi ostaja za vas velika skrivnost, ker vse dokler živite na Zemlji, je
vaše razmišljanje omejeno in je nesposobno prodreti v duhovne globine. In celo za
popolnoma prosvetljenega duha Jaz Sem in tudi ostajam nedojemljiv, četudi je on že
prodrl v globokoumno duhovno znanje in se ponovno oblikoval v njegovo izvorno
naravo, katera je nekoč na Mojo podobo nastala iz Mene. Vendar pa je neprestano
stremljenje k Meni in neprestano približevanje k Meni del blaženosti in absolutne sreče,
kar pa traja večno… čeprav pa Sem Jaz kljub temu nedosegljiv.
Po drugi strani pa Jaz Sam osvetljujem bitje in ono je izpolnjeno z nezamisljivo
blaženostjo, tako da se bitje, ki je združeno (zedinjeno) z Menoj, ravno tako zaveda
Moje prisotnosti. Če bi bil torej Jaz dojemljiv in dosegljiv, potem bi blaženost nekega
dne dosegla njeno mejo… to pa je nemogoče, da se kdajkoli zgodi, ker Moji sreči ni
konca; namreč bitje bo vedno stremelo k Meni in bo vedno našlo novo izpolnitev,
čeprav pa Me ono ne bo nikoli sposobno dojeti…
Jaz Sem in tudi ostajam večna skrivnost za vse, kar je nastalo iz Mene… vendar pa se
Jaz od tega (ustvarjenega) ne oddaljujem, ker je Moja Ljubezen neskončna. In ker ta
Moja Ljubezen ne more nikoli prenehati, ravno tako ne more prenehati tudi sreča
Mojih otrok… v popolnosti namreč ni omejitve in nikoli ne more biti konca. Bitje se bo
še naprej vzpenjalo proti svetlobi, in svetloba bo vedno sijala nanj, čeprav pa bo
svetloba nedosegljiva in bo takšna tudi ostala. Jaz Sem namreč prvobitni izvor svetlobe
in blaženosti. Le ta pa je neizčrpen, in k Njemu stremijo vsa bitja ter najdejo nikolipresihajočo blaženost v tem, da bodo s strani tega prvobitnega izvora nahranjeni.
Moja narava je in tudi ostaja nedojemljiva… In zato je tudi razumljivo, da ta narava ne
more biti poosebljena; da ne more biti zamišljena kot nekaj, kar je omejeno. In zaradi
tega boste vi ravno tako dojeli, zakaj to Bitje… prvobitni izvor svetlobe… ustvarjenemu
bitju ne more biti viden. Prvobitna polnost svetlobe bi namreč vse uničila (Eksodus
33:20). Ona se je bila sicer zagotovo sposobna dati v vsej polnosti, vendar pa je bil
namen ta, da bitje ostane neka neodvisna entiteta; ono je moralo živeti neodvisno
življenje kot iskra svetlobe, kateri Sem želel dati nenehno srečo. In nenehno
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hrepenenje ter nenehna izpolnitev je del sreče… Ko bitje enkrat doseže vrhunec
prosvetljenja, bo ono izpolnjeno s strani vse bolj goreče Ljubezni, katera stremi k Večni
Ljubezni… Jaz pa to Ljubezen ponovno vračam in tako bitje nepopisno osrečujem…
Vendar pa to ne predstavlja zadovoljivega hrepenenja; to samo povečuje hrepenenje
po Meni, Kateri pa Se bitju vedno znova dajem…
Torej vse dokler živite kot človeška bitja, je vaše razmišljanje omejeno in vi takšne
modrosti ne boste nikoli sposobni dojeti. Vendar pa vi lahko celo v vaši nepopolnosti
ravno tako že vzpostavite povezanost z Menoj in Mi dovolite, da vam dam srečo: vi
lahko molite in vi se lahko pogovarjate z Menoj. In žarek Moje Ljubezni lahko vpliva na
vas, pa četudi samó kot šibko pritekanje moči, ker ste še naprej nepopolni. Vendar pa
vas bo celo to šibko pritekanje moči osrečilo; vi sami pa ga lahko povečate, čim se
prižge vaša Ljubezen do Mene in se razgori v blesteči plamen. Potem pa boste vi v vas
že čutili neko hrepenenje, katerega pa bom Jaz zadovoljil tako, da bo vaše hrepenenje
po Mojem osvetljevanju Ljubezni vse bolj močno raslo in bo naletelo na odziv glede na
stopnjo vaše Ljubezni. Vi me boste čutili in vi se boste zavedali Moje prisotnosti.
Vendar pa Me boste vseeno nesposobni razumsko dojeti, ker Moja narava je in tudi
ostaja za vas enigma (uganka).
Toda Jaz se vam razodevam… vi Me boste sposobni prepoznati kot Bitje, katero je v
Sebi Ljubezen, modrost in moč. In potem Me boste vi rastoče vse bolj ljubili; vedno
znova se bo odvijal postopek osrečitve, ker vi tega… ko ste enkrat doživeli to
blaženost… ne boste želeli nikoli več ponovno zamuditi. Iskra, ki je bila nekoč iz Mene
izsevana kot neodvisno bitje, bo neprestano stremela k ognjenemu morju Moje
Ljubezni… In to stremljenje k Meni se ne bo nikoli končalo. Moja Ljubezen se bo večno
dajala; posode se bodo vedno odpirale in bodo večno sprejemale žarek Moje Ljubezni.
In hrepenenje po Meni ter nenehna izpolnitev bosta zagotovila blaženost brez konca.
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8275, 17. september 1962
BOG JE NEDOJEMLJIV…
Vi, Moje žive stvaritve Me ne boste nikoli sposobni dojeti v vsej globini, celo ko ste vi,
kot Moji najvišje popolni otroci sposobni delovati in biti dejavni z Menoj. Vi ste
proizvodi Moje večne ustvarjalne sile… Torej Sem Jaz Sam izvor moči, Kateri pa je
neizčrpen, Kateri ne pozna meja in Kateri neprestano izliva Njegov tok v neskončnost…
Vendar pa Sem Jaz ravno tako Bitje oz. Jaz Sem inteligenten Duh (Duh s sposobnostjo
razmišljanja) najgloblje modrosti, Kateri z nezamisljivo Ljubeznijo deluje v skladu z
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Njegovo voljo in vse, kar je ustvaril, nezamisljivo osrečuje… Jaz Sem inteligentno
Bistvo, Katero dovoljuje, da nenehno nastajajo nove stvaritve; namreč moč, ki izhaja iz
Mene, ne more ostati nedejavna, ker je to življenje, ki pa nenehno ustvarja življenje. In
ko vi, Moje žive stvaritve, s svojo lastno svobodno voljo dosežete najvišjo popolnost, da
tako lahko kot Moji otroci delujete in ustvarjate z Menoj, potem ste vi resnično prodrli v
najglobljo modrost. Vi boste imeli na razpolago svetlobo in moč, kar pa vas bo
nepopisno osrečilo in kar lahko brezmejno izkoriščate (uporabljate), da bi bili
ustvarjalno dejavni (aktivni) za vašo lastno srečo. In ta moč bo iz večnega Prvobitnega
Izvora neprestano tekla k vam.
On Sam bo za vas nedojemljiv in bo to tudi ostal. Vendar pa bo neprestano raslo
zavedanje, da vas bo On vedno negoval v največji blaženosti, kakor bo obenem tudi
rasla vaša Ljubezen do Mene. Vi boste hrepeneli po Meni in boste vedno čutili Mojo
prisotnost; vi Me boste lahko (za)gledali v Jezusu Kristusu… čeprav pa bom Jaz za vas
ostal enigma (uganka), ker za ustvarjeno bitje ni mogoče, da popolnoma dojame
Bistvo, ki je in tudi ostaja iz večnosti v večnost. Namreč ustvarjeno bitje ni nič drugega
kot drobcena iskra, katera je bila s strani ognjenega morja Moje Ljubezni, izven Mene
Samega prikazana v zunanji obliki. Dejstvo, da to ustvarjeno bitje ve, da je ono za
vedno negovano s strani Moje moči Ljubezni in da se bitje zaveda, da je ono združeno
(zedinjeno) z Menoj… da se ono lahko neprestano druži z Menoj kot otrok z njegovim
Očetom, da Mi ono lahko govori in je z Menoj dejavno v absolutno blaženi skupnosti,
neprestano povečuje njegovo blaženost in njegovi Ljubezni dovoljuje, da postaja vse
bolj globoka… Ljubezen pa je blaženost… Ljubezen je svetloba… Ljubezen je moč…
Ljubezen je božanska, katera vsako bitje oblikuje tako, da zasebno postane bog (Psalm
82:6), ker Ljubezen vedno daje vse večjo popolnost… Toda dejstvo je, da ni nikakršne
omejitve; da je to nezamisljiva blaženost, katero Jaz vedno znova dajem Mojim živim
stvaritvam in katero je moč dojeti edino v stanju popolnosti, ko se je bitje, ki Sem ga
Jaz izseval kot živo stvaritev, deificiralo (postalo Božansko) in postalo Moj otrok.
Ono potem ve, da Sem Jaz za vekomaj nedojemljiv, čeprav pa ono odločno še naprej
stremi k Meni; ono čuti blaženost, ko se Mi približuje in najde njegovo srečo, ko mu Jaz
vrnem Ljubezen… o kateri pa vam ljudem še vedno primanjkuje celotnega
razumevanja, ker ste še vedno nepopolni. Vendar pa je vam namenjeno samo to, da
prejmete pojem večnosti, ki pa bo za vas nekega dne postal dojemljiv. In glede na to
morate vi ravno tako vedeti, da bo to najpopolnejše Bitje povsem zagotovo doseglo
Njegov cilj: da bo sposobno osrečiti vse, kar je On ustvaril. To pa bo za vas samo neka
spodbuda, da nadaljujete stremeti k vaši popolnosti, ker vam bo to prineslo ogromno
blaženosti… Za vas je nedojemljivo in bo tudi ostalo to, da se Jaz približujem vam,
Mojim živim stvaritvam in vam govorim… da Jaz Sem in bom tudi za vas večno ostal
nedojemljiv; čeprav pa kljub temu sprejemam vsako posamezno živo stvaritev z
najglobljo Ljubeznijo in jo pritegnem blizu k Sebi tako, da Jaz poizkušam narediti Sebe
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in Mojo naravo za vas razumljivo, da bi pridobil vašo Ljubezen, ker se Jaz lahko stopím
(združim) samo z Ljubeznijo. Ta združitev (zedinjenje) pa je potrebna, da bi vas nekega
dne neskončno osrečil… Najpopolnejše Bitje… največji Duh v neskončnosti… Večni
izvor moči in svetlobe… se želi združiti z vami, z Njegovimi živimi stvaritvami, zaradi
česar vam On govori… On se sklanja k najmanjšemu bitju, da bi pripomogel pri
njegovem vzpenjanju. In Njegova Ljubezen se ne bo nikoli zmanjšala, ker Ljubezen ne
pozna meja in si prizadeva blaženo osrečiti vse, kar je nekoč nastalo iz te Ljubezni.
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8622, 21. september 1963
NEDOJEMLJIVOST BOŽANSTVA…
Morali bi verjeti to, da vi ljudje za vekomaj ne boste mogli dojeti Moje temeljne narave.
Ni vas mogoče pripeljati do dojemanja glede tega, kaj je Moje bistvo, ker je vaše
razmišljanje še naprej omejeno in ste zato vi nesposobni za dojemanje neskončnega.
Namreč Duh, za Katerega ste vi ustvarili izraz »Bog« (Janez 4:24), je neskončen. In
ravno tako vam ne more biti razloženo to, kar je Duh v Samemu Sebi; On namreč nima
oblike, vi pa si vse v stvarstvu vedno zamišljate kot formo… še posebej, ko to vsebuje
bistvo (bit), torej ko to poseduje voljo, ki razmišlja. Jaz namreč povsem zagotovo
obstajam, vendar pa nisem zamisljiv v niti eni obliki… Jaz Sem neomejena moč, Katera
deluje brez omejitve… Tako ta moč prežema celotno vesolje; Ona prežema vsako
fizično in duhovno stvaritev. Ona vedno in za vekomaj deluje v zakonskem redu… ker
volja, ki razmišlja, to duhovno moč usmerja v skladu z načrtom Ljubezni in modrosti.
Ta »volja, ki razmišlja«, vam daje pravico, da si zamišljate Bitje. Vi temu Bitju edino ne
morete dati oblike, ampak morate na to gledati, da je vse to, kar je vidno vam in vsem
duhovnim stvaritvam, izpolnjeno z močjo Moje Ljubezni… z Mojim Duhom… s Katerim
pa vi lahko vzpostavite miselni kontakt, ker Sem Jaz Bitje, ki razmišlja (Bitje, ki ima
inteligenco).
Moja temeljna narava, Moj Duh, Moja Ljubezen, Moja moč… vse to je enako. Vseprežemajoča moč je Bog… Ljubezen v Sebi je Bog (1 Janez 4:8, 16)… Duh je Bog (Janez
4:24). Vendar pa je Bog Bitje, ker volja, ki razmišlja, določa, da se izražajo Ljubezen,
moč in Duh; ona odloča o vsaki Moji vladavini ter dejavnosti. In preko moči Ljubezni se
je razpršila na brezštevilne drobcene delce… vsak drobcen delec pa je ponovno enak,
kot Sem Jaz Sam: duh z enakimi značilnostmi kot Jaz Sam, samo da je izjemno majhen
(Hebrejcem 12:9)… pa vendarle močan, ker je on zopet nosilec Samega večnega
Božanstva, ker drugače ne bi mogel nadaljevati obstajati, če ne bi bil prežet z Mojo
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močjo Ljubezni. In zato, ker ste vi podobe Mene Samega, se človeško bitje resnično
lahko primerja z Menoj Samim. Vendar pa ste vi končna bitja; vi ste del Mene, na
katerega je potrebno gledati kot na končnega, vse dokler ste še naprej nepopolni. Ko
pa enkrat ponovno postanete popolni, kakor ste bili na začetku, se bo ravno tako
zgodila ponovna združitev z Menoj. In si boste vi lažje oblikovali pojem (koncept) o
Božanstvu, četudi Jaz Sem in bom tudi ostal za vas nedojemljiv v Moji najbolj notranji
naravi. Vendar pa potem vi ne boste uporabili omejenih meril, kakor to delate kot
človeško bitje, katero pa je obenem tudi razlog za vaše pogosto zaslepljeno
razmišljanje. Jaz Sem Duh oz. Jaz Sem Bitje, Katero je vašim človeškim čutilom
neopazno, toda Katero kljub temu obstaja… in Katero je torej Bitje. Vi namreč ne
morete prepoznati pomena in namena v vsemu, kar Sem ustvaril in zato prihajate do
logičnega zaključka o Moči, Katera je sposobna razmišljati in hoteti (Rimljanom 1:19,
20). Glede na to bi morali vi vstopiti v stik to Močjo, Katere pa vi ne morete zanikati.
Namreč edino ta veza, združitev (zedinjenje) vam daje dojemanje, da ste vi v vaši
temeljni naravi enaki… In ko vam govori ta Moč, potem Ona ne govori vašemu
zunanjemu ovoju… telesu… ampak temu, ker je znotraj tega ovoja, kar vas označuje
kot Božjo podobo: vašemu duhu, kateri je tako nastal iz Mene (kateri vam je bil dan) in
je del Mene… katerega pa ste vi nekoč zavrgli in kateri vam je bil ponovno dan, kot
drobcen delec za vaše življenje kot človeško bitje. Z drugimi besedami: Jaz govorim
večno nesmrtnemu delu vas. Jaz govorim temu, kar pripada Meni Samemu; kar je bilo
kot majhna iskra izsevano iz Mene Samega in se skriva v vašem človeškem pokrovu,
kar pa je ponovno samó dokaz, da Sem Jaz Sam želel ponovno najti Sebe v vas, v Mojih
živih stvaritvah; zato boste vi tudi ostali nerazdružljivo povezani z Menoj, ker je Moj
Duh nedeljiv… ker Moja moč Ljubezni zagotavlja vaš obstoj, ker vi ne morete nikoli
prenehati obstajati in ker ste vi Moja izsevana moč, katera se mora v skladu z večnim
zakonom ponovno vrniti k izvoru moči.
Vi boste vse to razumeli edinole v stanju popolnosti. Namreč vaše razmišljanje ne bo
več omejeno, ampak boste vi ravno tako vedeli, da Sem Jaz Bitje, Kateremu pripada
vsa vaša Ljubezen. Vi boste vedeli, da Sem Jaz Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 16) in vi
boste dojeli, zakaj ste bili kot človeško bitje vse to nesposobni dojeti. Ker vse dokler vas
Jaz Sam… Moj Duh… Moja Ljubezen, ne more v celoti posedovati, ker ste še naprej
nepopolni, vas Jaz ne morem prežeti, da bi bili tudi vi enako tako prosvetljeni. Vendar
pa Sem Jaz dejaven v vas, kolikor je to mogoče in kolikor to dovoljuje vaša stopnja
zrelosti… ko vam darujem vedno več svetlobe, da boste tako vi nekega dne dosegli
popolnost. AMEN

***
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Bertha Dudde, št. 1747, 22. oktober 1940
SKRIVNOST VEČNE LJUBEZNI…
Dojeti skrivnost večne Ljubezni presega človeško sposobnost. In tako nekemu človeku
ne bo nikoli mogoče, da si zamisli Boga kot Sámo Ljubezen, ker je za človeka, ki veruje,
Bog Bitje (Entiteta, Bistvo), Ljubezen pa je občutek… Bitje in Ljubezen sta torej dva
pojma, katera resda lahko pripadata eden drugemu, kjer eden lahko dopolnjuje
drugega, katera pa si je težko zamišljati, da sta eno in isto… Bog kot Ljubezen je
razumljiv in zamisljiv edino kot najbolj vzvišeno, najpopolnejše Bitje, Katero pa mora
biti ravno tako na najvišji stopnji Ljubezni, zato sta torej Bog in Ljubezen
nerazdružljiva.
Ta razlaga pa je tudi edina, ki je lahko dana ljudem, katera pa torej ne razodeva večne
skrivnosti Ljubezni, ker je vsaka nadaljnja zamisel napačna in ker človekove misli niso
sposobne dojeti tega čudeža. Vendar pa mora biti človeku dovolj to, da si Ljubezen
prestavlja kot nekaj nedojemljivega, kar pa se lahko razume samo z enakim; se pravi,
da samo človek, ki ljubi, prodira v skrivnost (BD 2289), in on lahko potem vedno
uporabi edinole lastno stopnjo Ljubezni kot merilo, ker mu »večja« ni jasno dojemljiva.
Šele tedaj, ko mu uspe svoje lastno bitje spremeniti v Ljubezen, mu bo lažje
predstavljati si Boga kot Sámo Ljubezen; namreč on, kot človek temu ne bo nikoli
prišel do konca. Vendar pa si on Boga vseeno lahko predstavlja kot Bitje (Entiteto,
Bistvo); in četudi to Bitje glede na človeške pojme ni zamisljivo, pa si človek Bitje vedno
zamišlja kot nekaj telesnega, celo če to kot takšno ni očesu vidno. Namreč Ljubezen
glede na njegove zamisli ne more imeti oblike, toda čim bi ji bila dana oblika, bi bila
ona vendarle obravnavana kot nekaj elementarnega (substancionalnega, kot bistvo).
In zato je poizkus, da se človeka uvede v to skrivnost, popolnoma brez pomena; to bi
namreč vodilo samo do napačnih tokov misli, katere pa bi lahko preprečile človeku, da
prepozna večno Resnico. Človek bi v svoji omejenosti sicer lahko dojel vse, kar se tiče
zemeljskega življenja, vendar pa duhovno razumevanje le tega zahteva Ljubezen-sko
dejavnost. Potem pa svoje bitje ravno tako oblikuje v Ljubezen; in ko se duša loči od
telesa, ostaja sàmo bistvo, katero pa je sedaj ravno tako Ljubezen. Zato tega ni
potrebno ločevati, ampak je preko Ljubezni šele lahko postalo to, kar je… tako da sta
Bitje in Ljubezen eno in isto.
(23. december 1940) Tisti (Bog), Kateri je v Sebi Samemu Ljubezen, bo lahko
predstavljiv edinole kot Bitje, ker za človeka obstaja možnost dojemanja šele v
substancialnem (nanašajoč se na substanco, snov, obliko)… On resda ravno tako občuti
Ljubezen, sicer v najmanjši meri, vendar pa si on še ne more predstavljati večnega
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Božanstva kot nekaj, kar šele v življenju občutkov prihaja do izraza. On bi namreč to
smatral le kot naravno Bitje, ne pa kot Bitje Sámo. Ljubezen je moč in Bog je moč, zato
morata biti Bog in Ljubezen eno in isto. Pa vendarle mora biti Bog prepoznan kot Bitje,
ker bi drugače lahko prišlo do pomanjkanja temeljnega pojma glede obstoja večnega
Božanstva. Šele takrat, ko se je bitje približalo večnemu Božanstvu, je mogoče oba
pojma združiti v enega. Potem pa bo bitju popolnoma jasno to, kar sedaj še ne more
dojeti. Vendar pa mu na Zemlji primanjkuje sposobnosti, ker lahko sprejme samo tisto,
kar je možno uskladiti z zemeljskimi zakoni, ker drugače ostaja nedojemljivo. AMEN
...................................................................... 2......................................................................

Božja vseprisotnost… Poosebljanje Božjega bistva ni mogoče…
.....................................................................†.......................................................................
Bertha Dudde, št. 3537, 5. september 1945
»JAZ SEM KI SEM…«
(Eksodus – 2 Mz. 3:14)
Jaz Sem, Ki Sem iz večnosti v večnost… Jaz Sem brez začetka in brez konca… Jaz Sem
namreč Duh (Janez 4:24), Ki je v Sebi moč in Ljubezen, iz Katerega izhaja vse, kar je
(obstaja), Ki poseduje voljo in sposobnost razmišljanja in na ta način deluje v Svoji
modrosti… Jaz Sem, Ki sem… Brez Mene ni ničesar in brez Mene nič ne more biti to,
kar je… Jaz Sem moč, Ki prežema celotno vesolje; volja, Ki vlada vsemu in Ljubezen, Ki
vzdržuje vse, kar je nastalo iz Moje moči. Iz Mene je nastalo vse, kar v vidnih in nevidnih
stvaritvah izpolnjuje vesolje. To, kar je bilo ustvarjeno iz Mene, za vekomaj ostaja v vezi
z Menoj, ker je moč nedeljiva in se ne more ločiti od Izvora moči; ona ostaja to, kar je…
sevanje Mene Samega.
Vse stvaritve so forma, in le te so nastale iz volje, ki deluje z močjo in Mojim mislim
omogoča, da postanejo dela. Torej Jaz Sam sem istočasno stvarstvo in Stvarnik, ker
ono v sebi zakriva Mojo moč, izvorno substanco Mene Samega, zato Moram biti Jaz
Sam ravno tako povsod tam, kjer so stvaritve nastale iz Mene. Jaz Sem Duh, Ki je
vsemogočen, poln Ljubezni in modrosti, Ki je vedno dejaven (aktiven) in zato deluje v
Ljubezni ter modrosti; Kateremu ni nič nemogoče, ker je moč Ljubezni nezamisljiva in
ne pozna meja. Jaz Sem Duh in Sem zato brez časa in prostora. Jaz Sem od vekomaj in
povsod, nič Mi ne ostaja skrito, nič Mi ni nedosegljivo, ker Sem Jaz najpopolnejše Bitje
in iz Mene nastaja edinole popolno.
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To, kar je nastalo iz Mene, je bilo duhovno (bistvo), katero je bilo v vsej popolnosti
ustvarjeno kot Moja podoba in je bilo oživljeno z Mojo močjo Ljubezni. Bilo je del
Mene, nerazdružljivo združeno (zedinjeno) z Menoj; bilo je Moje sevanje, kateremu
Sem Jaz dal formo in katero je sedaj kot samostojno bitje lahko enako kot Jaz
ustvarjalo ter oblikovalo z Mojo močjo, katera je nadaljevala pritekati bitju. Moj Duh
namreč prežema vsa bitja, ki so nastala iz Mene. In tako Sem Jaz v njih; in Jaz ne bom
nikoli prenehal obstajati (biti), ravno tako kakor tudi bitje, ki je imelo svoj izvor v Meni
in ki ne more nikoli izginiti, ker je del Mene, Moje Ljubezenske moči.
In tako vse, kar Sem Jaz ustvaril, pričuje o Meni, ker v sebi zakriva Mojo moč, brez
katere nič ne more obstajati. Jaz delujem vidno in nevidno človeškemu očesu, in Moje
delovanje je vedno izraz Moje moči, katera Sem Jaz iz večnosti v večnost. Tisti, ki Me je
spoznal, Me povsod vidi; on ve, da Sem povsod prisoten in Me čuti, ker on z vsakim
vdihom prejema moč od Mene, Kateri mu razodevam Svojo bližino. In vsak misleči
človek bi Me moral prepoznati, ker ne obstaja ničesar, kar ne pričuje o Meni. Bitje in
obstoj vsakega dela stvarstva je odvisen od Mene, in vsaka stvaritev je oživljena z Mojo
močjo in Mojim Duhom. In tudi sámo življenje je dokaz Mojega Bitja; dokaz Stvarnika,
Kateri je dal življenje Mojemu delu, ker niti eno bitje ne more sebi dati življenja in ga
vzdrževati. Toda vse, kar je vidno, v sebi nosi življenje, ker celo mrtva materija živi.
Namreč ničesar ni, kar bi obstajalo, brez da se spreminja v svoji zunanji formi, zato je v
sebi dejavno (aktivno), četudi v najmanjši meri; aktivnost pa je življenje.
Jaz Sem bil, Jaz Sem in Jaz bom ostal v večnosti… najpopolnejše Bitje, Ki je zaradi
Svoje volje, Svoje Ljubezni in Svoje modrosti sposobno vse, Ki je dejavno v ustvarjanju
in oblikovanju, Ki je ustvarilo brezštevilna bitja in jih za celotno večnost želi osrečiti.
Namreč nikoli niti eno bitje ne bo moglo doseči Moje popolnosti. Vendar pa Jaz vse
privlačim k Sebi v Svojo bližino, da bi podaril blaženost preko Mojega sevanja moči,
katera pa prežema vse, kar hrepeni po svojem izvoru… kar se je zato preko direktnega
prenosa moči združilo (zedinilo) z Menoj, Ki Sem bil, Ki Sem in Ki bom tudi ostal iz
večnosti v večnost. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3398, 9. januar 1945
VSEPRISOTNOST BOGA… BISTVO - MOČ…
Bog je povsod prisoten. Njegov Duh ni vezan na prostor in čas, ker je Njegov Duh moč,
ki teče preko vsega in je zato tudi istočasno povsod prisoten. Vendar pa ta moč ni brez
bistva, zaradi česar se jo tudi lahko vedno in povsod kliče. Namreč misli in volja
spodbujajo to moč; misel in volja pa bosta vedno dejavni, ravno tako skladno s klicem
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preko bitij, katera kot da so sevanje njihove moči in so zaradi tega kakor Bog, samo v
najbolj drobceni meri… bitja, katera so kopija najpopolnejšega Bitja… Bog je povsod,
ker drugače On ne bi bil popoln; namreč popolnost ne pozna meja; ona ne pozna
ničesar, kar je vezano na prostor in čas…
Božja popolnost ljudem ni dojemljiva, ker človek pozna samo to, kar je omejeno; in
nekaj, kar je neomejeno, njemu ni zamisljivo. Zato je tudi težko narediti, da je zanj
Božja vseprisotnost verodostojna. Čim si namreč on poizkuša zamisliti večno
Božanstvo kot Bitje, si že zamišlja nekaj, kar si lahko zamišlja samo krajevno in
prostorno. Zaradi tega si človek prizadeva, da si večno Božanstvo razloži z nazivom
Moč; kar je sicer samo po sebi Resnica, vendar pa zelo otežuje osebno povezanost
človeka z Bogom, ker je le ta glede na človeško pamet lahko vzpostavljena edino z
Bitjem, Ki je sposobno misliti in ima voljo…
Veza z Bogom je namreč nujna. In zato mora biti Bog priznan kot Bitje, kar pa je tudi
povsem lahko mogoče, ker vsako delo stvarstva razodeva voljo, katera je preko
Njegove moči postala forma, v kateri pa je prepoznavna najgloblja modrost in zato
popolna misel. In vse dokler je delo stvarstva vidno človeškemu očesu, to na določen
način ravno tako pričuje o Božji vsemogočnosti. Namreč vsako delo stvarstva je
manifestacija Božje moči, zato mora biti Sam Bog tam, kjer se izraža Njegova moč. Če
človek o tem resno razmisli, potem mu je misel na Bitje že veliko bolj sprejemljiva, ker
smisel in namen del stvarstva ne dovoljujeta, da bi se pojavili kakršnikoli dvomi o tem,
da je v njihovem temelju volja polna modrosti. Kjer pa je volja, tam je obenem tudi
možnost, da si tej volji naklonjen. Zato je veza lahko vzpostavljena preko miselnih
prošenj, ker je človek v sebi dosegel prepričanje, da bo ta miselni klic naletel na posluh;
in to kjerkoli ter vedno, in da je mogoče prejeti odgovor od Bitja, Ki je popolno in zato
obenem tudi polno Ljubezni ter moči…
Božjega Bitja se nikakor ne sme poosebljati, ker bi bilo to omejevanje glede na
človeško razmišljanje, katerega pa je v vseprisotnost ravno tako težko prepričati, ker
Božje Bitje ne more biti postavljeno v ljudem zamisljivo formo. Vendar pa se je v Jezusu
Kristusu manifestirala (učlovečila) prazgodovinska Božja moč, Božje sevanje oz. ona je
popolnoma izpolnila neko telesno formo. Lahko rečem, da je ona oživela to zunanjo
formo in je zaradi tega vidna tistim, ki si Boga želijo predstavljati… Namreč Bog naredi,
da vse Njegove misli preko Njegove volje postanejo forma, kakor tudi misel, da
Samega Sebe naredi vidnega ljudem, brez da bodo oni pogoltnjeni s polnostjo Njegove
moči ter svetlobe. Vendar pa je neka vidna oblika, v skladu z zakoni narave vezana na
prostor in čas, lahko brezprostorna in brezčasna samo takrat, ko se je popolnoma
poduhovila; ona torej vam ljudem ostaja zamisljiva. Vendar pa v duhovnem kraljestvu
to formo oko lahko opazi in zato gleda Boga iz oči v oči.
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Božji Duh je namreč povsod in je resnično neprestano aktiven oz. On naredi, da
Njegove misli preko Njegove volje postanejo oblika. On mora biti glede na to Bitje, ker
sta Njegova volja in Njegova modrost prepoznavni v vsem, kar je ustvarila Njegova
moč (Rimljanom 1:1, 20). Ker pa večno Božanstvo želi, da bo z Njim vzpostavljen odnos,
mora biti človek sposoben verjeti, da je Bog Bitje. Ker če si Ga on zamišlja samo kot
moč, si on ne bo nikoli prizadeval vzpostaviti te veze. Potem pa on svoje zemeljsko
življenje živi brezuspešno, ker mora biti predpogoj za duhovni napredek molitev k
Bogu za milost, katera pa se dviga kvišku k Bitju, Katero je vseprisotno; toda nikoli k
moči, kateri sta zanikani volja in sposobnost razmišljanja, se pravi značilnosti nekega
Bitja. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3443, 20. februar 1945
POOSOBITEV BOGA…
Vera v duhovno oprijemljivo/resnično Božanstvo v nobenem primeru ne kaže na
poosebljeno Božanstvo, zaradi česar človeško bitje ne bi smelo imeti omejene ideje o
Bogu, Ki je vseprisoten in obstaja izven časa in prostora. On namreč s Svojim Duhom
izpolnjuje vse: celotno vesolje, celotno duhovno kraljestvo… in zaradi tega Ga je
nemogoče zamisliti kot osebo, ki je glede na človeško dojemanje prostorno omejena.
Zato se mora poosebitvi Boga popolnoma izogibati, če se človeško bitje želi vsaj malo
približati zamisli o Bogu, kot najvišjemu in najpopolnejšemu Božjemu Bitju. Bog je
dejansko Sebe v človeški formi naredil vidnega Njegovim živim stvaritvam tako, da je z
Njegovo Božanskostjo prežel Jezusovo telo in v Njegovem spremenjenem stanju Sebe
pokazal ljudem, da so si oni na ta način v Jezusu Kristusu lahko zamislili večno
Božanstvo (Janez 1:18; 14:8, 9). Vendar pa bo duša, ko enkrat odvrže svoje telo in vstopi
v kraljestvo svetlobe, dojela, da se večnega Božanstva ne more nikoli dojeti s človeškim
razumom in da je bil namen utelešenja v Jezusu Kristusu prebuditi oz. okrepiti vero v
duhovno oprijemljivo/resnično Božanstvo v ljudeh v času njihovega zemeljskega
življenja, ker bi oni drugače težko imeli vero, katera pa je torej nujna, da bi se preko
molitve vzpostavilo vezo z Bogom…
Zaradi tega je večno Božanstvo postalo vidno ljudem v Jezusu Kristusu (Janez 1:18;
14:8, 9), in On v usmiljeni Ljubezni poizkuša narediti, da je On ljudem pristopen, da bi
jih opogumil, da z Njim vzpostavijo stik. Namreč Jezus Kristus je bil forma, katera je za
ljudi na Zemlji zakrivala večno Božanstvo… V duhovnem kraljestvu pa bo ta ista forma
duhovno vidna tistim ljudem, ki so dosegli stopnjo zrelosti, katera jim omogoča, da
vidijo Boga (Matej 5:8; Hebrejcem 12:14)…
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Vendar pa je to duhovno oprijemljivo/resnično Božanstvo lahko kjerkoli prisotno in
zato nikoli porabljeno v omejeni formi. Zaradi tega ne more biti nikoli obravnavano kot
telesno Božanstvo, ker je ta koncept uporabljen samo za zemeljsko življenje; za sámo
človeško bitje, katero kot neko izolirano posamezno bitje znotraj vesolja zase zahteva
priznanje, da je osebnost, zaradi česar je potrebno osebo vedno razumeti kot človeško
bitje. Da pa ta koncept ne more biti nikoli uporabljen za večno Božanstvo, govori
dejstvo, da je Bog Duh (Janez 4:24)… Duh pa, ko je enkrat popoln, ni nikoli nekaj
omejenega, nekaj kar je vezano na formo.
Zato je glede na to najvišja Popolnost brezmejna iznad vsakršnega razumevanja in
prežema celotno večnost. Ona je vseprisotna, ker je njena temeljna substanca
Ljubezen (1 Janez 4:8, 16), katera ravno tako ni omejena in glede na to tudi ni zamisljiva
kot forma. Razumska sposobnost človeškega bitja je omejena; on razen zemeljskih
stvari ni sposoben vizualizirati ničesar, vse dokler je še naprej duhovno neprosvetljen.
In glede na to si on poizkuša zamisliti večno Božanstvo kot osebo, čim on verjame v
duhovno oprijemljivega/resničnega Boga, v Boga, h Kateremu lahko moli.
In Bog je zadovoljil temu čisto človeškemu hrepenenju, da Sebe utelesi v Jezusu
Kristusu, in sicer tako, da je pokazal, na kakšen način se človeško bitje, ki živi Boguprijetno življenje, lahko na Zemlji združi z Bogom in zato postane kot eno z Njim… On
je ljudem želel pokazati stezo za doseganje končnega cilja, za popolno združitev z
Bogom (Janez 14:6; 17:22). Sevanje Božanskega Bitja je popolnoma preželo človeka
Jezusa (Kološanom 2:9), zaradi česar je bil človeški samo zunanji okvir, fizična forma
(fizično telo), medtem ko sta bila Njegova duša in duh Božanska, katera pa sta se znova
popolnoma združila z Bogom, iz Katerega sta ona tudi nastala.
Vendar pa Se večno Božanstvo ni izčrpalo, ker je za najbolj popolno Bitje namreč
nemogoče, da bo kdajkoli omejeno znotraj forme. Kljub pa je večno Božanstvo nekaj,
kar je duhovno oprijemljivo/resnično, kar pomeni, da je ono duhovna moč, kateri
morata biti priznana volja in sposobnost razmišljanja. Zaradi tega obstaja Bitje, s
Katerim človeško bitje tudi lahko vzpostavi iskren (pristen) stik z uporabo njegove volje
in misli. Namreč volja in razmišljanje človeškega bitja ravno tako nista omejena na
zunanjo formo, temveč sta del duhovnega bistva, katero je utelešeno v človeški formi.
Ko enkrat fizični ovoj odpade (ko fizično telo umre), je duša, duhovno
oprijemljivo/resnično bitje, še naprej sposobna razmišljati in hoteti. Vendar pa je
skladno z njenim stanjem zrelosti sposobnost lahko slabša ali pa močnejša, medtem ko
večno Božanstvo, kot najpopolnejše Bitje uresničuje Svojo voljo in Svoje misli v zelo
globoki modrosti ter nezamisljivi moči.
Človeška fizična forma (človeško telo) je v času trajanja njegovega življenja le sredstvo
do cilja. Vendar pa bo vsak, ki verjame v nesmrtnost duše, obenem tudi razumel, da bo
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zunanja forma, oseba, nepotrebna za nadaljnji obstoj (življenje) duše. Kljub temu pa
ima duša zavedanje o sebi, kot o individualnem (posameznem) bitju celo takrat, ko se
pridruži enako zrelim dušam… kakor bo tudi večno Božanstvo ostalo najvišje in
najpopolnejše Bitje za najpopolnejša svetlobna bitja, katera so se združila z Njim…
katera so popolnoma združena z Bogom in zaradi tega v njihovem lastnem obstoju
izjemno srečna; ona namreč vedno in za vedno prejemajo ter čutijo Božjo moč
Ljubezni, Katera je kot večni Oče v intimnem stiku z njimi. AMEN

.....................................................................3.......................................................................

Božje bistvo vidno V Jezusu Kristusu…
....................................................................†........................................................................

Bertha Dudde, št. 6641, 10. september 1956
BOŽJE BISTVO…
Vi ljudje ne boste nikoli sposobni popolnoma dojeti Mojega bistva, ker vam to
preprečuje vaša lastna nepopolnost, kakor tudi to, ker Jaz Sem in bom tudi ostal
nedojemljiv za vsako iz Mene ustvarjeno bitje; Jaz Sem namreč prvobitni center
večnosti, čigar sevanje ste vi, kakor tudi vse, kar je ustvarjeno… stvaritve neskončne
majhnosti, katere niso sposobne dojeti izvorne impozantnosti (veličine, mogočnosti,
moči), v kateri imajo svoje izhodišče. Tako da, vse dokler živite na Zemlji, vam tudi Jaz
lahko vedno dam edinole slikovito razlago. Vendar pa bodo te razlage vedno ustrezale
Resnici, četudi bodo one tako prikazane, da so lahko uporabne samo kot slaba
primerjava tega, kar bi vi želeli spoznati o Mojem Bitju. Vse dokler Mene Samega
poosebljate na način, da si vi kot »Boga« predstavljate karkoli, kar je omejeno, potem
vam je težko dati pravilno razlago… Čim se vi Mene zamišljate edinole kot »moč«, ste
vi ravno tako še vedno v zavajajočem razmišljanju…
Torej ko si vi predstavljate nekaj, kar ima bistvo, kar izpolnjuje celotno neskončnost oz.
tudi: če si lahko zamislite celotno neskončnost kot živo Bitje, katero se zaveda Sebe, je
sposobno razmišljati in je izpolnjeno z prekomerno močjo… potem ste že prišli bližje
Resnici. Jaz Sem namreč Duh (Janez 4:24), Ki izpolnjuje vse, Ki ne pozna nikakršne
omejitve, Ki je povsod in Ki je prisoten že v najbolj neznatnem delu stvarstva… Ki je v
Sebi moč in svetloba; Ljubezen, modrost in moč v najbolj vzvišeni popolnosti… Tega
duhovnega Bitja si ne more nihče zamisliti, ker je vsako ustvarjeno bitje komaj neka
iskrica te Božje moči, katera pa vseeno ni sposobna dojeti tega Stvarnika. Toda
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blaženost Mojih stvaritev se nahaja v tem, da imajo oni vezo z Mano, njihovim
Stvarnikom… zavedajoč se življenja in delovanja v skupnosti z Mano, v spoznanju glede
tega, da so od Mene ljubljeni in v nenehnem prejemanju Moje moči Ljubezni…
Ta blaženost pa se je povečala z dejstvom, da Sem Jaz Sebe… ko Sem bil pred tem za
njih nerazumljivo in nedojemljivo Bitje… njim približal viden; da Sem za bitje, ki ima
obliko (formo), ravno tako sprejel neko obliko, da oni sedaj lahko z Menoj kot z nekom,
ki je tesno povezan z njimi, komunicirajo (se družijo, delujejo); namreč moč Ljubezni, ki
teče preko bitja, v njih povzroča takšno hrepenenje, da bodo z Menoj združeni
(zedinjeni) v najgloblji in najbolj pristni skupnosti. Kot Duh, ki izpolnjuje vse, Jaz Mojim
stvaritvam ne morem biti viden, vendar pa Sem se lahko zakril v neko formo, ki je
enaka njihovi lastni. Dokler je bila ona še zemeljska materija, Sem se lahko nastanil v
neki formi v takšni polnosti, da je to mogoče dojeti, da bi potem neskončno prosvetlil
poduhovljeno formo tako, da Sem Jaz bil in tudi ostal viden Mojim stvaritvam, katera
lahko izdržijo pogled nanjo… In vsako bitje lahko ravno tako doživi to prosvetljenje z
Božansko Ljubezensko močjo, da ga poviša na vedno višjo stopnjo; kar pa je potrebno
razumeti kot »deifikacijo« ustvarjenega, katero pa Sem Jaz postavil za cilj vsakemu
bitju, ko Sem mu dal življenje.
Človek Jezus je bil takšno prvo bitje, ki je doseglo to deifikacijo na Zemlji in obenem
tudi izpolnilo poslanstvo, katero pa je s padcem prvobitno ustvarjenih duhov postalo
nujno… Kateri je to poslanstvo lahko izpolnil samo tako, da je bila izkoriščena
»Božanska Ljubezenska moč«… tako, ko je Ljubezen na najbolj vzvišeni stopnji
izpolnila človeško telo. Zato Sem Jaz Sam, Kateri Sem Ljubezenska moč, moral biti v
človeku Jezusu… »Ljubezen« se je morala ustelesiti v človeški formi, da je bilo na ta
način sedaj lahko dokončano poslanstvo: sprava (odrešenje, pomiritev) zaradi krivde
greha nekdanjega odpadništva od Mene… Jaz, večno Božanstvo, Sem se zato nastanil
v človeku Jezusu ravno na način, da se je moč Mojega bistva: Ljubezen, modrost in
vsemogočnost izlila v tega človeka, Kateri Mi je moral postreči kot forma in Kateri zato
te forme ni potreboval nikoli več izgubiti, ker Sem Jaz za vas v Njemu želel postati
»vidno« Božanstvo, Katero pa je sedaj v tej obliki za vas postalo predstavljivo…
Vendar pa Jaz Sem in tudi ostajam v Mojem bistvu nedojemljiv za celoten obstoj
(stvarstvo); to namreč ravno tako pripada blaženosti: vedno in za vekomaj težiti k
nečemu, kar se zdi kot nedosegljivo, pa vendarle sebe spoznati, da si ljubljen od Tega
izvorno močnega, najbolj vzvišenega in najpopolnejšega Bitja… In to ogromno
Ljubezen Sem Jaz vam ljudem dokazal z Mojo smrtjo na Križu, katero je resda prestal
človek Jezus, vendar pa jo je lahko prestal samo zaradi Moje Ljubezni… Jaz Sam Sem
bil namreč v Njemu in na ta način uresničil delo odrešenja, katero pa je sedaj
ustvarjenemu bitju razodelo najbolj vzvišene blaženosti, katere brez tega dela
usmiljenja ne bi mogli nikoli doseči. AMEN
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Bertha Dudde, št. 5623, 13. marec 1953
BOŽJE BISTVO VIDNO V JEZUSU KRISTUSU…
Vam ljudem bo nedojemljivo Božje Bistvo ostalo problem (nerazrešeno vprašanje), vse
dokler živite na Zemlji, kakor tudi v duhovnem kraljestvu ne boste mogli popolnoma
rešiti tega problema, ker je Božje Bitje nedojemljivo. Namreč vsako bitje je kot enota
omejeni pojem, medtem ko se Bogu tega, da je Bitje, ne more zanikati; On vendarle
zajema vse, kakor tudi obenem izpolnjuje vsako posamezno bitje tako v stanju
popolnosti, kakor tudi v stanju nepopolnosti, v katerem pa bitje še vedno obstaja, kar
pomeni, da je oživljeno z Božjo močjo, ker bi drugače moralo izginiti. Predstavljati si
Božje Bistvo bi bilo za bitje zastrašujoče, da si Ga ono ne bi več drznilo klicati in
hrepeneti po združitvi z Bogom. Bitje namreč ne bi moglo prenesti (izdržati) neskončne
veličine Njegovega Bitja; ono se ne bi veselilo v svoji svobodi, ker bi bilo prestrašeno
pred neskončnostjo Njegovega Bitja, zaradi česar bi se ono sedaj počutilo prešibko, da
bi ljubilo in bi zato iz strahospoštovanja sámo izginilo. Vendar pa Bog želi biti ljubljen in
zato On Sebe zakriva v Svoji polnosti… To, kar izhaja iz Njega, so iskre Njegovega
neskončnega ognja Ljubezni, in te iskre so del enakega bistva, kot je On Sam in so zato
ravno tako sposobne ljubiti. Bog namreč hrepeni po njihovi Ljubezni in se zato pred
njimi pojavlja kot enako Bitje v Jezusu Kristusu… da bo od njih ljubljen v vsej iskrenosti
(globini, pristnosti), po kateri On hrepeni…
Jezus je bil ravno tako človek, svoje bitje s svojo identiteto; Njegova duša je bila ravno
tako iskra iz Boga, katera pa se ni želela ločiti od večnega ognja Ljubezni (od večnega
Boga Očeta), vendar pa je vseeno iz Ljubezni prevzela poslanstvo na Zemlji… V tem
človeku Jezusu se je iskra Ljubezni razplamtela do stopnje, ki je za nekega človeka na
Zemlji nenavadna. Ta stopnja Ljubezni pa se je stalno vse bolj povečevala, ker je bilo
hrepenenje po večni Ljubezni tako veliko, da se ji On ni mogel upreti in je zato Sebe
podaril Njemu, tako da je moč Božje Ljubezni tekla preko človeka Jezusa in Ga
izpolnjevala, da je bil On sedaj popolnoma osvetljen (prosvetljen). Sámo po Sebi
obstoječe (bistvo... Ta, Ki je) Božanstvo, Ki izpolnjuje celotno vesolje, toda kot le
izsevan tok moči, je našlo posodo, katera Mu je vračala Ljubezen in je zato lahko
prejela vedno več moči Ljubezni.
Človek Jezus je postal Božanski, ker je On v Sebe sprejel Boga v vsej polnosti
(Kološanom 1:19, 2:9)… samo po Sebi obstoječe (bistvo... Ta, Ki je) Božanstvo je
Samega Sebe v Jezusu oblikovalo v vidnega Boga; Ono je manifestiralo Sebe… Ljudem
je v Jezusu dan zamisljivi Bog, Katerega morajo ljubiti in kar tudi lahko naredijo, če so
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voljni ljubiti. V Jezusu jim je šele postalo razumljivo samo po Sebi obstoječe (bistvo...
Ta, Ki je) Božanstvo, Katerega si oni sami sebi niso mogli nikoli predstavljati kot vseprežemajočo moč. Neko od Njega ustvarjeno bitje je postalo nosilec večnega
Božanstva ravno preko tega, ko je Ono v Sebi negovalo Ljubezensko iskro, katera pa se
je razplamtela v bleščeč plamen in se združila (zedinila) z ognjem večne Ljubezni.
Božanski Ljubezenski ogenj je izpolnil človeka Jezusa, vendar pa Ga ni požrl/pogoltnil,
ker je On Sam postal Ljubezen in je na ta način lahko ravno tako v nezamisljivih
obsegih prestal (izdržal) Božjo Ljubezensko moč… (13. Marec 1953).
Človek kot tak je vezan na neko formo… vse, kar si on lahko zamisli, ima obliko, zaradi
česar je tudi Bog za (zaradi) ljudi vzel obliko, da si Ga lahko zamišljajo, četudi Bog
izpolnjuje celotno neskončnost, ker je vse, kar obstaja, sevanje Božje moči. In sam
človek je v izvorni substanci od Boga-izhajajoča-Ljubezenska-moč, katero je On
oblikoval glede na Svojo voljo, da bi Sebi ustvaril, lahko rečemo zbirno postajo (posodo)
za sprejemanje Njegove Ljubezenske moči, ki nezadržno teče. Vendar pa mora takšno
posodo za sprejemanje narediti/oblikovati človek sam, da bo (obstajal) kot tisti, ki je
kot samostojen, pa vendarle v najintimnejši združitvi z Bogom.
Človek Jezus je naredil to. On je Samega Sebe pripravil kot posodo, katera pa je potem
neprekinjeno prejemala Božansko Ljubezensko moč. Zaradi tega je bil tudi do
popolnosti združen (zedinjen) z Bogom, Kateri je bil sedaj v Njemu v Svoji izvorni
substanci. Ljubezen je Bog (1 Janez 4:8, 16)… da pa je Ljubezen lahko nekaj, kar lahko
obstaja samo po Sebi (bistvo... Ta, Ki je), tega vi ljudje še ne morete dojeti, kakor tega
tudi ne boste mogli nikoli popolnoma dojeti. Edino takrat, ko se oblikujete v Ljubezen,
se boste lahko naučili razumeti Bitje Ljubezni in njegovo moč, kakor bo obenem tudi
razrešen problem deifikacije človeka Jezusa. Vendar pa je potrebna izjemno visoka
stopnja zrelosti, da bi bilo mogoče dojeti, da je Bog moč, da pa vseeno deluje kot Bitje
in v modrosti uporablja Svojo voljo. In on za vekomaj ne bo mogel prodreti v najglobljo
globino Božanstva, vendar pa se v svoji nepopolnosti vedno lahko obrne na Jezusa
Kristusa, Ki je sedaj zanj postal pojem za Boga in h Kateremu morajo zato vsi ljudje
težiti, da bi prišli do Boga. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7731, 26. oktober 1960
BOŽJE UČLOVEČENJE V JEZUSU…
(Janez 1:18; 14:8, 9; Kološanom 1:19; 2:9)
Največja skrivnost za vas ljudi je in bo tudi ostalo Moje učlovečenje v Jezusu Kristusu…
Celo če vam je razloženo na dojemljiv način, pa bo to za vas kljub temu ostalo
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skrivnost, ker je nemogoče, da bi bilo Moje Bitje popolnoma razumljivo, ker vi miselno
bitje želite vedno poosebiti. Tako si vi zamišljate »duhovno resničnega Boga« kot nekaj
»omejenega«, kar pa ravno tako pripisujete tudi Jezusu, človeškemu bitju, Ki naj bi v
določenem smislu v Sebi združeval dva bitja. Ta zamisel pa torej ni pravilna, ker je Moje
Bitje nedojemljivo; ono je vse-prežemajoča in vse-zajemajoča moč, ki ne pozna
omejitve, vendar pa je vseeno inteligentna in obdarjena z voljo.
Za vas ljudi je nemogoče, da si zamislite Moje Bitje, ker ste vi končni (omejeni) in ker vi
še niste uresničili popolnosti, katera pa odstranja vsakršno omejitev. Kljub temu pa ste
vi ravno tako nosilci te moči, samo da ste vi prežeti do določene meje z močjo, katero
pa je Jezus imel v vsej polnosti, ker je bil On popoln. Na ta način Se je On preko
življenja Ljubezni na Zemlji deificiral (postati enak Bogu… Božji otrok)… Za Njega
namreč ni bilo nikakršne omejitve za vpliv Božanske moči; On je bil z njo popolnoma
prežet… v Njemu je bila tako Moja temeljna narava, in zato Sem bil Jaz Sam lahko v
Njemu, Čigar ovoj se je tako oblikoval, da je omogočil, da bo popolnoma prežet, brez
da bi bil pri tem uničen s strani Moje moči.
In zato je lahko rečeno, da je bil to »Bog«, Kateri je samó Sebe naredil vidnega v
človeku Jezusu; Jaz kot izvor moči namreč nisem mogel biti viden, ker niti eno bitje ne
bi preživelo, da je lahko gledalo v ogromno ognjeno morje Moje Ljubezni (Eksodus - 2
Mz.33:20)… Zaradi tega Sem moral Jaz za Samega Sebe ustvariti nekaj, kar je
omejeno; Jaz Sem moral izbrati formo, katera je bila lahko vidna vam ljudem in to
formo popolnoma prežeti… Torej forma je kljub temu ostala to, kar Sem Jaz Sam za
vekomaj… najvišje in najpopolnejše Bitje… Forma je služila kot bivališče za najvišje in
najpopolnejše Bitje zaradi Mojih živih stvaritev, ki so hrepenele po tem, da Me
(za)gledajo. Vendar pa oni ne bodo nikoli sposobni dojeti Moje narave, ker ona je in
tudi ostaja nedojemljiva za vsa ustvarjena bitja in za vse, kar je nekoč nastalo iz Mene.
Želeti poosebiti Večno Božanstvo je zavajajoča ideja, ker Jaz nisem omejen Duh. Jaz
Sem vse (vse v vsemu)… Jaz Sem moč, Ki prežema vse, Ki izpolnjuje celotno večnost, Ki
vzdržuje vsa bitja in stvaritve ter jim zagotavlja nenehni obstoj (življenje)… Vendar pa
Sem Jaz Bitje, Ki deluje v modrosti in Ljubezni, Ki uporablja Njegovo voljo in lahko
razmišlja v vsej popolnosti. Zato Ljubezen in modrost vedno določata Njegove misli,
vsemogočna moč pa vse izvrši.
Dejstvo, da so nekoč ustvarjena bitja hrepenela po tem, da bi Me videla, je bil vzrok za
njihovo odpadništvo… Toda za Mene ni bilo mogoče, da bi bil tem bitjem viden, ker bi
oni prenehali obstajati zaradi ogromne količine svetlobe in moči, katera bi jim morala
biti razodeta… Vendar pa Sem Jaz želel zadovoljiti hrepenenje Mojih otrok. Jaz Sem se
jim želel vidno predstaviti; kar pa Sem tudi naredil v Jezusu Kristusu, v Človeškem
ovoju, kateri pa se je moral najprej poduhoviti, da bi absorbiral ogromno količino Moje
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svetlobe in moči… Ovoj (telesna forma) je moral postati enaka duhovna substanca, kot
je Moja temeljna narava za vekomaj… da tako ne bi bil uničen, ko Sem Jaz Sam prežel
to formo…
Zato izza (Njega) ni ostalo nič človeškega. Vse to je bil Moj Duh, in tako je bil Jezus
Bog… Jaz Sem postal človeško bitje, vendar pa samo zato, da bi kot človek uresničil
poslanstvo odrešenja vašega izvirnega greha (ne Adamovega, temveč greha
odpadništva od Boga, katerega so naredila prvobitno ustvarjena bitja = Knjižica št. 15 in
39. V Adamu je nekoč že padli duh, kateremu je bila ponujena nova priložnost, da poda
pravilno odločitev volje, storil drugi greh proti Božji Ljubezni, glej Knjižico št. 40). Kljub
temu Jezus, »človeško bitje« ni pustil ničesar (človeškega) izza. On se je namreč
deificiral preko Njegovega življenja na Zemlji; On se je popolnoma združil (stopíl) z
Menoj, Njegovim Stvarnikom in Očetom večnosti… Moja temeljna narava se je
manifestirala v Njemu… Večni Duh, ki prežema vse, si je v Jezusu prisvojil obliko… In
tako Sem Jaz postal viden za vse Moje otroke, kateri dozorijo do točke, da lahko
izdržijo (prenesejo pogled), ko Me vidijo, in da Me lahko gledajo iz oči v oči. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7828, 17. februar 1961
BOG JE DUH KI SE JE MANIFESTIRAL V JEZUSU…
Vi si ne bi smeli zamišljati vašega Boga in Stvarnika kot strogo omejeno Bitje. Vi Ga ne
bi smeli povezovati s formo, ker bi bila potem vaša ideja vedno napačna (zmotna);
namreč nekaj, kar je omejeno, ne more biti nikoli skladno z Mojo naravo, ki pa je
povsem popolna in tako neskončna. Jaz Sem namreč Duh, Ki izpolnjuje in prežema vse.
V Moji naravi bom Jaz za Moje žive stvaritve vedno nedojemljiv. Ker četudi so bile Moje
žive stvaritve s strani Mene eksternalizirane (eksternalizirati: »postaviti izven«) v vsej
popolnosti, pa so one vseeno samo iskrice Ljubezni, izsevane s strani Moje Ljubezni in
eksternalizirane (ustvarjene) kot posamezna bitja, ki pa ne bi bila sposobna (za)gledati
večnega izvora svetlobe in moči, če bi se jim Jaz prikazal v Mojem polnem izobilju
sijaja; oni bi bili namreč uničeni, ko bi se soočili s sevajočo svetlobo (Eksodus - 2 Mz.
22:20)…
Vi Me pač smete vizualizirati edino kot Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa… Jaz
Sem v Njemu za vas postal »vidni« Bog (Kološanom 1:15). V Njemu se je razodel
neskončni večni Duh; vi v Njemu vidite Mene in Ga lahko gledate iz oči v oči (Janez 1:18;
Razodetje 22:4)… Tako Sem vam Jaz Sam dal formo, vam, katere Sem kot Moje žive
stvaritve eksternaliziral iz Moje Ljubezni in Moje moči… Večni Duh, Ki izpolnjuje
celotno neskončnost, je to formo prežel s svetlobo in za vas postal vidni Bog… Vendar
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pa Jaz vladam in delujem preko celotne večnosti, zato Moje Bitje tudi ne more biti
omejeno. Jaz Sem za vas, kateri ste sami še vedno končni (omejeni) in kateri še niste
dosegli najvišje popolnosti, lahko postal zamisljiva ideja samo v formi Jezusa Kristusa,
ker Sem vam moral dati to, kar je skladno z vašim stanjem, katero pa je še naprej daleč
od popolnosti.
Torej Jaz Sem in tudi ostajam v Moji naravi nedojemljiv za najpopolnejše duhove, kar
pa je vzrok za povečano blaženost, ker Moji otroci nenehno stremijo k Meni, Jaz pa jih
neprestano navdušujem s tem, ko zadovoljujem njihova hrepenenja. Vendar pa Me
niso nikoli sposobni doseči… po drugi strani pa Me v Jezusu Kristusu lahko gledajo iz
oči v oči… To bo za vas ravno tako ostalo uganka, in samo v stanju prosvetljenja boste
vi začeli dojemati, čeprav pa Moje narave za vekomaj ne boste sposobni dojeti. Vam se
zdi, da Sem Jaz daleč stran, pa čeprav Sem Jaz tako blizu vas, kot edino oče lahko
pristopi k svojemu otroku. In to zavedanje vas tako osrečuje, in vaša Ljubezen do Mene
se nenehno povečuje in je vzrok za blaženost, ker je vedno izpolnjena.
Zaradi tega bo vaša Ljubezen do Jezusa Kristusa vse bolj goreča, v Katerem ste
prepoznali vašega Očeta večnosti (Izaija 6:6; Janez 14:9) in v Katerem vam Jaz dajem
neskončno blaženost… Jaz Sem namreč sedaj v Njemu lahko blizu Mojim otrokom
(Izaija 7:14; Matej 1:23), četudi Jaz nisem omejen na formo in četudi Jaz z Mojo svetlobo
in Mojo močjo izpolnjujem celotno neskončnost, z Mojim Bitjem, ki je in tudi ostaja
nedojemljivo. Toda vi, Moje žive stvaritve, Me boste iskali in našli v Jezusu, ker Sem Ga
Jaz izbral kot formo, ki Me je sprejela. In ta nekoč človeška zunanja forma se je
popolnoma poduhovila, vendar pa je ostala vidna za vsako bitje, ki je doseglo stanje
zrelosti duhovne vizije…
Glede na to vi, ko vidite Jezusa, vidite Mojega večnega Duha, ker sva On in Jaz eno
(Janez 10:30). Vi, ko vidite Jezusa, vidite Očeta (Janez 14:8, 9; Matej 6:9), ker Sem Jaz
Sam za vas, Moja ustvarjena bitja želel biti viden, da bi pridobil vašo Ljubezen. Vendar
pa Me vi ne boste nikoli sposobni (za)gledati v Mojem neskončnem izobilju moči in
svetlobe, brez da pri tem ne bi prenehali obstajati… Toda Jaz želim, da lahko ustvarjam
in delujem z Mojimi otroki ter da jim obenem tudi razodevam Sebe, da bi povečal
njihovo blaženost… In Jaz Sam želim doživeti njihovo Ljubezen, zaradi česar bom
vedno blizu Mojih otrok. AMEN
***

22

Bertha Dudde, št. 7816, 4. februar 1961
PRAVILNO DOJEMANJE BOGA…
In preko Mojega Duha vam bo razodeto, da obstaja samo eden Bog in da je ta Bog
Sebe učlovečil v Jezusu Kristusu, ker je On Duh. Za Mene namreč ni bilo mogoče, da
postanem viden Mojim ustvarjenim bitjem kot omejeno Bitje, vendar pa Sem Jaz v
Jezusu Kristusu za vse Moje žive stvaritve postal »vidni« Bog (Janez 1:18). In glede na to
vi ne morete govoriti o Jezusu Kristusu in Očetu, ker Sem Jaz z Njim eno (Janez 10:30).
Tako da ko govorite o Jezusu Kristusu, vi govorite o Meni, vašem Bogu in Stvarniku,
vašem Očetu večnosti… namreč otrok Jezus je znotraj Sebe zakrival Mojega Duha; in
ko se je On rodil, Sem Jaz v Njemu bil že dejaven na izreden način, da bi ljudem in
Njegovi okolici pokazal, da znotraj otroka prebiva Moj Duh. Človek Jezus je izdahnil
Njegov poslednji dah na Križu… Jezusovo telo je bilo torej poduhovljeno in On je vstal
od mrtvih… Namreč vse Njegove substance so se stopile (združile) z Menoj; Moj Duh je
prežel telo in dušo in v Njemu ni ostalo ničesar človeškega… To, kar je vstalo tretji dan,
Sem bil Jaz Sam, Oče-Duh večnosti; Bog, po Katerem so bitja hrepenela, da bi ga
videla in Kateri je sedaj Sebe manifestiral v zunanji pojavi Jezusa Kristusa…
Jezus Kristus je »Bog« (Izaija 9:6; Janez 20:28; 1 Janez 5:20), ker Sem Jaz Duh in Sem na
ta način v obličju Jezusa Kristusa postal viden vsem Svojim bitjem. In vi si Me ne
morete zamisliti na nikakršen drugi način, razen kot Božanskega Odrešenika Jezusa
Kristusa… In če Me želite klicati, če želite vzpostaviti stik z Menoj, morate vi klicati
Jezusa Kristusa. Vi se morate pogovarjati z Njim, vi Ga morate priznati kot vašega
Očeta večnosti in potem boste tudi imeli pravilno dojemanje Boga (oz. »pravilno idejo o
Bogu«)… katero pa ne more biti nikoli pravilno, če molite ločeno, k Meni kot »Bogu« in
k Jezusu Kristusu kot »Božjemu Sinu«… Duša, ki je prebivala v človeku Jezusu, je bil
Moj »Sin«… najvišje popolno bitje, ustvarjeno s strani Mene, katero je ostalo z Menoj,
ko se je zgodilo veliko odpadništvo duhov…
In ta »Božji Sin« Mi je omogočil, da Se utelesim v človeškem ovoju (telesu)… da se je na
ta način lahko zgodila popolna združitev (zedinjenje) večnega Očeta-Duha z Jezusom
Kristusom. Vendar pa potem nista več obstajali dve ločeni bitji, temveč samo eden
Bog, ker je »Božanski Duh«, Moja temeljna narava popolnoma prežel človeški ovoj in
ga obenem tudi poduhovil… Vse je bil »Božanski Duh«; to je bil Duh, Ki prežema
celotno neskončnost in je Sebe samo manifestiral v ljudem vidni formi, da so bili oni
tako sposobni razviti idejo o Meni, da so tako lahko molili k Bitju, da bi se s tem Bitjem
združili (zedinili)… Namreč izvirni greh odpadništva duhov je bil sestavljen iz njihovega
prostovoljnega razdvajanja od Mene, ker Me oni niso mogli (za)gledati. In na ta način
Sem jim Jaz ponudil možnost, da se ponovno voljno združijo z Menoj, ko Sem jim Sebe
naredil vidnega v Jezusu Kristusu. Vendar pa vi »Jezusa Kristusa« in »Mene Samega«
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ne smete nikoli razdvojiti… ker sva On in Jaz eno (Janez 10:30). In vsak, ki kliče Njega,
ravno tako kliče tudi Mene… vsak, ki vidi Njega, vidi Mene (Janez 14:8; 9), Ki Sem
večen, Sem bil in bom tudi ostal takšen za vekomaj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8250, 24. avgust 1962
BOG IN JEZUS STA ENO… UČLOVEČENJE BOGA…
To, da stanje ljudi postaja vse bolj mračno, je v dejstvu, da ljudje niso več sposobni
pravilno razumeti, da sta Bog in Jezus eno… in da jim glede na to ravno tako
primanjkuje pravilnega dojemanja o Božjem »učlovečenju« (Knjižica št. 34)… Zaradi
zavajajočega učenja o Božanstvu treh oseb so oni začeli napačno razmišljati (Knjižica
št. 4). Vendar pa mora biti vedno znova rečeno, da večno Božanstvo ne more biti
poosebljeno… zato se Ga je mogoče zamisliti edinole kot silo, ki izpolnjuje celotno
večnost… Ta sila pa ne more biti omejena, kakor se o njej tudi ne more razmišljati kot o
»formi«… vendar pa ona lahko popolnoma prežame tudi formo… In ta proces
popolnega prežemanja z Božansko močjo se je zgodilo pri človeku Jezusu…
On je bil poln Ljubezni; Ljubezen pa je temeljna substanca večnega Božanstva (1 Janez
4:8, 16)… neprekinjeno izsevana v večnost, ki ustvarja in vzdržuje vse… In ta Božanska
moč Ljubezni je prežela človeško formo Jezusa in tako Sebe manifestirala (učlovečila) v
Njemu. Božja temeljna narava se je nastanila v človeku Jezusu in na ta način je Bog
postal »človeško bitje«… ker pa je bil Jezus popolnoma izpolnjen s temeljnim bistvom
Boga, je On postal »Bog«… Namreč Njegova popolnoma poduhovljena človeška forma
se je po Njegovem vstajenju lahko v celoti stopila (združila) z Bogom, tako da je potem
Jezus postal Božanstvo, Ki ga je mogoče dojemati (percipirati, spoznati)… Tako si
človeško bitje ne more na nikakršen drugačen način zamisliti Boga, razen samo v
Jezusu (Kološanom 1:15; Hebrejcem 1:3)… tako torej ne more nikoli obstajati vprašanje
glede »dveh oseb«… Človeško bitje Jezus je dosegel cilj na Zemlji: popolno deifikacijo
(postati Božanski), katero pa lahko dosežejo vsa ustvarjena bitja… Bog je namreč želel
ustvariti podobe Samega Sebe, katerih končna popolnost pa je morala biti dosežena s
pomočjo svobodne volje samega bitja. Človek Jezus te deifikacije ni dosegel samo na
račun življenja Ljubezni, ampak je On z delom Odrešenja obenem tudi odkupil krivdo
greha človeštva… On je namreč izkoristil Božjo moč Ljubezni, ker On drugače ne bi bil
sposoben prestati strašnega trpljenja križanja. Ta moč Ljubezni je bila Božja temeljna
narava; tako pa je bil Sam Bog v vsej polnosti znotraj človeka Jezusa in je uresničil delo
Odrešenja (2 Korinčani 5:19)…
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To, ko vi ljudje govorite o Bogu treh oseb, je torej zavajajoča ideja; večno Božanstvo
namreč ne more biti poosebljeno, ker je Ono čista Ljubezen. Ta Ljubezen pa je Sebe
učlovečila v Jezusu, tako da je s tem v Jezusu deloval večni Božji Duh; On pa je za vsa
bitja lahko dojemljiv (oz. »razumljiv« v smislu, »da se o Njemu lahko formira ideja«)
edinole v Jezusu… nekdanja Božja ustvarjena bitja so Ga namreč zavrgla, ker Ga niso
mogla videti; On je za njih v Jezusu postal vidni Bog… Vendar pa Jezus ni drugo bitje, o
katerem je mogoče razmišljati, kot da obstaja poleg Boga (kot druga oseba)… On je
Bog, ker je Bog moč Ljubezni, Ki prežema popolnoma poduhovljeno formo. Tako je
ona sestavljena iz povsem Božanske temeljne substance in je glede na to vidna samo
tistim bitjem, ki so ravno tako postala poduhovljena, da bi lahko videla duhovno.
Zagotovo je pravilno opisati Božjo naravo kot Očeta, Sina in Svetega Duha, če je Oče
prepoznan kot Ljubezen, Sin kot modrost in Sveti Duh kot volja oz. Božja sila… ker so
Božja narava Ljubezen, modrost in sila… Toda cilj, ki ga je Bog postavil Sebi, ko je
ustvaril bitja, da se ta bitja v svobodni volji deificirajo (postanejo Božanska), pa obenem
tudi pojasnjuje… ko je le ta dosežen… Božjo manifestacijo v Jezusu… vidno Božanstvo
v Jezusu, medtem ko Božanstvo treh oseb ne dovoljuje pravilne oz. resnične razlage.
Ljudje so ustvarili njihove lastne pojme, kateri pa preprečujejo njihov duhovni proces
dozorevanja, ker se lahko kliče samo enega Boga. Namreč k trem različnim Bogovom
se ne more (oz. »ni dovoljeno«) moliti, ampak Sam Bog želi biti priznan v Jezusu in je
zato On lahko oboževan samo v Jezusu… On pa to priznavanje zahteva od vseh
človeških bitij, ker Mu je bilo to priznavanje v preteklosti zanikano in ker mora biti
obenem tudi sprejeto delo Odrešenja (Knjižica št. 38 in 54)… Namreč niti ena oseba ne
more brez Jezusa Kristusa prejeti odpuščanja njegovega izvirnega greha, zaradi česar
mora človeško bitje izraziti njegovo vero v Njega… On mora verjeti, da je Sam Bog
pokazal sočutje (usmiljenje) do človeštva in v Jezusu uresničil delo Odrešenja. AMEN
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....................................................................... 4.....................................................................

»Jezus« je postal »Bog«… kar pa je globok smisel besede »Kristus«… in
zato je Njemu »dana vsa oblast na nebu in na Zemlji…«
(Matej 28:18)…
...................................................................... †......................................................................
Bertha Dudde, št. 8422, 25. februar 1963
JEZUS JE BOG…
Najbolj globokoumna modrost vam je lahko razodeta, ko ste enkrat zanjo dovzetni.
Potem se boste tudi sposobni poglobiti v znanje, katerega pa lahko v njegovi popolni
globini dojame edino prebujeni duh. Toda če hrepenite po razlagi glede stvari, kjer v
vašem razmišljanju še nimate razčiščenih stvari, vam bom Jaz, če hrepenite po Resnici,
vedno pomagal, da razumete. Potem vam bom Jaz govoril na način, da Me boste lahko
razumeli… Jaz bom Mojim otrokom govoril z glasom Očeta glede na stopnjo njihovega
dojemanja: Moja narava je dejansko nedojemljiva, in celo če se trajno nadaljujete
izpopolnjevati, bo ona kljub temu za vekomaj za vas ostala nedojemljiva. Vseeno pa
morate vi stremeti k najvišji popolnosti (Matej 5:48) in na ta način dokončno uresničiti
združitev (zedinjenje) z Menoj… Vi morate popolnoma vztopiti v Mojo naravo; vi se
morate… kot nekoč izsevane svetlobne iskre ponovno združiti (stopíti) z večnim
ognjem Ljubezni, toda pri tem ostati samo-zavedajoča bitja… Vi tega ne boste nikoli
sposobni dojeti, vse dokler kot človeško bitje živite na Zemlji, ker bo vaše razmišljanje
tekom tega časa ostalo omejeno. Omenjeni proces združitve z Menoj pa se lahko
pojasni samo z dejstvom, da vse, kar ima popolno naravo, ravno tako ne pozna
nikakršne omejitve; da združitev z Menoj definitivno predstavlja vaše popolno
prežemanje z Mojo močjo Ljubezni, čeprav pa bom Jaz večno ostal izven vašega
dosega… Glede na to Sem Jaz blizu vas, čeprav pa Me vseeno ne boste sposobni
doseči… Vi si Me namreč ne smete zamišljati kot omejeno Bitje, ker Jaz nisem vezan na
čas in prostor. Vi ne boste nikoli ponovno izgubili vašega samo-zavedanja ne glede na
to, kako intimno ste vi združeni z Menoj, ker boste s strani Mene popolnoma prežeti z
Mojo močjo… Vendar pa boste vi v neskončnosti delovali kot bitja samo-zavedanja, in
ravno v tem je vaša blaženost. Potem pa ste vi uresničili vašo deifikacijo, cilj, ki Sem si
ga postavil, ko Sem vas ustvaril. Vi ste postali Moje podobe; vi boste sestavljeni iz
enake temeljne substance, kot Jaz Sam in boste sposobni ustvarjati ter delovati v
najbolj blesteče prosvetljeni modrosti, s posedovanjem neomejene moči in s
popolnoma svobodno voljo; in dovolili boste, da znotraj vas samih nastane novo
življenje… Postali boste popolni, kot je popoln vaš Nebeški Oče. Vi ste Moje
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miniature… Jezusova duša je bila ravno tako podrejena enakemu zakonu, kjer je… kot
iz Mene izsevano bitje… morala opravljati izpit njene volje, katerega pa je opravila in
tako ostala z Menoj, ko je množica izvorno ustvarjenih bitij odpadla od Mene… To Bitje
Mi je bilo v Ljubezni tako privrženo, da je Ono Sebe prostovoljno ponudilo za
poslanstvo na Zemlji, da (pre)trpi za Njegove padle brate in da umre kot človeško bitje,
da bi jih (od)rešil in da bi Moje otroke pripeljal nazaj k Meni… Jezus je uresničil to
edinstveno delo, katerega pa pred tem ni uresničila nobena oseba, kakor tudi tega
nihče naknadno ne bo sposoben uresničiti: da se že na Zemlji popolnoma združi z
Menoj, da uresniči popolno poduhovljenje duše in telesa, da je bilo tako celotno Bitje
lahko popolnoma prežeto, kar pa se je jasno pokazalo z Njegovim vnebohodom… Jaz
Sem se lahko v Njemu manifestiral oz. Jaz Sam, Večno Božanstvo, vse-prežemajoča in
prodirajoča moč, nisem mogel biti nikoli poosebljen… Jaz Sem bil torej sposoben
popolnoma prežeti formo, tako da v tej formi ni ostalo nič človeškega, celo zunanji ovoj
(telo) je postal poln Mojega Duha. Duša se je popolnoma stopíla z Menoj, bolje rečeno:
»Jezus je postal Bog«… Njegova volja, Njegove misli, Njegova delovanja so bili Moja
volja, Moje misli in Moja delovanja… Ni se moglo več govoriti o dveh bitjih… To je bila
absolutna (popolna) združitev (zedinjenje) z Menoj; Jezus je bil, je in bo tudi ostal za vsa
Moja ustvarjena bitja vidni Bog… Samo-zavedajoča Jezusova duša se je vrnila v njeno
izvorno stanje, ker je bila enaka izsevana moč Ljubezni, katera se je samó združila z
elementarno silo in se tako popolnoma stopíla (združila) z njo. Tako da človek, ko
govori o Jezusu, lahko govori samo o Elementarni Sili… o Samem Bogu, vseprežemajočem Duhu… Njegova, Jezusova duša se iz Zemlje ni vrnila kot popoln duh,
ampak se je popolnoma izročila Večnemu Božanstvu, medtem ko je bila še na Zemlji;
ona se je odrekla sebe zaradi največje skrivnosti: zaradi učlovečenja Boga in Njegove
vidne manifestacije za vsa bitja, ki so nekoč nastala iz Njega… Bog in Jezus sta isto
(Janez 10:30). Jezus ni drugo samo-zavedajoče bitje, temveč je On z Njegovim
življenjem na Zemlji dosegel največji in končni cilj: popolno združitev z Menoj, tako da
sta Moja volja in Moje razmišljanje upravljala z Bitjem, Ki kot vidni Bog kontrolira in
upravlja z duhovnim kraljestvom (Matej 28:18)… Namreč vi ljudje boste to sposobni
razumeti samo takrat, ko za vas ne bo obstajalo nobenega omejenega pojma. In celo
takrat bo Moja narava nedojemljiva, kar pa bo tudi ostala. Vendar pa vam bo kljub
temu dovoljeno, da na štiri oči vidite vašega Boga in Stvarnika… najpopolnejše Bitje
večnosti... In potem boste vedeli, da razen Njega, Ki je za vas postal viden v Jezusu
Kristusu, ni nobenega drugega Boga… Vi boste prišli z gorečo Ljubeznijo in boste za
vedno stremeli k Njemu. On pa vam bo na vašo Ljubezen vrnil in vas izjemno osrečil…
Moja Ljubezen namreč ne pozna omejitev, kakor tudi vaša blaženost ne bo omejena,
temveč bo ona trajala za vekomaj. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 8719, 8. januar 1964
RAZLAGA BESEDE »KRISTUS«…
Vi ljudje si veliko tega napačno zamišljate, ker vam ni bilo dane pravilne razlage,
ampak se je človeški razum vpletel tam, kjer bi se edino Duha moralo vprašati, da bi se
prejel pravilen (resničen) odgovor. Ravno tako pa so bili včasih za enako stvar tudi
uporabljeni različni izrazi oz. besede, kar pa je vas ljudi zmedlo in vam obenem tudi
odvzelo vsakršno jasnost misli. To pa je bilo delo Mojega nasprotnika (Satana), ker so
duhovni problemi za vas postali vse bolj nejasni, kolikor je on lahko vse bolj vsiljeval
svoje zavajajoče seme in tako še bolj pomešal pojme. Vendar pa Jaz samo čakam, vse
dokler vi ne postavite vprašanja, vse dokler si ne želite razlage, ker je ravno to
hrepenenje po Resnici odločujoče, da bi vam jo Jaz lahko dal...
Ravno tako pa se morate vi začeti zavedati o stvareh, o katerih se vam še porajajo
vprašanja, ker boste šele tedaj cenili in obenem tudi razumeli pravi odgovor: preko
Moje Besede od zgoraj vam Jaz prinašam znanje o vzroku in pomenu dela odrešenja, o
Mojem učlovečenju v Jezusu in o tem, da je On z Menoj postal Eno (Janez 10:30)… In
dajem vam razumevanje glede tega, s čim je lahko uresničena ta združitev z Menoj, ker
mora vsem vam ravno tako postati življenjski cilj to, da ponovno vzpostavite skupnost
z Menoj; vam, ki ste se nekoč prostovoljno ločili… Jaz vam dajem razlago o nastanku
Božanskih del, ustvarjenih iz Mene in o »oblikovanju iz stvaritev v otroke«… To pa zato,
da bi tudi vi stremeli k vsem milostim, da bi prispeli do večne blaženosti… Razlagam
vam o učinku življenja v Ljubezni, ki se je jasno pokazal v človeku Jezusu. Zato se
trudim, da vas uvedem v Resnico, katere pa vi od zdavnaj ne posedujete več, in že
sámo resnično (pravilno) mišljenje že pomeni neko stopnjo svetlobe (luči), ki jo morate
vi doseči in jo v zemeljskem življenju povečati.
In ravno skrivnost Mojega učlovečenja v Jezusu mora biti vam ljudem razodeta do te
mere, da jo vi lahko dojamete. Morate namreč vedeti to, da je bil vzrok za odpadništvo
od Mene sestavljen iz tega, da Me bitja niso mogla videti, Jaz pa Sem za njih v Jezusu
postal vidni Bog (Janez 1:18; Kološanom 1:15; Hebrejcem 1:3)… Torej Mene in Jezusa si
ni mogoče predstavljati ločeno oz. si ju zamišljati kot dve Bitji… Ker je ravno združitev
Jezusa z Menoj velika skrivnost, ki pa vam je bila lahko samo nakazana in je vi nikoli ne
morete popolnoma dojeti… To je bilo torej Božanstvo v človeku Jezusu v vsej polnosti
(Kološanom 1:19), ker je bil On izpolnjen z Ljubeznijo, Jaz Sam pa Sem Ljubezen v svoji
izvorni substanci (1 Janez 4:8, 16)… Tako je bila Ljubezen svetloba (luč) v Jezusu, katera
Mu je omogočila, da postane Bog… kakor se morajo obenem tudi vsa ustvarjena bitja
preko Ljubezni deificirati (postati Božanski), s čimer pa so tudi dosegli njihov končni
cilj…
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Vendar pa je sedaj stvar v tem, da vam želim razložiti izraz »Kristus«… to pa je možno
samo na ta način, da je z besedo »Kristus« že potrjena uresničitev združitve (biti eno) z
Bogom… Tako da se o »Jezusu« lahko govori samo kot o človeku, Ki je obstajal pred
popolno združitvijo z Bogom… da pa je takrat… ko se izgovori beseda »Kristus«, že
priznano uresničenje Božjega »učlovečenja« v Jezusu… da je »Jezus Kristus« enak
izrazu »Bog«…
Če sedaj ljudje govorijo o »Kristusu v njih« (Kološanom 1:27; Efežanom 3:17; 2
Korinčanom 13:5), potem je to enako: »duhovni Božanski iskri v vsakem človeškem
srcu«, katera si mora preko Ljubezni izboriti oblast nad celim človekom… katera mora
zato tako jasno sijati, da (za tem) lahko sledi deifikacija človeka… združitev z Menoj.
Človek Jezus je v Sebi zakril v vsej Moji polnosti, in tako je bil Kristus oz. Bog v Njem.
Človek sicer resda v sebi zakriva Božansko iskro, vendar pa ji mora on sam najprej
omogočiti, da postane žareč plamen, preden bo on izpolnjen z Božanskim tokom
Ljubezenske moči, da se tako on sam deificira, da potem lahko reče »Kristus v meni«;
da Sem potem Jaz lahko v njemu v vsej polnosti. Potem pa je Moja prisotnost v njemu
odvisna od tega, ali on in v kolikšni meri izvaja dela Ljubezni; namreč vsako delo
Ljubezni potrjuje Mojo prisotnost, in vsak človek preko Ljubezenskih del k sebi
pritegne Mene Samega: »Kdor ostaja v Ljubezni, ostaja v Meni in Jaz v njem…« (1
Janez 4:16).
Med Jezusom in Menoj ni bilo nikakršnega razdvajanja. On je bil popolnoma stopljen z
Menoj, On je bil Jezus Kristus… Sam Bog. In to je globoki smisel besede »Kristus«…
katero pa je za Samega Sebe edino Jezus smel uporabiti in jo tudi lahko uporablja; ker
četudi Sem Jaz lahko v človeku preko njegove Ljubezni v vsej polnosti in on z Menoj
vzpostavi globoko združitev (zedinjenje), pa bo on vseeno ostal individualno
posamezno bitje, tako da on uživa najbolj neprimerljive blaženosti, medtem ko je Jezus
Bog in to tudi ostaja za vekomaj.
Bog… Kristus… Božanski Duh… vse to je enak izraz. Vi ljudje morate samo najprej
spoznati vse soodvisnosti… da bi vi te izraze oz. besede tudi pravilno dojeli. Vendar pa
to znanje pogosto ni prisotno; resnično poslanstvo človeka Jezusa in Njegov izjemen
položaj v duhovnem kraljestvu je mnogim ljudem neznan, večina pa jih o tem sploh ne
razmišlja. Oni se namreč trdno držijo razumskih zaključkov; oni vidijo Jezusa samo kot
enega izmed mnogih, ki so živeli na Zemlji in prišli do višje popolnosti. Vendar pa oni še
naprej postavljajo mejo med Njim in Menoj; oni Me še vedno vidijo izven Njegove
človeške osebe… Moje učlovečenje v Njemu jim je nedojemljivo in glede tega ne
sprejemajo pravilne razlage… Oni Mu sicer dejansko dajejo najvišjo popolnost, katero
je On lahko dosegel na Zemlji in Ga imajo za »Učitelja«, kakor to pripisujejo tudi
mnogim drugim, ki so ravno tako živeli življenje z odrekanjem samega sebe in v
Ljubezni. Vendar pa ne vedo tega, da se Jezusa z njimi ne da primerjati; da je On tako
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združen z Menoj, kot z večno Ljubeznijo, da je samo Eno bitje lahko prepoznano in
imenovano Bog, ker sva On in Jaz Eno…
In Jaz vam tega znanja ne dostavljam nepremišljeno, ker bo od Resnice vašega
razmišljanja, od bistrine vašega spoznanja, od svetlobe, ki sije v vas, nekoč odvisna
vaša blaženost. Zato morate pred tem odložiti tisto, kar še vedno nosite kot lažno
duhovno znanje, preden vam je v onostranstvu lahko dana čista sreča, večna
blaženost… Naredite pa lahko samo nekaj: da ste vi sami dejavni v Ljubezni, ker se
preko Ljubezni prosvetli vaš duh v vas, in vi boste nenadno dosegli spoznanje, če v
kraljestvo onostranstva vstopite z visoko stopnjo Ljubezni. Torej že na Zemlji lahko
pridete do znanja, če Me vi samo iskreno vprašate in če vi hrepenite po Čisti Resnici.
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7031, 2. februar 1958
»DANA MI JE VSA OBLAST NA NEBU IN NA ZEMLJI…«
»Dana Mi je vsa oblast (moč) na nebu in na Zemlji…« (Matej 28:18). Jaz Sem zagotovo
imel pooblastila, da izgovorim te Besede, ko Sem živel na Zemlji, ker je bil to Moj Oče,
Ki je bil znotraj Mene, Ki Mi je dal to moč, s Katerim Sem postal eno (Janez 10:30; 17:2123) in Ki Me je popolnoma prežel, zato da je On Sam deloval znotraj in preko Mene. In
ta moč je celo po Mojem življenju na Zemlji ostala z Menoj, ker je bil pred Mojim
vnebohodom samo Moj zemeljski pokrov (telo) nekaj »človeškega«. Vse znotraj Njega
pa je bil Bog, Ki je v Jezusu Kristusu zgolj naredil Sebe vidnega vsem njegovim bitjem.
Zato je bil Jezus dejansko »človeško bitje«, Ki je izgovorilo Besede: »Dana Mi je vsa
oblast…«; toda znotraj tega, človeškega pa je bilo Božanstvo, Ki je Sámo imelo na
razpolago moč. Zaradi tega Sem Jaz lahko Sebe opisal, da sem Tisti, Ki ima vso moč na
nebu in na Zemlji… ker ni bilo razlike med Menoj, večnim Duhom Stvarnika in Edinim,
Ki Me je sprejel znotraj Samega Sebe… In Jaz ne bom predal te moči nobenemu bitju
razen Meni, ker je ona del Moje temeljne narave, katera je v sebi Ljubezen, modrost in
vsemogočnost… Vsak, ki to razume, glede na to ve, da edino Moja volja vlada. In zaradi
tega lahko obstajajo samo predstavniki Moje volje ali pa bitja, ki se ji zoperstavljajo…
prejšnji so tako rekoč vodeni s strani Mene, medtem ko slednji morajo biti vodeni.
Četudi Moja volja in Moja moč ne bosta za na veke nikoli pojenjali, pa Jaz ne
uporabljam obeh, ampak včasih ravno tako dovoljujem, da volja, ki se Mi še naprej
zoperstavlja, uresniči učinek. Vendar pa samo znotraj določenih okvirov, da bi jasno dal
vedeti, Čigava moč je brezmejna. Namreč edino Moja moč zagotavlja obstoj (življenje),
kakor tudi napredek in priložnost za uresničitev; medtem ko bi nasprotujoča
delovanja… če ne bi bila zaustavljena ob pravem času… pomenila popolno uničenje…
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Tako pa je Meni dana moč… to bi moral biti znak glede na to, na koga bi se morali
obrniti, Kateri vam edini lahko vse podari in Kateremu bi morali zaupati, kadar
potrebujete močnega zaščitnika in pomagača… To ni oddaljeni Bog, Ki vam bo podaril
to pomoč, ampak ima to moč edino Božanski Odrešenik Jezus Kristus, ker je bilo Večno
Božanstvo, Duh večnosti utelešeno v Njem, in ker vi ne vzpostavljate stika z »Bogom«,
vse dokler niste vzpostavili stika z »Jezusom Kristusom«; vi namreč ne poznate Mene
Samega, vse dokler Me niste poklicali v Jezusu Kristusu (1 Janez 2:23), ker ni
močnejšega Boga od Jezusa Kristusa. In zato obstaja samo Eden (Edini), Ki vlada
celotnemu vesolju, Ki je nadzornik nad vsemi stvaritvami, Ki poučuje brezštevilna bitja,
da skrbijo za te stvaritve in Ki ureja vse v skladu z Njegovim večnim načrtom
Odrešenja. Oni njihovo znanje dobivajo od Mene Samega; oni od Mene Samega
prejemajo nujno moč za njihovo dejavnost in Jaz Sam vse usmerjam v skladu z Mojo
Ljubeznijo ter modrostjo. In nobeno bitje, ki je odgovorno za vzdrževanje in skrb nad
mnogimi deli stvarstva, ne bo nikoli delovalo v nasprotju z Mojo voljo. Moja volja
prehaja preko njih, ker so oni popolna bitja, katera so popolnoma izpolnjena s strani
Moje Ljubezni, prosvetljena s strani Moje modrosti in prežeta z Mojo močjo; tako pa so
oni za vekomaj samo izvrševalci Moje volje. Ko pa se Moja volja začasno umakne,
nezrela bitja, ki so Meni še naprej nasprotna, prodirajo in dejansko delujejo proti Meni.
Vendar pa vedno pod Mojim nadzorom, tako da bodo ukročéni s strani Moje volje, ko
Jaz menim, da je to nujno, ker samo Eden vlada na nebu in na Zemlji… Samo Eden ima
na razpolago celotno moč… Vsa bitja svetlobe in teme se morajo prikloniti pred Njim
(Filipljanom 2:9-11)… Moja moč je namreč neomejena in bo tako tudi ostala za
vekomaj. AMEN
.....................................................................5.......................................................................

»In Beseda je telo postala…« (Janez 1:1, 14)…
.................................................................... †........................................................................
Bertha Dudde, št. 3621, 6. december 1945
»KDORKOLI VIDI MENE VIDI OČETA…«
»Kdorkoli vidi Mene, vidi Očeta, ker Sva Oče in Jaz eno.« (Janez 14:8, 9; 10:30)… Jaz
Sem ljudem prinesel Besedo, vendar pa je oni niso prepoznali kot Božjo Besedo, kot
izraz Njegove neskončne Ljubezni do Njegovih živih stvaritev. Oni so Nanjo gledali kot
na človeško besedo, ki jim je bila dana s strani Mene, iz Mene Samega, ker so bili
znotraj mračni in niso poznali Božjega delovanja znotraj človeškega bitja… Zato oni
niso mogli več sami slišati Božjega glasu, ki bi jim lahko priskrbel dokaz Božje
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prisotnosti, Njegovega bistva in Njegovega intimnega odnosa z Ljudmi. Jaz Sem jim
namreč želel vrniti to znanje; Jaz Sem jih želel spoznati z močjo Ljubezni in vere, da bi
se tako lahko opazno zavedali Božje prisotnosti, če bi usmerili pozornost na Moje
učenje… Jaz Sem prišel k njim kot posrednik, poslan od Boga, da bi glede na Njegovo
učenje oznanil Njegovo Besedo ljudem dobre volje.
Večni Oče-Duh se je nastanil v Meni, da bi vidno deloval preko Mene… Vse, kar Sem
izgovoril in naredil, je bilo Njegovo delo, Njegova volja, Njegova moč in Njegova
Ljubezen (Janez 5:19, 30; 6:38; 8:28, 29; 12:49, 50)… Jaz Sem bil samo forma, preko
katere je Bog izrazil Sebe, ker bi bila drugače Njegova prisotnost nevzdržna za ljudi, ki
so živeli v zelo globoki temi… In forma, ki je zakrila Očeta-Duha, je ravno tako
pripadala Njemu, ker je vse znotraj Mene stremelo k Očetu-Duhu, četudi je bila smrten
ovoj, enako kot katerokoli drugo človeško bitje… vendar pa je Ona zaradi Duha znotraj
Sebe postala nesmrtna…
Jaz Sem bil Jezus, človek, vendar pa samo v Moji zunanji pojavnosti, ker je bilo vse v in
okoli Mene poduhovljeno s pomočjo Ljubezni, s katero Sem bil Jaz od vekomaj
nerazdružljivo povezan (Janez 17:5). Bog kot Duh (Janez 4:24) človeškim bitjem ni
viden, kljub temu pa je On Sebe v Meni, kot v osebi, naredil vidnega za njih (Janez 1:18).
On si je izbral Mojo fizično obleko in v njem Sebe pokazal ljudem, ko je Sebe
identificiral kot modrost, Ljubezen in vsemogočnost. In tistim, ki so verjeli v Mene in
Moje delo na Zemlji, Sem dal dokaz o Božanstvu preko čudežev, ki pa so bili edino
Bogu mogoči in ki jih je Moja volja lahko uresničila, ker je bil Bog v Meni; in tako so Me
preželi Njegova volja, modrost in moč…
Zato ni bilo več nadaljnjega razdvajanja med Bogom in Mojim smrtnim telesom. Ono
je z Njim postalo eno. On ga je popolnoma posedoval; On Sam je hodil na Zemlji v Moji
zunanji formi, ki je bila v zameno delo Njegove Ljubezni, da bi Sebe naredil
dostopnejšega za ljudi… In Jaz Sem jim prinesel Njegovo Besedo… On Sam je govoril
preko Mene; On, Sama večna Beseda je postal telo, da bi omogočil, da Ga ljudje slišijo.
Oni namreč niso več poznali skrivnosti večne Ljubezni, večnega Očeta-Duha, Čigar
Beseda vzpostavlja vezo z ljudmi…
Oni niso več poznali moči Besede, katera vse privlači k Sebi, ko v človeku lahko postane
učinkovita… Oni niso vedeli, da bi vsako človeško bitje v sebi lahko slišalo Sámo
Božansko Ljubezen (Knjižice št. 24 in 46)… Iz tega razloga je Sam Bog prišel na Zemljo.
In On jim je ponovno prinesel znanje, ki je ljudi lahko osvobodilo iz njihove teme…
Ljudje pa Ga niso prepoznali; oni so preganjali Mene, Ki Sem kot človeško bitje znotraj
Mene zakrival Božanstvo…
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Jaz Sem namreč moral dovoliti, da se to zgodi, da bi ohranil njihovo svobodno voljo.
Jaz Sem jim prinesel Besedo, vendar pa Me oni niso sprejeli in v Meni niso prepoznali
Tistega, Ki Me je popolnoma prežel (Janez 1:9-11)… Oni so videli Mene, toda niso videli
Boga v Meni, Ki Se ni skril njihovemu pogledu, ampak je izvajal znamenja in čudeže, da
bi naredil, da slepi ponovno spregledajo… Vendar pa je tistim, Ki so verjeli, Sebe
razodel v Njegovi Ljubezni, modrosti in vsemogočnosti… In oni so Ga videli, kako se v
polni slavi dviga na nebo; oni so videli Njegov ovoj (telo), kako se je pred njihovimi očmi
poduhovil in se v blesteči svetlobi dvignil do kraljestva, ki je bilo njegov večni dom (Dela
1:9, 10). AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8141, 1. april 1962
»IN BESEDA JE TELO POSTALA…«
»In Beseda je telo postala in med nami prebivala…« (Janez 1:14). Jaz Sam, večna
Beseda, Sem na Zemlji postal telo… To je bilo neko delo neizmerne Ljubezni in
usmiljenja, ki Me je spodbudilo, da vzpostavim stik s človeškimi bitji, ki so se od Mene
oddaljila do točke, da oni niso bili več sposobni slišati Mojega glasu, da oni niso mogli
več slišati Moje Besede znotraj njih samih in kateri niso imeli več odnosa z Besedo
večnosti… Oni sami so povzročili to ogromno oddaljenost od Mene in oni ne bi bili
nikoli sposobni sami od sebe premostiti te razdalje. Oni ne bi bili nikoli sposobni
ponovno slišati Moje Besede, tako kakor je bilo to na začetku, ko Sem preko Besede
lahko komuniciral z vsemi Mojimi živimi stvaritvami (BD 682+8739)… Iz tega razloga je
Moja Ljubezen Sama premostila ogromno oddaljenost… Jaz Sam sem se spustil na
Zemljo, postal telo in potem poizkušal vstopiti v stik z Mojimi živimi stvaritvami, da bi
jim ponovno govoril in za njih zgradil most, ki bi jih vodil nazaj k Meni, v kraljestvo
svetlobe in blaženosti…
Jaz Sam sem večna Beseda. Vendar pa Jaz nisem mogel neposredno od zgoraj govoriti
nobenemu človeškemu bitju, brez da pri tem ne bi postavil v stanje prisile tiste, ki so
nekoč kot svobodne žive stvaritve nastali iz Mene. Oni so morali prostovoljno prečkati
most do Mene, Jaz pa Sem to lahko dosegel edino s sredstvom Moje Besede, ki pa ni
morala zveneti posebno/nenavadno, temveč kot izgovorjena beseda med človeškimi
bitji. Zato Sem Jaz postal telo… Jaz Sem se nastanil v človeškem ovoju Jezusa in preko
Njega govoril ljudem… Vendar pa je bila to Moja Beseda, ki jim je bila sedaj
izgovorjena; in preko te Besede Sem jim Jaz lahko razodel Evangelij, Božansko učenje
Ljubezni (Knjižice št. 7, 12 in 21), ki bi moralo ponovno spremeniti njihove duše v stanje,
katero bi vsaki osebi omogočilo, da znotraj samega sebe sliši Mojo Besedo, če je bila to
njegova volja… Vendar pa je moralo biti človeštvo najprej osvobojeno od greha in
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smrti. Prejšnja (prvotna) krivda greha, povzročena z odpadništvom od Mene, je morala
biti najprej odrešena, da je bila poznejša veza z Menoj lahko okronana z »izlivanjem
Mojega Duha«… da je na ta način lahko sámo človeško bitje znotraj sebe ponovno
slišalo Moj glas, kot je bilo to na začetku…
»In Beseda je telo postala in med nami prebivala…« Samo nekaj ljudi je razumelo
pomen teh Besed. Sama večna Beseda je prišla na Zemljo, ker je bilo človeštvo v
največji tegobi; namreč ono se ni zavedalo svojega revnega stanja, svojega
pomanjkanja svetlobe, duhovne teme, v kateri je živelo… Ono je bilo od Mene
popolnoma ločeno in ni storilo ničesar, da bi zmanjšalo svojo ogromno oddaljenost od
Mene. Edina pot, da bi se ljudem pomagalo, je bila pot učenja, ki je bilo skladno z
Resnico… Oni so morali biti obveščeni o volji njihovega Boga in Stvarnika; ta volja pa
jim je morala biti oznanjena s strani Mene Samega… Jaz Sem jim moral govoriti, kar pa
Sem lahko naredil samo preko človeškega bitja… Zaradi tega Sem se Jaz utelesil v tem
človeškem bitju. In samo na ta način je bilo mogoče na resničen način podučiti ljudi,
usmeriti pozornost na njihov napačen način življenja, obvestiti jih o Moji volji in s
primerom pokazati način življenja, ki bi ga morali sami živeti, da bi se izognili duhovni
temi; da bi hodili po stezi, katero Sem jim Jaz prvi pokazal, da bi tako lahko ponovno
dosegli večno življenje (Janez 14:6). Oni so bili namreč pod vplivom Mojega nasprotnika
(Satana), ki jih je neprestano provociral, naj živijo življenje brez Ljubezni, kar pa je
pozneje povzročilo, da jih je to držalo v šibkosti; in oni so bili nesposobni kakorkoli
pripomoči k temu, da bi se oni povzpeli.
Jaz Sam sem jim priskrbel dokaz, da Ljubezen rezultira v moči. Jaz Sem odzdravljal
bolne in izvajal druge čudeže, kar pa je lahko uresničila edino moč Ljubezni… Jaz Sem
jih obenem tudi obvestil o posledicah brezčutnega/brezsrčnega načina življenja… Jaz
Sem jih namreč moral najprej obvestiti, da se njihovega stanja, kot človeško bitje, ne
more imeti za srečnega in kaj bi glede na to morali narediti, da bi dosegli popolno
srečo… oni pa so morali vse to slišati iz ust Boga… Oni so morali biti sposobni slišati
Mojo Besedo, s čimer pa se je Sama Beseda spustila na Zemljo in postala telo… V
izvornem stanju je Beseda odzvanjala znotraj vsakega bitja in je povzročila
nezamisljive blaženosti… In bitja so to vzhičenost sama zavrgla tako, ko so se od Mene
prostovoljno oddaljila, zaradi česar niso mogla več slišati Moje Besede, ker je bila ta
Beseda neposredno sevanje Ljubezni od Mene, kar pa so oni potem zavrgli.
Prekomerna tegoba človeštva na Zemlji je spodbudila Mojo Ljubezen in usmiljenje, da
se jim približata in da se kljub njihovemu odporu z njimi soočita v Besedi… In vsak, ki je
znotraj sebe prižgal le drobceno iskrico Ljubezni, Me je prepoznal in sprejel Mojo
Besedo… le ta pa je obenem tudi prepoznal Božanstvo v Meni in hodil za Menoj…
Vendar pa so ljudje po navadi v Meni videli edinole človeško bitje in so zaradi tega Mojo
Besedo vrednotili kot le tisto od človeškega bitja… Jaz Sem bil med njimi in oni Me niso
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prepoznali… Kljub temu pa Sem Jaz lahko oznanil Evangelij Ljubezni, ljudem ponovno
posredoval Božansko učenje Ljubezni in Sam izučil Moje apostole ter jih potem poslal v
svet z nalogo, da oznanijo Moj Evangelij in da pričujejo za Mene… »Sama Beseda« se je
spustila na Zemljo, in Ona se je utelesila v korist človeštva… In vsakič, ko je izgovorjena
Moja Beseda, se Moja neskončna Ljubezen in usmiljenje sklanja dol k človeštvu ter
pošilja Svojo Ljubezen v tista človeška srca, ki voljno sprejemajo Mojo Besedo, ki jo
poslušajo in jo prepoznajo kot glas njihovega Očeta ter so hvaležni za ta velik dar
milosti… Jaz Sam sem namreč večna Beseda in vsak, ki Me posluša, vstopa v najbližji
stik z Menoj. In on bo dejansko dosegel njegov končni cilj na tej Zemlji; on bo našel
popolno združitev (zedinjenje) z Menoj, z njegovim Bogom in Očetom (Janez 17:21-23),
h Kateremu se je on končno vrnil, da bo večno blažen. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8334, 21. november 1962
KDO JE BIL »ABEDAM«*…
(J. Lorber »BOŽJE GOSPODARJENJE« - Razprava)…
To je problem, katerega vam je težko približati, da vam bo razumljiv, ker so to dogodki,
ki so se zgodili na Zemlji v času, v katerem je bila veza ljudi na Zemlji z Menoj še veliko
večja, kot pa je v sedanjem času, ker so zaradi poučevanja ljudi med njimi prebivali
mnogi svetlobni in ljubeznivi duhovi, del katerih je bilo utelešenih kot človeška bitja,
del pa se jih je spuščalo direktno iz višin, resda v duhovni obleki, vendar pa vidni ljudem
in tudi telesno prisotni… kateri so se torej zadrževali na Zemlji, vedno samo za kratek
čas, da bi okrepili ljudi in v njih razplamteli Ljubezen do Mene, njihovega Boga in Očeta
večnosti… Vsa ta svetlobna bitja so bila prosvetljena z močjo Moje Ljubezni, zaradi
česar so posedovali ogromno svetlobe in moči, da so ravno tako skladno s tem sevali
na bližnje, tako da so jih oni prepoznavali kot nekaj nadnaravnega in so bili
blagoslovljeni, da lahko prebivajo v njihovi bližini. Duhovno stanje ljudi je bilo v tem
času ravno tako kot sedaj razdvojeno (bilo so na dveh različnih straneh), ker jih je breme
prvobitnega greha še vedno držalo na tleh, tako da so vedno znova podlegli nižjim
strastem (nagonu), čeprav pa bi ravno tako v času njihovega zemeljskega življenja
lahko dozoreli do te mere, da po njihovi smrti ne bi prišli do kraljestva nižjih duhov,
ampak bi lahko ostali pred peklom… če bi tako oni v času zemeljskega življenja živeli
neko bogaboječe življenje, da bi jim bila na ta način tudi v vsakem pogledu ponujena
pomoč. Zato Sem Jaz med ljudi vedno znova pošiljal svetlobna bitja… se pravi ne-padle
prvobitne duhove… da bi jih poučevali in jim usmerili pozornost na Mojo voljo. In tisti,
ki so potem izpolnjevali Mojo voljo, so v sebi ravno tako prebujali Ljubezen do
njihovega Boga in Stvarnika; Ljubezen pa je obenem tudi pritegnila Mene, kot večno
Ljubezen. Torej Jaz Sam, kot »Ljubezen«, nisem bil Bitje, ki bi bilo lahko ljudem
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zamisljivo. Vendar so Me lahko slišali; Moja Beseda je odzvanjala v tistih, ki so v sebi
prebudili Ljubezen, tako da so Me včasih lahko slišali tudi praočetje, ko je bilo to
potrebno, da so jim bili dani nasveti o tem, kako živeti življenje. Ravno tako pa so se na
Zemljo spuščala svetlobna bitja, ki so imela človeško obliko in preko katerih Sem se Jaz
kot Oče… kot večna Ljubezen… lahko izrazil… Torej ta Moja prisotnost na Zemlji ni bila
»učlovečenje«, ni bila »utelešenje Mojega Izvornega Bitja v nekem človeku«… ampak
je to bil in bo tudi vedno ostal nek povsem duhovni proces, v katerem večna Ljubezen…
»Starš« vseh ustvarjenih bitij… Sebe razodeva ljudem v neki duhovni obliki, katera je
začasno vidna ljudem oz. v kateri so ljudje lahko slišali Njegovo Besedo, ali pa tudi: v
kateri so ta svetlobna bitja dovolila, da v/iz njih govori Ljubezen… v kateri Beseda, ki
ima svoje izhodišče v Meni, preko duhovnih bitij izpolnjenih z Ljubeznijo, Sebe slišno
izraža ljudem… »Oče« je na ta način govoril ljudem, kakor tudi sedaj iz Mene teče tok
Ljubezenske moči, katero prejemajo in posredujejo najvišja svetlobna bitja… samo da
so se ta svetlobna bitja spuščala na Zemljo in se preko svoje volje in svoje moči
pojavljala vidna ljudem, ker je bilo njim, kakor tudi Meni vse mogoče, ker so bili v Moji
volji in so bili vedno le izvrševalci Moje volje. Vendar pa ta bitja ljudem niso ostajala
vidna… medtem ko je bil Jezus, v Katerem Sem se Jaz utelesil kot človek, viden vsem
na Zemlji, kakor je to tudi ostal vse do Svoje smrti, in tudi po Njegovi smrti je ter ostaja
Bitje, Ki je za vse Moje stvaritve postal vidni Bog. To delo »učlovečenja Boga« v Jezusu
je in tudi ostaja edinstveno, četudi Sem bil pred tem Jaz, kot večna Ljubezen, pogosto
prisoten pri ljudeh. Ker pa je bilo človeštvo še naprej pod bremenom prvobitnega
greha, se Jaz nisem mogel utelesiti v nobeni obliki. Vendar pa Sem za Sebe izbral neko
formo po Moji volji, katera pa je bila vedno lahko samo duhovna obleka nekega od
najvišjih svetlobnih bitij… medtem ko je človek Jezus prišel na svet brez prvobitnega
greha in je preko Ljubezni ter trpljenja popolnoma poduhovil Svoje človeško telo, da je
tako lahko postal bivališče za Mene; da se na ta način lahko govori o »utelešenju«, o
manifestaciji Mojega Duha Ljubezni v Jezusu… o »učlovečenju Boga«. Oče je z
veseljem govoril iz tistih visokih bitij, ki so preko sevanja Ljubezni prejemala
neposredno od Mene, in zato je Oče govoril preko njih, kakor tudi danes Jaz Sam
govorim preko od Mene izbranega orodja, iz katerega je preko Jezusovega dela
Odrešenja odstranjen prvobitni greh… katerega pa torej ni potrebno smatrati, da je
Bog, Sam Oče… Razumite to, da sem Jaz Sam Beseda… in da Beseda ravno tako vedno
pričuje o Očetu, da pa bo ovoj (vidna forma), preko katerega se sliši Beseda, vedno
samo »posrednik« med Očetom in Njegovim otrokom… medtem ko je človek Jezus,
preko Njegovega dela Odrešenja in kot najčistejši prvobitni duh, lahko sprejel Mene v
vsej polnosti, ker so Me sedaj lahko videli tudi »(od)rešeni« ljudje… medtem ko je bilo
prej za še neodrešene stvaritve nemogoče, da gledajo Mene Samega. Vedno Sem želel
samo pomagati tistim, katerih srca so bila voljna ljubiti in ki so na Zemlji dosegli vsaj
stopnjo, da lahko ostanejo pred peklom, kjer pa so najprej ostali do Jezusovega dela
Odrešenja. Sedaj pa Sem jih Jaz po Moji smrti na Križu lahko prenesel v kraljestvo
svetlobe in blaženosti… Jaz Sem v Jezusu postal človek, ker je imel Jezus vidni ovoj
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(telo), katerega pa je On Sam poduhovil in kateri je moral biti viden za Moje stvaritve,
da bi Me v Mojem kraljestvu lahko gledale… In tako naj vam bo dovolj ta razlaga, da je
Moja Očetovska Ljubezen dejansko vedno prebivala med ljudmi, kjer so se oni
oblikovali na način, da Jaz z Mojo Ljubeznijo nisem ogrožal njihovega obstoja. Ta Moja
Ljubezen pa se je vedno izražala znotraj meja v tistih formah, katere so dejansko
zakrivale Mojo prvobitno substanco (Ljubezen), ker so bili oni sami duhovna bitja,
katera so Mi pripadala, katera pa so se samo omejeno vidno pokazala ljudem, kakor je
bila to Moja volja… Ljudem so nosili dokaz (pričevanje) o Meni Samemu… nosili so jim
Mojo Besedo… vendar pa Sama Beseda ni postala Telo… to se je zgodilo šele v Jezusu,
v Katerem Sem Jaz Sam naredil delo Odrešenja, da bi ljudi osvobodil od greha in smrti.
AMEN
* »Abedam« je bil torej eden izmed tistih svetlobnih bitij, ki je v »duhovni
obleki« prebival med prvimi generacijami ljudi na Zemlji. O teh dogodkih je
zapisano v Lorberjevem »Božjem gospodarjenju«.

.......................................................................6.....................................................................

»Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni…« (Janez 14:6)…
Priznavanje Očeta je nujno za zveličanje in odrešenje padlih bitij…
Resnična vera v Jezusa Kristusa…
...................................................................... †......................................................................
Bertha Dudde, št. 0481, 23. junij 1938
NAPAČEN ODNOS Z OČETOM… PRIZNAVANJE JEZUSA
KRISTUSA…
Jezus je na Zemlji hodil v polnosti Svojega Božanstva… Nič drugega ni spodbudilo
Gospoda, kot samo Njegova ogromna Ljubezen do človeštva, in ravno to Ljubezen
morate vi prepoznati, da se boste potem tudi prepričali v to, da je Gospod Jezus Kristus
edina prava pot do večne blaženosti. Vi ste v neskončno dolgi borbi dosegli milost
utelešenja na Zemlji… na začetku ste bili blizu Božanstva… vi se lahko ponovno
približate Božanstvu edino preko združitve (zedinjenja) z Njim… ne morete sprejeti
Boga v sebe, če tega istega Božanstva ne priznate… Bog-Oče in Jezus Kristus pa sta
eno (Janez 10:30)… In kako lahko vi želite Bogu govoriti, da je vaš Oče in istočasno
zavračati Jezusa Kristusa… Prizadevajte si, da v sebi dojamete naslednjo razlago: Nek
oče povsem zagotovo daje določeno vsoto za svojega otroka, da bi svojega otroka
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izšolal v vseh veščinah in poklicih… in sedaj na enkrat ta otrok čuti odbojnost do
očeta… Ali torej on potem še lahko zahteva, da bo še naprej preskrbljen z veliko
Ljubeznijo? Mar ne bo on raje, če pravilno razmišlja: ali si prizadeval, da premaga
odbojnost ali pa bi se pač moral odreči vsakršni podpori preko Očetove milosti?... In
sedaj, če nebeški Oče želi zemeljskemu otroku podariti vse milosti, da bi mu priskrbel
večno blaženost… zemeljski otrok pa se sovražno vede do Tistega, Ki mu je na Zemlji
priskrbel to blaženost… potem se bo moral ta: ali se popolnoma odreči vseh lepot
(slave, veličanstva) ali pa mora on premagati samega sebe in se naučiti ljubiti Boga
Gospoda ter si prizadevati vzpostaviti srčen odnos z Očetom. Namreč zavestno
zavračanje Jezusove Božanstvenosti vzpostavlja sovražni odnos do Njega, in potem
nekega takšnega človeka Bog v onostranstvu ne more nagraditi za dela, ki so bila
storjena na Zemlji, kakor ta zemeljski otrok to pričakuje, ker se on sam ne čuti kot
Očetov otrok… Ne sprejema tega, kar bi lahko sprejel iz roke Odrešenika… on ne more
biti soudeleženec blagoslovov Odrešenja, s tem pa tudi ne žanje tam, kjer ni posejal.
Zemeljsko življenje edino preko Jezusa Kristusa postaja to, kar mora biti: postaja
spoznanja. Vendar pa tistemu, ki se boji spoznanja in zavestno vztraja v mraku,
zemeljsko življenje ravno tako ne bo moglo prinesti uspeha, ker je takšno, ki ga
obljublja Gospod, možno samo preko Njegovega učenja… kdo torej želi sprejeti učenje,
toda zavrača Učitelja?... četudi je brez vere v Jezusa Kristusa življenje na Zemlji v očeh
ljudi lahko še tako privlačno, pa pred Bogom le to ne bo zdržalo, ker je Sam Bog prišel
na Zemljo zaradi ljudi in jim preko Svoje Besede dal Samega Sebe… Tisti, ki poslušajo
in sprejmejo, bodo v blagoslovu; vendar pa tisti, ki zavrnejo Samega Gospoda, oni v
sebe ravno tako ne bodo mogli sprejeti Njegove Besede. In njihov bo delež v
onostranstvu strašna borba, vse dokler tam ne pridejo do spoznanja in preko tega
končno tudi do njihovega Odrešenika in Gospoda… Jezusa Kristusa. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6098, 4. november 1954
BOG V JEZUSU KRISTUSU…
Jaz resnično želim biti vaš Učitelj in Svetovalec ter vas želim vodíti na poti do
popolnosti… Vendar pa Me mora vaša volja sprejeti in priznati kot Vodjo in Učitelja, ker
drugače Moja učenja ostajajo brez učinka in vi niti koraka ne napredujete v vašem
razvoju. Če sedaj prihajam k vam v Jezusu Kristusu… Katerega morate vi v vašem srcu
popolnoma priznati… potem vam je obenem tudi pokazana prava pot, ker je samo
preko Jezusa Kristusa pot, ki vodi k cilju (Janez 14:6). Vzpostaviti vezo z Bogom, brez
priznavanja Jezusa Kristusa, je nemogoče, ker se Mene lahko išče in najde edino v
Njemu, toda izven Jezusa Kristusa ni drugega Boga. In velika težava je na Zemlji v tem,
da Me ljudje tako rekoč zavračajo; da oni ne želijo niti vedeti niti verovati, da se je
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večno Božanstvo… moč, ki vse izpolnjuje… manifestirala v Jezusu Kristusu… in sedaj
želi biti priznano… da se Jaz Sam v Jezusu Kristusu soočam z njimi, ko je od njih
zahtevana vera v Mene. In vi boste vedno poučevani v tem smislu, ko boste poučevani
v/o Resnici. Vsakršen drugačen prikaz Mene, vašega namena, večnega Božanstva, ni v
skladu z Resnico… Čeprav pa se je v drugačne prikaze veliko lažje verjelo… in zato gre
človeštvo po napačni poti. Ono ne gre po poti preko golgote (trpljenja); ne gre po poti,
katero Sem Jaz kot človek Jezus osvobodil proti navzgor… ono ne gre po poti
Ljubezni… ker bi drugače prepoznalo in priznalo Jezusa Kristusa kot »utelešeno« večno
Ljubezen.
Samo imeti vero v ustvarjalno moč ni dovolj, ker le ta ne more biti zanikana od
nobenega mislečega človeka… Da pa bi ta ustvarjalna moč Sebe naredila zamisljivo v
Jezusu Kristusu… da sta Ona in On eno ter da se mora človek glede na to združiti z
Bogom, mora biti sprejeto kot resnično in dokončno, ker drugače človeku primanjkuje
vere v Mene, kljub temu da on ne zanika »Boga«. Jaz zahtevam vero v Jezusa Kristusa,
katera pa edina dokazuje resnično vero… vero, ki je preko Ljubezni prebujena v
življenje. Kdor namreč s prepričanjem priznava Jezusa Kristusa kot Božjega Sina, v
Katerem Sem se Jaz utelesil, je obenem tudi v sebi že prižgal Ljubezen, katera mu je
prenesla svetlobo spoznanja, moč prepričanja… brez katere torej ni mogoče govoriti o
živi veri.
Jaz se namreč ne bom zadovoljil s slepo vero… Zaradi tega vas Jaz Sam poučujem in Se
vam nudim za Vodjo, da boste tako v vašem razmišljanju dobro usmerjani in da preko
Resnice obenem tudi dosežete popolno razumevanje skrivnosti učlovečenja Boga v
Jezusu Kristusu. Pravilno učenje vam bo dalo svetlobo (luč), katero pa boste vi tudi
sprejeli… To učenje pa vam lahko dam edino Jaz Sam pod pogojem, da si vi dovolite,
da boste od Mene podučeni… da »večno Božanstvo«, Katero vi sprejemate v vas,
prosite za razlago, pravilno razmišljanje in pravilno vodenje. To molitev pa bom Jaz
resnično uslišal in vas bom vedno pripravljen uvesti v Resnico, da tako lahko s polnim
prepričanjem verujete in da boste preko te vere postali blaženi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6579, 25. Junij 1956
»NIHČE NE PRIDE K OČETU DRUGAČE KOT PO MENI…«
(Janez 14:6)
»Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni.« Izjemna pomembnost teh Besed
obenem tudi razlaga nujnost, da se privede k veri v Jezusa Kristusa tiste ljudi, ki še niso
verniki oz. da se zagovarja živo vero tam, kjer je znanje o Jezusu Kristusu že prisotno.
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Ne more namreč priti k Meni nihče, ki Mene Samega ne prepozna in prizna v Jezusu
Kristusu… Obstajajo namreč ljudje, ki dejansko govorijo, da verujejo v »Boga«, ker On
daje dokaz o Samemu Sebi v vsem, kar obdaja človeško bitje (Rimljanom 1:19, 20), toda
ki Jezusa Kristusa ne želijo sprejeti kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, četudi oni
sebe nimajo za nevernike. Vendar pa so ti ljudje še naprej zelo oddaljeni od njihovega
Boga in Stvarnika. Oni še niso našli najbližjega stika z Menoj in zato njihovo
razmišljanje ne more postati prosvetljeno.
Oni so še naprej obremenjeni z grehom prejšnjega odpadništva od Mene. Ta greh pa
jih veže za Mojega nasprotnika (Satana), in oni brez Jezusa Kristusa ne bodo pobegnili
od njega. In ni veliko ljudi, ki vedo o tem grehu prejšnjega odpadništva od Mene, zaradi
česar se tudi ne zavedajo pomena Jezusa in Njegovega dela Odrešenja. Pod pogojem,
da bi ljudje poznali učenja Evangelija, da bi ljudje poznali Besede, katere je Jezus
govoril na Zemlji, bi se oni ravno tako lahko zaustavili in resno razmišljali o Besedi:
»Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni…« In samo če bi si oni resno želeli več
informacij (več znanja) o tem, bi jih oni zagotovo prejeli, in misel o teh Besedah jih
zagotovo ne bi nikoli več zapustila…
Edina pot do Mene je preko Jezusa Kristusa, ker mora najprej priti do (od)rešenja od
krivde greha, da bi ga (bitje) Jaz lahko sprejel… Nobeno bitje, ki je prostovoljno postalo
grešno, ne more pristopiti k Meni, če najprej ni prejelo odrešenja preko Jezusa Kristusa.
To je zakon, ki ga celo Moja neskončna Ljubezen ne more spremeniti. In nobeno
človeško bitje se v njegovem srcu ravno tako ne bo resnično počutilo, da je povsem
prepričano v sebe glede Boga, Katerega on sicer še kako lahko prizna z besedami ali s
površnimi mislimi, ker pri resnem premišljanju spoznal, da nima pravega odnos z
njegovim večnim Bogom in Stvarnikom…
On se Mi ne bo nikoli predal kot otrok njegovemu Očetu; on bo samo verjel, da Bog
obstaja, toda ne bo vzpostavil pristnega odnosa z Menoj, za kar je pa potrebna
Ljubezen… Ljubezen namreč ravno tako razsvetljuje njegovega duha. Ljubezen bi
izboljšala njegovo duhovno vizijo… Ljubezen bi ga spodbudila, da dvomi in da preverja,
vendar da ne trdi napačno. Vsaka oseba se bo počutila nekoliko nelagodno, ko globoko
premišlja o duhovnih mislih, pri tem pa še ni vzpostavila stika z Jezusom Kristusom…
Potek trpljenja in križanja mu ne bo ostal nepoznan. Vedno znova se bo spustil v
pogovore z drugimi ljudmi, ali pa ga bodo drugi ljudje spomnili na Jezusa Kristusa; Jaz
namreč nenehno vodim njegove misli k človeškemu bitju Jezusu, Ki je živel na Zemlji in
doživel boleč konec… Celo če Ga on še ne prizna, pa on pozna Jezusovo zemeljsko
življenje, in Jaz Sam ga bom spomnil na Mene v Jezusu Kristusu.
In glede na stopnjo Ljubezni človeškega bitja bo sledilo njegovo sprejemanje ali pa
zavračanje… Kjerkoli obstaja Ljubezen, tam se Jaz Sam zavzemam za osebo. In njegov
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odpor se bo nenehno zmanjševal, vse dokler on končno človeškega bitja Jezusa ne vidi
na neki povsem drugačni svetlobi (spoznanju), kot pa je bilo to na začetku, ko se Mu je
še naprej zoperstavljal. Če pa on ne želi spoznati, če njegova volja v času njegove smrti
ostaja še naprej sovražna, on ne more pričakovati polne blaženosti v duhovnem
kraljestvu. On je kljub pravičnemu načinu življenja lahko sprejet samo v področje, kjer
prebivajo vsi tisti, ki zanikajo Kristusa, ker se je na Zemlji odrekel odrešenju in bo tako v
duhovno kraljestvo vstopil v omejenem stanju… Čeprav pa on še celo tam lahko najde
njegovega Božanskega Zveličarja in Odrešenika…
To pa je zopet Moja velika milost, da bom v duhovnem kraljestvu srečal vse tiste, ki so
Me do sedaj zavrgli (oz. »niso priznavali«); da bom slišal vsako prošnjo, ki Mi je poslana
kot Odrešeniku in da bom Jaz potem dosegel roko tistega, ki kliče, in ga iz tega
področja vodil v Mojo Božansko področje… Jaz bom namreč še naprej jemal (osvobajal)
duše iz brezna pod pogojem, da Sem priznan… pod pogojem, da je duša našla pot do
Jezusa Kristusa, Katerega je na Zemlji zavrnila (zanikala), toda brez Katerega ne more
doseči njenega cilja. Kraljestvo svetlobe je za vsako dušo zaprto, vse dokler ji Jezus
Kristus ne odpre vrat (Janez 10:1-10). To pa predpostavlja, da je On priznan kot Božji
Sin in Odrešenik sveta (Matej 16:13-19). To je razlog, zakaj je bitje Jezus izrekel Besede:
»Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni.«
Ker Sem Jaz govoril preko človeka Jezusa, Sem Jaz Sam želel biti priznan v Njem, Ki Mi
je v času zemeljskega življenja služil samo kot ovoj… katerega pa Sem celo v
duhovnem kraljestvu zadržal, da bi tako lahko postal vidni Bog za vse Moje žive
stvaritve, ker Sem bil Jaz navsezadnje večni Duh (Janez 4:24)… in Me kot takšnega
ustvarjena bitja niso mogla (za)gledati. Jaz Sem za Samega Sebe izbral vidno formo, da
bi za vas ljudi postal vidni Bog; in v tej formi Sem uresničil delo Odrešenja. Zaradi tega
morate vi ravno tako priznati tudi formo, v kateri Sem prebival. Potem pa ste se vi že
napotili po pravilni stezi k Meni, k vašemu Očetu večnosti… Namreč vi brez Jezusa
Kristusa ne boste nikoli mogli priti k Meni, ker vas brez Jezusa Kristusa Moj nasprotnik
(Satan) ne bo osvobodil, ker mu zaradi vaše volje še naprej pripadate. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5348, 31. marec 1952
VPRAŠANJE KRISTUSA… VIDNI BOG…
Vi priznate Mene in zato tudi Jaz priznam vas pred Mojim Očetom (Matej 10:32, 33)…
Kaj naj bi to pomenilo, boste vi nekoč izkusili na sebi samih, ko vstopite v kraljestvo
miru, kjer k vam seva Ljubezen, ki izhaja iz Mene; kjer vas Oče sprejema v Svoji
Ljubezni, ker ste Ga vi našli preko Jezusa Kristusa… ker ste izvlekli moč iz milosti
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dosežene na Križu; in s to močjo ste uresničili spremembo vašega bitja in tako postali
Ljubezen. Brez priznavanja Mojega dela odrešenja vi ne bi nikoli našli poti do Večne
Ljubezni, ker ste vi sami z vašo lastno močjo prešibki in brezpogojno potrebujete Mojo
pomoč, Mojo milost in Mojo moč, katero pa vam Jaz lahko posredujem samo takrat, ko
Me priznate kot Odrešenika sveta… kot Božjega Sina, Ki je vam ljudem poslal večno
Ljubezen, da vas (od)reši…
To bitje, ki je nastalo iz Mene, se je spustilo na Zemljo in je v Sebe v vsej polnosti
sprejelo Mene, Svojega Očeta. On je dovolil, da bo popolnoma prežet z Mojo močjo
Ljubezni; in sedaj je tudi zemeljskim otrokom lahko pokazal pot do Mene, katera pa
vodi edino preko tega Bitja, preko Jezusa Kristusa. Jezusa Kristusa ne morete izključiti
(zanemariti), Ga zaobiti in verjeti (misliti), da k Meni lahko pridete po neki drugi poti. Vi
se Mu morate priključiti, vi morate hodíti za Njim, vi Ga morate priznati pred svetom…
potem boste vi tudi dosegli vaš cilj. Jezus Kristus vas vodi k Meni; vodi vas k Očetu, Ki
je v Njem vzel obliko in Ki se sedaj za vas vidno manifestira v Jezusu Kristusu,
Odrešeniku sveta…
Vi boste to težko razumeli, toda samo toliko časa, dokler vi še ne poznate Mojega
izvornega Bitja Ljubezni: da sem Jaz Sam Duh (Janez 4:24), Ki izpolnjuje celotno
neskončnost in Ki je potem Sebe manifestiral v Jezusu Kristusu, da bo za vas ljudi vidni
Bog, Kateremu se vi sedaj lahko kot otroci predate, Kateri je vaš Oče večnosti in ravno
tako kot Oče želi biti ljubljen od vas… Jaz in On sva eno (Janez 10:30), ker je bila to
Moja neskončna Ljubezen, katera Me je pritegnila k Mojim zemeljskim otrokom in
katera jih je preko smrti na Križu (od)rešila iz najgloblje noči, iz Satanovih okov.
Bilo je namreč nujno, da Jaz vzamem neko človeško formo, ker kot Duh nisem mogel
niti trpeti niti vam nisem mogel na viden način ponuditi dela odrešenja na Križu tako
časa, dokler vi sami niste mogli duhovno gledati. In na vas je pustilo vtis samo to, kar je
bilo uresničeno na človeški način. Vendar pa je bila ta človeška forma Moje delo, v njem
zakrita duša je bila Moje delo; bila je samostojna, toda ločeno postavljena izven, da bi
sama sebe pripeljala do najvišje popolnosti, katero pa je človek Jezus tudi dosegel
preko Svoje Ljubezni do bližnjega in Svoje smrti na Križu. Ljubezen Sem bil torej Jaz
Sam… Ki Sem se sedaj kot večno Božanstvo zakril v Njemu, vse dokler se Jezus ni
spremenjen dvignil na nebo.
Vi ljudje ne morete oddvojiti Jezusa od Mene, ker Sem bil Jaz v Njem in tako On v
Meni… Jezus Kristus je bil Sama Ljubezen; tako je bil On tudi Bog, Ki je v Sebi
Ljubezen… In vsa bitja, ki se oblikujejo v Ljubezen, so ravno tako združena (spojena) z
Menoj. In lahko Me bodo gledali v Jezusu Kristusu, Ki Me je na Zemlji sprejel v vsej
polnosti, Ki se je že na Zemlji združil z Menoj in za vekomaj ne more biti izven (ločen
od) Mene. AMEN
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***

Bertha Dudde, št. 7066, 14. marec 1958
ODREŠILNA SILA JEZUSOVEGA IMENA…
(Dela 4:11-12; Filipljanom 2:9-11)
Vi ljudje morate v Moje(m) ime(nu) iskati odrešenje… morate namreč vedeti, da
odrešenja ne morete najti nikjer drugje, razen v Meni; da morate dokončno priznati
Mene Samega v Jezusu Kristusu, da morate zato verjeti v Božanskega Odrešenika in
Njegovo delo usmiljenja. Jaz Sem prišel na Zemljo v Jezusu, človeškem bitju; Jaz Sem
skozi Njegova usta poučeval ljudi; Moja moč se je manifestirala znotraj Njega, preko
Njega Sem Jaz izvajal čudeže: oživljal Sem mrtve, ozdravljal Sem bolne in pomagal
ljudem v času zemeljske težave… Jaz Sem v Njemu umrl na Križu, ker Me je človeško
bitje Jezus sprejel v Sebe v vsej polnosti (Kološanom 1:19; 2:9), ker je On Sebe oblikoval
v Ljubezen in je tako za Mene postal prikladna posoda, v kateri Sem lahko uresničil
delo Odrešenja, da bi odplačal odškodnino za krivdo greha celotnega človeštva.
In zaradi tega je Jezus ime vašega Boga in večnega Očeta (Izaija 9:6). Zaradi tega se
morate zbirati v Mojem imenu (Matej 18:20) in Meni Samemu dovoliti, da prebivam
med vami, če želite uresničiti blaženost, zaradi katere ste bili nekoč neizmerno srečni…
katere pa vam še naprej primanjkuje, vse dokler živite na Zemlji. Ta vera vas namreč ne
vodi nazaj k Njemu, ampak morate vi sedaj obenem tudi priznati Odrešenika, Ki je
najprej omogočil, da (lahko) hodite po stezi do vašega Boga in Očeta, kar pa je edini
način, da lahko pridete (nazaj) k vašemu Očetu.
S tem pa morate vi verjeti v Jezusa Kristusa in v Njegovo delo Odrešenja. Edino potem
boste imeli pravilno vero in edino potem vas bo vaša vera vodila do Odrešenja. Se
pravi, da se samo tedaj vaša duša lahko vrne v njeno prejšnje stanje, ker ona za to
potrebuje pomoč od Jezusa Kristusa, ker brez pomoči ne more nikoli uresničiti cilja…
Zaradi tega morate vi iskati odrešenje v Moje(m) ime(nu)… in potem boste tudi
razumeli, zakaj je nujno ljudem govoriti o Jezusu Kristusu, da ni dovolj samo imeti željo
raziskovati oz. dokazati obstoj Boga; to vero namreč lahko uresni vsak človek, ki se z
odprtimi očmi ozre okoli sebe in globoko premišljuje o stvarstvu ter o njegovem
poreklu (Rimljanom 1:19, 20)… Vendar pa je glavno dejstvo odrešilna sila Jezusovega
imena… Vi ljudje morate najprej spoznati pomen dela Odrešenja (Knjižici št. 38 in 54),
da tako lahko stopite pod Jezusov Križ in da za odrešenje vaših duš kličete Jezusovo
ime, kot ime vašega Boga in Očeta.
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Namreč Jezusov prihod je bil zora nove dobe. Prišel je čas, ko so bila zaradi Njegovega
križanja vrata v svetlobno kraljestvo (ponovno) odprta; in prve popolnoma odrešene
duše so se lahko vrnile k Očetu… ker so bile mnoge duše, ki so stale (čakale) pred vrati
do blaženosti (kraljestva svetlobe), katere pa so morale biti najprej osvobojene od
krivde njihovega izvirnega greha, da bi ponovno kot blažena duhovna bitja lahko
prebivala tam, od koder so izvirala. In ta končna vrnitev v Očetovo Hišo je bila
omogočena s posredovanjem Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, Ki mora biti
zaradi tega priznan s strani vsakega človeškega bitja, katero si želi ponovno pridobiti
izvorno stanje. Sam Jezus Kristus je vrata (Janez 10:1, 9) v nebeško kraljestvo… In
Njegovo ime se oznanja v vseh svetlobnih sferah, ker Sem Jaz Sam znotraj Njega, On
in Jaz sva eno (Janez 10:30)… In vsak, ki z globoko privrženostjo izgovori Jezusovo ime,
govori neposredno Meni, in Jaz mu bom resnično prinesel odrešenje… In zato vi ne
boste namenili napačne prošnje, ko Jezusovo ime izgovorite s popolno vero in na ta
način vašo prošnjo prikažete Meni Samemu… Ker vi, ko verujete v Njega in Njegovo
delo Odrešenja, ste obenem tudi (od)rešeni od vašega izvirnega greha, ki vas bremeni.
(tukaj ni govora o grehu naših prvih zemeljskih staršev, ampak o velikem in težkem pragrehu Luciferja in popolnih angelskih bitij; glej Knjižice št. 15 in 39. Greh Adama in Eve,
katerega človeštvo v glavnem pozna, je tako rekoč zaznamoval »drugo generacijo« greha;
glej Knjižico št. 40). In potem se vam bo Moja Ljubezen ponovno dokazala, in vaše
otroško klicanje Mojega imena vam bo tudi zagotovilo, da bom Jaz slišal in uslišal vašo
prošnjo.
Jaz Sem vedno in za vekomaj vaš Bog in Stvarnik… vendar pa Jaz lahko postanem vaš
Oče edino preko Odrešenja, ker samo takrat vi lahko prejmete moč, ki je nujna, da se z
vašo lastno voljo spremenite v popolna bitja. Samo takrat se iz »živih stvaritev« lahko
spremenite v Moje otroke, če svobodno voljo uporabljate tako, da se vrnete k Meni…
ta svobodna volja pa je bila lahko okrepljena edino z Mojo smrtjo na Križu. Zaradi tega
je vaše odrešenje izključno v Mojem imenu… Zato boste vi potem, ko ste se napotili po
stezi k Jezusu Kristusu, na stezi vrnitve k Meni, ker edino ta steza vodi do Mene, nazaj v
Očetovo Hišo (Janez 14:6). AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7147, 18. junij 1958
BOG JE POSTAL VIDEN V JEZUSU KRISTUSU…
Vsak, ki Me izpoveduje (prizna), bo tudi sprejet v Moje kraljestvo. On bo namreč že
kandidat za Moje kraljestvo, čim je našel pot nazaj k Meni, od Katerega se je nekoč v
svoji lastni svobodni volji ločil. On Me ni več priznal; in to je bil greh proti Meni,
njihovemu Bogu in Stvarniku večnosti, ki pa ni mogel biti odrešen na nobeden način,
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razen po poti zavestnega priznavanja Mene Samega… In da bi človeškemu bitju
omogočil, da to naredi, Sem se Jaz učlovečil v človeškem bitju Jezusu… Namreč razlog
za odpadništvo od Mene je bilo v dejstvu, da Me Moje žive stvaritve niso mogle videti…
zato so se one usmerile k tistemu (Luciferju), ki so ga lahko videli; ki je tako rekoč
sodeloval pri njihovem ustvarjanju, ki pa se je kljub največjemu zavedanju
(prosvetljenju, znanju) želel ločiti od Božanstva, Katerega pa on tako rekoč ni mogel
videti. In zato Sem Jaz v Jezusu Kristusu za vas ljudi postal vidni Bog; in zaradi tega, ker
Sem se Jaz učlovečil, pravzaprav ni bilo več razloga za zavračanje Mojega priznavanja…
Vendar pa sedaj to priznavanje Mene obenem tudi zahteva priznavanje dela Odrešenja
Jezusa Kristusa…
Po ogromni krivdi izvirnega greha je odrešenje od njega postalo nujno za vas ljudi.
Krivda je morala biti najprej odkupljena, ker Jaz grešne žive stvaritve nisem mogel več
sprejeti oz. Moja pravica je zahtevala pokoro za to krivdo, kar pa bi potem ponovno
obnovilo prejšnji odnos med živimi stvaritvami in Menoj… kateri je bil z omenjenim
grehom porušen. Človeško bitje Jezus se je ponudil za to delo pokore za človeštvo.
Vendar pa Sem se Jaz manifestiral v tem človeškem bitju Jezusu, ker Sem Jaz sam želel
(od)rešiti vas ljudi od velike krivde. Stvar je namreč v tem, da Sem moral uporabiti
človeški pokrov (telo), ki pa Me je moral potem v sebi za vekomaj zakrivati, da bi tako
Moja bitja lahko videla njihovega Boga in Stvarnika; da bi tako v Njemu lahko
prepoznali in ljubili njihovega Očeta, h Kateremu so potem lahko zvesto pristopali,
brez da bi morali pri tem izginiti zaradi učinka ognja Njegove Ljubezni…
In tako vsak, ki prizna Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, začenja pot vrnitve v
Očetovo Hišo, ker on v Njem obenem tudi prizna Mene Samega. In tako je zaradi dela
odrešenja odkupljen njegov izvirni greh, zaradi česar bo on tudi sprejet v Moje
kraljestvo. Jaz bom srečal Mojega otroka kot Oče, ker se Jaz Sam nisem od njega nikoli
ločil. Jaz Sem samo sprejel njegovo voljo, ki pa se je obrnila stran od Mene, ker je bila
svobodna. In zato mora svobodna volja postati ponovno dejavna in mora težiti k vrnitvi
k Meni. To človek prikaže (dokaže) z njegovim zavestnim priznavanjem Jezusa Kristusa,
Njegovega dela Odrešenja in zavestnega odnosa z Njim tako, ko Ga kliče in prosi za
odrešenje. On namreč ve, da je omejen (v okovih), vse dokler še ni našel Mene v Jezusu
Kristusu.
Priznavanje Mene je delo svobodne volje, ki pa torej spremeni stanje, ki naj bi trajalo za
vekomaj. To vodi iz smrti v življenje, iz mraka noči na svetlobo… ker bo priznavanje
Mene obenem tudi za seboj povleklo spremembo karakterja (narave), in to uspešno.
Človeško bitje bo ponovno vstopilo v Božanski red… ono bo zapustilo področja, ki so
bila neskončno dolgo časa njegovo (pre)bivališče in bo vstopilo v svetlobne sfere,
četudi njegovo telo ostane na Zemlji… Vendar pa duša… nekoč padli duh (BD 8808b)…
ponovno teži k svojemu domu, ker bo priznavanje Mene v Jezusu Kristusu vedno
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povezano s prenosom moči in svetlobe, tako da bo človek prepoznal to, kar je pravilno
in dobro, kakor morajo biti na ta način tudi njegove namere in dela dobra ter pravilna.
Jaz namreč sedaj ne bom ponovno pustil Mojega otroka, ki Me je našel. In ko ga Jaz
vodim, bo on tudi zanesljivo dosegel svoj cilj: kot Moj otrok bo sprejet v Očetovo Hišo,
kjer bo živel v svobodi, svetlobi in blaženi sreči; kjer bo ustvarjal z Menoj in v Moji volji,
kar pa je in je tudi bila od začetka njegova usoda. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8028, 29. oktober 1961
PRIZNAVANJE JEZUSA KRISTUSA JE PRIZNAVANJE BOGA…
Ljudem ne more biti danih dovolj razlag, ker so sprejeli tako veliko zablod in se
nahajajo v popolnoma izprijenem razmišljanju. Ko bi bili pravilno podučeni, bi oni tudi
lahko našli vero. Čeprav pa oni niso brez krivde, ker jim primanjkuje hrepenenja po
Resnici; drugače bi jim bila ona lahko ponujena, kakor bi bila s strani njih tudi sprejeta.
Ravno tako jim ni bilo danega dovolj znanja o delu odrešenja Jezusa Kristusa, ker o
njem ljudem ni bilo dane razlaga, tako da oni ne prepoznajo velike pomembnosti in so
se zaradi tega odrekli veri v Njega in Njegovo dela odrešenja. Pogostokrat pa celo
zanikajo Njegov obstoj, ker o tem niso bili podučeni v skladu z Resnico. Vendar pa je
ravno vera v Jezusa Kristusa in Njegovo delo odrešenja ljudem prinaša odrešenje;
namreč nujno je potrebno, da jo oni pridobijo še pred Koncem, preden njihove duše
zapustijo telo, da bi vstopile v kraljestvo onostranstva. Če ste vi, Moji služabniki na
Zemlji, zato vedno znova opozorjeni, da vašim bližnjim dajete objavo o Božanskem
Odrešeniku, to tudi za vas same pomeni delo usmiljenja, ker vi poznate največjo bedo
vseh tistih, kateri ne verujejo v Njega in zato nimajo pravilnega spoznanja o Meni
Samemu, Katerega morajo oni samo najti v Jezusu Kristusu, kot Boga bistva, s Katerim
morajo vzpostaviti vezo kot dokaz, da Me priznajo. Kdor ima pravilno vero v Mene, Me
tudi kliče v Njemu, v Jezusu, Ki je odkupil svet od greha in smrti… Kdor Njega ne
prizna, tudi Mene še ne prizna na pravilen način, četudi on »Božanstva« ne želi
zanikati. Torej on še vedno napačno razmišlja, ker bi drugače lahko verjel, da sva Jezus
in Jaz eno (Janez 10:30)… Čim pa je ljudem možno o tem dati razlago, ki je v skladu z
Resnico, bodo oni tudi lažje verjeli, če je njihova volja dobra… Zaradi tega Jaz pošiljam
vas, Moje učence, da vedno znova oznanjate delo odrešenja Jezusa Kristusa. Zaradi
tega vas Jaz vedno znova spodbujam na marljivo delo v vinogradu, ker je od tega v
veliki meri odvisno človekovo odrešenje, če Ga on najde, če on lahko doseže
prepričljivo vero v Njega, Ki je kot ovoj (s človeškim telesom) zakril Mene Samega, Ki
Sem z Njim postal eno in zato v Jezusu uresničil delo odrešenja… Mene mora namreč v
Njemu priznati vsaka duša, ki želi vstopiti v kraljestvo svetlobe, ki torej najde vstop v
njega edino takrat, ko je ona (od)rešena od njenega prvobitnega greha preko Jezusa
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Kristusa, Katerega mora zato obenem tudi priznati… Vi ljudje ne veste, kako veliko
poslanstvo je »človek Jezus« izpolnil na Zemlji; vi ne veste, kako pomembno je bilo
delo usmiljenja za vse ljudi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vendar pa so vam o
tem vedno dostavljene Objave; in vi ste lahko podučeni o najpopolnejši Resnici, samo
če se vi ne zaprete, ko vam bo le ta ponujena preko Mojih glasnikov, preko delovanja
Mojega Duha.
Jaz vedno znova opominjam Moje glasnike, da vam dostavijo Resnico; vas pa
opominjam, da jo sprejmete, ker morate vi najti Jezusa Kristusa… Če vi na Zemlji ne
sprejmete poti k Njemu, potem v kraljestvo onostranstva vstopate ne(od)rešeni. In
potem morate ostati v prekletstvu (nesreči), vse dokler Ga vi tam ne najdete… Brez
Jezusa Kristusa namreč ni vstopa v kraljestvo svetlobe in blaženosti… Prinašanje Čiste
Resnice pa vendarle lahko razbistri vaše razmišljanje, in z dobro voljo si vi glede tega
lahko pridobite pravilno razmišljanje. Potem pa vi zase lahko rečete, da ste blaženi, ko
vi prostovoljno sprejmete pot k Njemu, Božanskemu Odrešeniku; ko torej vi dosežete
živo vero, ker čutite, da ste prejeli spodbudo, da živite življenje tako, ko hodite za
Jezusom oz. ko ste dejavni v Ljubezni, kar pa bo potem ravno tako prebudilo v življenje
Duha v vas… Resnica namreč lahko prosvetli vaše razmišljanje, čim imate vi samo
dobro voljo. Resnica vas lahko osvobodi od teme, ker je Resnica od Mene, Ki Sem
Svetloba večnosti (1 Janez 1:5). AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8541, 26. junij 1963
VERA V BOGA V JEZUSU…
Za vas je edino pomembno to, da verjamete v Mene in da se napotite po stezi k Meni,
ko trpite v težavi… za vas, da kot otroci najdete pribežališče pri Očetu, Ki vas bo zaščitil
v vsaki duhovni in zemeljski težavi, ker ste se Mu vi predajali… Jaz vedno znova
poudarjam, da morate vi samo vzpostaviti stik z Menoj v mislih, preko dobrodušne
(ljubezenske) dejavnosti ali molitve; in resnično ne boste več mogli zaiti, ker vam vaša
veza z Menoj obenem tudi zagotavlja Mojo pomoč, da boste (od)rešeni od Mojega
nasprotnika (Satana) in da se vrnete k Tistemu, iz Katerega ste nekoč nastali. Potrebno
je namreč priznati, da vam dokaz za obstoj Boga in Stvarnika ne more biti dan, vi
morate v Njega verjeti… Toda če ste to pripravljeni narediti, potem boste obenem tudi
videli dokaz, ki pričuje o Meni v vsem, kar vas obdaja… In samo s tem, ko boste o tem
razmišljali, boste vi že sposobni verjeti v Mene… Jaz samo ne želim, da vaše življenja
preživite nepremišljeno; da opazite samo svet in verjamete, da je vaše življenje samo
po sebi končni cilj… Vi se morate vedno vprašati o razlogu za vaše življenje na Zemlji…
da bi potem našli misli o Bogu, ki vas bodo potem vedno znova obdajale kot valovi, ker
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je namen in cilj vašega zemeljskega življenja ta, da spoznate Boga in Stvarnika, da Ga
priznate in z Njim vzpostavite stik. Potem vas bo ta Bog in Stvarnik tudi osvojil in vas
ne bo nikoli več pustil pasti… In On vam bo obenem tudi dostavil znanje o Jezusu
Kristusu, vašem Odrešeniku. Vi Ga boste namreč morali najti, da boste tako izgubili
vašo nemoč/šibkost, da je na ta način za vas zagotovljen vstop do vrhunca… Ker četudi
Me prepoznate, pa boste vi imeli le malo moči volje, da resno težite k Meni, ker ste
prešibki zaradi greha vašega prejšnjega (prvotnega) odpadništva od Mene… in zaradi
(o)krepitve vaše volje je človek Jezus umrl na Križu za vas, da bi za vas pridobil
blagoslove za močnejšo voljo… Jaz Sam sem vam prišel pomagati v vaši veliki duhovni
težavi, ki je bila rezultat vašega prvobitnega greha, in Jaz Sam sem v človeškem bitju
Jezusu uresničil delo Odrešenja od vaše krivde (2 Korinčani 5:18, 19). Tako bo sedaj pot
vrnitve za vas mogoča, če rotite Jezusa Kristusa za moč; če vašo krivdo greha položite
pred Njegove noge in izrazite iskreno voljo, da se želite vrniti k Očetu, Ki se je nastanil v
Jezusu, Ki se je združil (zedinil) z Njim za vekomaj… Četudi vi tako verjamete v Boga
kot Stvarnika in Odrešenika, pa se tega Boga ne more smatrati kot bitje, ki je ločeno od
Jezusa Kristusa, ker sta Bog in Jezus eno (Janez 10:30). Bog je samo uporabil zunanji
človeški ovoj (telo), ki so ga ljudje poimenovali »Jezus«, Ki pa je v Samemu Sebi v
polnosti zakrival Mene (Kološanom 1:19; 2:9).
Vse Sem Jaz ustvaril. Celo Jezusov ovoj je nastal iz Mene, Katerega pa Sem Jaz izbral
za Sebe, da bi lahko ostal med ljudmi. Ravno tako pa ste tudi vi ljudje nastali iz Moje
volje, vendar ste se vi nekoč prostovoljno ločili od Mene, ker edino Ljubezen lahko
vzpostavi vezo z Menoj, katero pa ste vi prostovoljno izgubili z vašo lastno krivdo,
medtem ko je bilo človeško bitje Jezus prežeto s strani Ljubezni. Tako je bila v Njem
Moja temeljna substanca, ker je ona Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)… zaradi česar mora biti
tudi On Sam, skladno s to naravo ravno tako Bog. In človeški je bil samo Njegov zunanji
ovoj (telo), vse dokler ni On tudi njega poduhovil, da se je tako lahko združil z Njegovo
Božansko dušo; in ničesar človeškega ni ostalo, ko je enkrat Jezus uresničil delo
Odrešenja… Vsak, ki Me je glede na to prepoznal v Jezusu, je obenem tudi pobegnil
temi, ker ga potem Sama Svetloba pritegne v višje sfere. Jaz Sam sem namreč
Svetloba (1 Janez 1:5); in svetloba je sijala na Zemljo preko človeškega bitja Jezusa, ker
je ona v celoti prežemala človeško bitje. In Jaz bi želel poslati ta žarek svetlobe vsem
vam, vendar pa se mora vaše srce odpreti za Mene. Vi morate usmeriti vaše misli k
Tistemu, Ki vas je ustvaril… Vi morate to voljo izbrati prostovoljno, vendar pa vas bo
potem ravno tako zajela Moja usmiljena Ljubezen. In vse bo narejeno tako, da vam bo
dano pravilno znanje o Jezusu Kristusu… in če Ga priznate kot Božjega Sina in
Odrešenika sveta, Ki je z Menoj postal eno, se vi ne boste mogli nikoli več ponovno
izgubiti. AMEN
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Blagoslov okrepljene volje…
........................................................................ †....................................................................
Bertha Dudde, št. 1834, 27. februar 1941
HODITI ZA JEZUSOM…
Obstaja samo ena pot, ki vodi v večno življenje in k združitvi z Bogom… pot preko
Jezusa Kristusa. In kdor Kristusa zavrača, ne bo mogel nikoli vstopiti skozi vrata neba v
večno blaženost. Človek mora hoditi po enaki poti, po kateri je hodil Jezus na Zemlji,
po poti Ljubezni in trpljenja, ker se on lahko (od)reši edino preko Ljubezni in preko
trpljenja zmanjša krivdo greha. Da pa bi to lahko naredil, mu mora biti prenesena
milost, katero je Jezus dosegel s smrtjo na Križu in katero on lahko ponovno prejme
šele takrat, ko on prizna Jezusa Kristusa kot Odrešenika in Božjega Sina. On mora
imeti vero v Božanskega Odrešenika… mora verjeti, da Ga je Sam Bog poslal na
Zemljo, da se je potem lahko nastanil v Njem v vsej polnosti… on mora verjeti, da se je
Sama Božanska Ljubezen spustila dol k ljudem. In on dokazuje vero v Boga edino tedaj,
ko prizna delo odrešenja kot delo največje Ljubezni do ljudi in želi imeti delež v
blagoslovu dela odrešenja. Jezus je delal: »Nihče ne pride k Očetu drugače kot po
Meni…« (Janez 14:6). Jezus teh besed ni izgovoril kot človek, ampak je te besede
potrebno razumeti duhovno. On Osebno je bil čista Ljubezen, in zato se mora človek
oblikovati v Ljubezen, da bi bil združen z Očetom, Ki je Sama Ljubezen. Torej ko je
človek v Ljubezni, bo obenem tudi prepoznal, da je Jezus Kristus utelešenje (pojem,
namen, celota, poosebitev, vsebina) večnega Božanstva. On ne bo več mogel razdvojiti
Kristusa in Boga, zaradi česar bo Ljubezen edina pot (način), da pride do Boga. Toda če
človek ne prizna Kristusa, potem on ne more nikoli pravilno razmišljati. In četudi on želi
Boga potrditi, pa to ni globoka vera, ki Boga in Kristusa razdvaja enega od drugega. On
si je za večno Božanstvo ustvaril zavajajoč pojem. Krščanska doktrina kot
najpomembnejšo stvar predpisuje dve zapovedi: ljubi Boga iznad vsega in bližnjega kot
samega sebe (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31). Da pa bi lahko izpolnil to zapoved,
mora biti on sam Ljubezen in mora hoditi po enaki poti, po kateri je Jezus hodil na
Zemlji. On mora na vseh svojih življenjskih poteh deliti (dajati) Ljubezen. Ker pa je Bog
Sama Ljubezen, on z vsakim delom Ljubezni k sebi privlači večno Božanstvo, ker se
tako združuje z njim. In potem se odvija isto to, kar je Jezus navedel z Besedami: »Oče
in Jaz sva eno…« (Janez 10:30). On se je namreč na enak način zedinil z Bogom preko
Njegove ogromne Ljubezni, tako da je lahko s polno pravico izgovoril te Besede.
Njegovo bitje je bilo popolnoma prežeto z Božanskim Duhom, zato je bil Oče… večno
Božanstvo… v Sinu, v Tistemu, Ki je nastal iz Njega, in za večnost nista mogla biti več
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razdvojena eden od drugega. Vendar pa bo ta združitev z izvorno močjo vedno
posledica iskrene Ljubezni do Boga in do ljudi, zaradi česar je ljubezen pot, ki vodi do
Boga. Delo Odrešenja je bilo največje delo Ljubezni nekega človeka za celotno
človeštvo. Kdor tega ne prepozna (prizna), je brez vsakršne Ljubezni, ker bi drugače
moral on jasno prepoznati vezo, in izginil bi vsakršen dvom glede Jezusove
Božanstvenosti. Namreč pot proti navzgor ne bo mogla biti nikoli premagana brez
Ljubezni, ker potem človek ne hodi za Jezusom; on ne pripada tistim, ki so bili preko
Njegove smrti na Križu odkupljeni, zaradi česar pa ostaja izgubljen za vekomaj. AMEN

***

Bertha Dudde, št. 5724, 15. julij 1953
ODREŠENJE PREKO JEZUSA KRISTUSA…
Vsak človek se lahko (od)reši, če si on to želi. Vendar pa on tega ne more narediti brez
Jezusa Kristusa… in zaradi tega je Jezus Kristus Odrešenik. Toda če si tega človek sam
ne želi, je bilo zanj delo Odrešenja na križu zaman. Edino človeška volja ga bo naredila
učinkovitega. In obvezno je, da človeška volja najprej teži k odrešenju preko Jezusa
Kristusa, ker ima on edino takrat zagotovilo, da bo (od)rešen.
Nobeno človeško bitje ni bilo izključeno. Nobena oseba ne more nadaljevati brez
svobode, ker je človek Jezus Kristus umrl na Križu, da ja tako celotno človeštvo… da so
lahko vsa človeška bitja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti… (od)rešena od njihove
krivde, in nihče ni bil izključen… vendar pa se odrešenje ne dogaja proti človeški volji,
človeška volja pa je okrepljena edino preko Jezusa Kristusa. Zaradi tega mora biti On
neizbežno priznan kot Božji Sin in Odrešenik sveta, ker drugače za Njegovo moč ne bo
zaprošeno, ker se drugače ne bo rotilo za blagoslove Njegovega dela Odrešenja. On
(človek) je namreč v neodrešenem stanju v suženjstvu mračne sile; njegova volja do
dobrega je omejena in on je suženj tistemu (Satanu), ki je njegov gospodar… tako da
on vrši njegovo voljo in kot rezultat z brezobzirnimi mislimi ter dejanji greši zoper
Božanskega reda…
Volja še naprej omejenega človeškega bitja je tisto, kar je napačno usmerjeno. On
zaradi njegove zavedene ljubezni hrepeni samo po tem, kar ga vleče navzdol in ga ne
zanima tisto, kar ga dviguje. Njegove omejitve neprestano vlečejo navzdol, in če se on
želi dvigniti, potem mora biti on osvobojen vseh svojih okovov; on mora biti osvobojen
od sile, ki ga nadzira… On mora biti (od)rešen, (od)reši pa se lahko z močjo Ljubezni. Ta
pa je v človeškem bitju izjemno šibka in je lahko okrepljena samo takrat, ko človek kliče
Njega, Ki je to (mračno) silo premagal s Svojo smrtjo na Križu; ko on kliče Gospodarja,
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Ki mu je ta sila podrejena… Jezusa Kristusa, Božanskega Odrešenika in Zmagovalca
nad smrtjo, nad omejenim stanjem in šibkostjo (Knjižica št. 30).
On je s Svojo smrtjo na Križu dosegel neskončne blagoslove, katere pa delí z vsemi, ki
hrepenijo po njih. In z uporabo teh blagoslovov postane volja okrepljena, ker osebi
omogoča izvajati dela Ljubezni, da doseže Božjo moč, katera mu bo neizbežno
pomagala, da se dvigne in osvobodi okovov, ki so ga držali v ujetništvu… On se je
(od)rešil preko Jezusa Kristusa oz. on je bil voljan, da si dovoli, da ga Jezus Kristus
(od)reši… da iz Njegove smrti na Križu izvleče koristi. On se je preko krvi Jezusa
Kristusa osvobodil od celotne krivde, ki ga je podjarmila moči sile, katera je Božji
nasprotnik (Satan) in katera mora biti glede na to premagana s strani Samega Boga…
Če Jezus Kristus ni priznan kot Božji Sin in Odrešenik sveta, potem Božji nasprotnik
nad osebo zadržuje moč, naj bo to na Zemlji ali pa v onostranstvu. To pa pomeni, da
duša ostaja v sferi, katera bo večno brez svetlobe; da duša ne more biti nikoli
prosvetljena, da je brez svobode in moči ter da sama ne more več spremeniti te
situacije, da je obsojena… dokler k njej ne pristopi Odrešenik… Toda ta Odrešenik pa je
zopet Jezus Kristus, ker ima samo On moč, da dušo osvobodi od lastništva Njegovega
nasprotnika… vendar pa si mora to duša sama želeti; mora Ga klicati, ko se zaradi
izjemno šibkega žarka svetlobe (ko prejme majhen žarek spoznanja) spomni človeka
Jezusa v telesu, Ki je bil na Zemlji poznan kot Zveličar in Odrešenik človeštva… Takrat,
ko Ga s svojim klicem prizna, je to klic v veliki težavi, katerega pa Božanski Odrešenik
sliši in Čigar delo odrešenja sedaj tudi tej duši prinaša koristi v tolikšni meri, da jo On
osvobaja njenega trpljenja.
Vi na Zemlji se ne bi smeli izogniti Jezusu Kristusu, ker boste tako samo preložili
(prestavili) vaše odrešenje, katerega pa boste morali prej ali kasneje sprejeti, ker vi brez
Jezusa Kristusa ne morete biti (od)rešeni; vendar pa si morate to, da vas On odreši, vi
osebno želeti… Ta volja lahko zraste v vas na Zemlji, če ste o Njem pravilno podučeni:
o pomenu Njegovega križanja in o vašem odnosu do dela Odrešenja, ker bo On vedno
spomnil ljudi o Sebi; in v poslednjih dneh se informacije o Njem lahko slišijo s takšno
resnostjo, da mora vsako človeško bitje najresneje upoštevati to, ali lahko sprejme
odgovornost za svoje stališče glede Jezusa Kristusa… On bi moral vprašati za
informacijo glede problema Božjega učlovečenja (Knjižica št. 34) in odrešenja (Knjižici
št. 38 in 54), da bo on potem tudi prejel sprejemljivo razlago. Vendar pa on ne bi smel
biti tako aroganten, da poda nepremišljeno odločitev in da zavrača vse v zvezi z
Jezusom Kristusom. Prej ali pa pozneje se bo on moral napotiti k Njemu.
Vendar pa bo njegovo obžalovanje izjemno boleče, če ne spozna/dojame svoje zmote,
preden vstopi v onostranstvo; če on osebno poveča stanje njegovega trpljenja tako, ko
zavrača Njega, Ki ga edini lahko osvobodi njegove težave in trpljenja. Čim se človeško
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bitje na Zemlji ali celo v onostranstvu napoti k Jezusu Kristusu, bo on šel proti
odrešenju… Toda brez Jezusa Kristusa bo ostal za vekomaj v mraku, ker on ne more
priti ven iz grobnice smrti, dokler ne prizna Tistega, Ki je premagal smrt… On lahko
postane blažen edino takrat, ko namenoma dovoli, da postane (od)rešen (odkupljen) z
Jezusovo Krvjo. AMEN

***

Bertha Dudde, št. 7762, 2. december 1960
KREPITEV VOLJE IN OSKRBA Z MOČJO PREKO JEZUSA
KRISTUSA…
Jaz vas moram vedno spomniti, da upoštevate to, da ste prepuščeni samemu sebi
prešibki, da bi se lahko za vedno osvobodili vašega fizičnega ovoja. Najprej, vi ne
morete zbrati volje, da bi se osvobodili izpod Mojega nasprotnika (Satana), ker on vašo
voljo drži v slabotnem stanju, vam samim pa primanjkuje moči, da bi jo usmerili k Meni,
Katerega ne želite prepoznati, ker ste popolnoma neprosvetljeni… Zato mora biti volja
najprej okrepljena, kar pa je lahko narejeno samo preko Edinega: Jezusa Kristusa,
Odrešenika sveta… On je namreč preko Njegove smrti na Križu za vas dosegel
blagoslove okrepitve volje. Vi ste se zaradi vašega prejšnjega odpadništva od Mene
popolnoma izročili nadzoru Mojega nasprotnika (Satana), ki pa vas ne bi nikoli
osvobodil, da vas nisem Jaz v Jezusu Kristusu od njega odkupil nazaj preko Mojega dela
Odrešenja. In če si vi glede na to ne želite več, da bo nad vami imel pooblastila, se vi
lahko osvobodite od njega. Potem pa vi obenem tudi potrebujete oskrbo z močjo, da bi
vašo voljo sprovedli v delovanje… Vi morate usmeriti vašo voljo k Meni in jo podrediti
Moji, kar pomeni, da morate v zameno za to vi živeti v skladu z Mojo voljo. Moja volja
pa je ta, da se vi vključite (integrirate) v zakon Božanskega reda, kar pomeni, da živite
življenje Ljubezni. Namreč vaše stanje, utelešeni kot človeško bitje, ni stanje moči in
svetlobe…
Vi ste šibke stvaritve, ki še naprej živijo v duhovni temi, ki se ne zavedajo njihovega
izvornega stanja, njihovega odnosa z Menoj in pomena ter namena njihovega življenja
na Zemlji. Vi se ne boste nikoli sposobni dvigniti iz tega nepopolnega stanja; vi se ne
boste nikoli vrnili v vaše izvorno stanje brez Moje oskrbe z močjo, katero pa imate na
razpolago v izobilju zaradi Jezusovega dela Odrešenja, ker Sem Jaz za vas umrl na
Križu v človeku Jezusu, da bi vam pomagal odpraviti vašo šibko stanje, da bi vam
osvetlil stezo k Meni in vas vodil preko vseh ovir, če je to tisto, kar si želite. Da pa bi si
to lahko želeli, se morate vi samo okoristiti z blagoslovi Odrešenja... Vi morate samo
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moliti k Meni v Jezusu Kristusu za okrepitev vaše volje, za vse stopnje, ki omogočajo
vaš vzpon… in Jaz bom uslišal vašo molitev… Uslišana bo vsaka molitev, ki je Jezusu
Kristusu poslana za odrešenje vaše duše; in nobena oseba ne more zaiti (se izgubiti), ki
se z vero v delo Odrešenja preda Njemu, Ga roti za odpuščanje svojih grehov in za
podporo, da doseže cilj: osvobajanje od njegovega materialnega ovoja (telesa), ki je
rezultat njegovega prejšnjega odpadništva od Mene… I vsaka takšna molitev bo
uslišana, ker vi v Jezusu Kristusu ponovno priznavate Mene Samega, Ki ste nekoč
zavrnili priznati in ste se pri tem pogreznili v brezno… Vendar pa vi tega dela odrešenja
ne boste uresničili sami; vi ne boste nikoli imeli moči, da se ločite od nasprotnika. Vi
boste za vekomaj ostali v njegovi lasti, če ne prejmete pomoči s strani Tistega, Ki je za
vas prelil Njegovo Kri… če se ne napotite po stezi k Njemu in tako tudi k Meni, Ki vas
bom resnično osvobodil od njegovega nadzora. AMEN

....................................................................... 8.....................................................................

Moč Jezusovega Imena…
...................................................................... †......................................................................
Bertha Dudde, št. 6663, 6. oktober 1956
MOČ JEZUSOVEGA IMENA…
Kadar vi z globoko privrženostjo izgovarjate Moje ime, si za vas nabirate neko obilje
duhovne moči, ker vi na ta način kažete vašo vero v Mene, vaše spoštovanje in
Ljubezen, katero podarjate vašemu Božanskemu Odrešeniku Jezusu Kristusu. In Jaz to
vero je lahko nagradim z vplivom moči, katero vi nujno potrebujete. In če se potem
zberete skupaj v Mojem imenu, boste vi prežeti z močjo in vaša duša bo (ob)čutila Mojo
prisotnost, ker bom potem Jaz prebival v vaši sredini, ker Mi vaše (Meni) privržene misli
dovoljujejo, da Sem z vami prisoten (Matej 18:20)… In vi se boste našli v razvojnem
stadiju, ki zagotavlja odrešenje, čim Me priznate v Jezusu Kristusu…
Vse od Mojega križanja naprej je vaše odrešenje odvisno od tega, ali vi priznate Moje
delo Odrešenja po človeku Jezusu, ali verujete, da se je vaš Bog in Stvarnik spustil na
Zemljo, da bi v človeškem bitju Jezusu uresničil delo Odrešenja namesto (za) vas…
Zato morate vi to vaše vero potrditi, kar pa vi naredite tako, ko s privrženostjo
izgovarjate Moje ime. Jaz vas bom vedno slišal in bom uslišal klic, katerega Mi pošiljate
v Jezusu Kristusu in kateri Mi bo dovolil, da bom prisoten z vami. In Jaz bom blagoslovil
vsako sestajanje v Mojem imenu… Jaz želim voditi vaše misli in prosvetliti vašega duha;
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Jaz Sam vam želim govoriti, kar pa Sem Jaz Sem dejansko sposoben narediti, ker Sem
Jaz lahko med vami, ker vi verujete v Mene.
In zaradi tega se morate vi pogosto sestajati; kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v
Mojem imenu, tam Sem Jaz med njimi… Jaz lahko glede na to vedno sodelujem v vaših
pogovorih; lahko vam v vaših mislih dajem vse, kar v tem času potrebujete. Lahko vas
prosvetlim tam, kjer ostajate v dvomih, lahko vam dam nasvet in vam pomagam, ker vi
vsi potrebujete Moj nasvet in Mojo pomoč. Vi vsi skupaj ste podobni nebogljenim
otrokom, ki morajo biti vodeni za roko do njihovega cilja. In vi boste omogočili takšno
vodenje, čim samo izgovarjate Moje ime z zvestim srcem; in to je razlog, zakaj ljudje ne
bodo mogli trditi: »Tukaj je Kristus… tam je Kristus…« (Luka 17:21). Mene je namreč
nemogoče najti na nekem (določenem) mestu; Jaz Sem lahko prisoten samo tam, kjer
mi zvesto človeško srce dovoljuje biti prisoten, preko dobro-dušne dejavnosti in v
majhnih krogih, kjer se Moje ime pobožno izgovarja, v živi veri v Moje delo Odrešenja…
Ker samo vera, ki je zaživela preko Ljubezni, prepozna in izpoveduje Mene kot
Odrešenika Jezusa Kristusa in dovoljuje Mojo prisotnost.
In zato se Mene (Moje ime – Jezus Kristus) lahko dejansko povsod oznanja, vendar pa se
Jaz lahko nastanim edino v nekaterih človeških srcih ravno zaradi tega, ker Moje ime
izgovarjajo le maloštevilni ljudje s popolnim prepričanjem, da Sem jim Jaz preko Moje
smrti na Križu prinesel Odrešenje, in ker ima samo za maloštevilne ljudi Moje ime moč,
da prežame njihovo dušo in ji prinese življenje (oz. jo oživi)… In oni bodo na očiten način
(ob)čutili Moj blagoslov; oni se bodo čutili, da so zelo intimno združeni z Menoj, zaradi
česar se z Mano družijo kot otrok z njegovim Očetom. Oni se bodo zavedali Moje
prisotnosti, in sklad ter notranji mir bo njihov delež, ker tam… kjer Sem Jaz… sta mir in
blaženost. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7191, 19. oktober 1958
MOČ JEZUSOVEGA IMENA…
Vi morate samo z globokoumno vero izgovoriti Moje ime… in vi boste dosegli njegovo
moč; vi se boste zavedali Moje prisotnosti in našli pomoč, kadar ste v težavi. Vendar pa
kako pogostokrat svet še vedno stoji med vami in med Mano; kako pogostokrat je
njegov vpliv še toliko močan, da ste vi le komaj sposobni, da se ločite od njega, da bi se
z vsem svojim srcem usmerili k Meni, da tako rekoč skočite iz zemeljskega v duhovno
kraljestvo… Jaz za vas še vedno nisem resničen, vendar pa Jaz kljub temu lahko
pomagam, samo če se Mi vi s celim srcem predate; če najdete pribežališče v Mojem
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srcu in izgovorite Moje ime, kot da ste Zame popolnoma prisotni. Vi to Mojo prisotnost
lahko občutite v vašem srcu, vendar pa potem vi ne boste nikoli prosili zaman; vaša
prošnja vam bo uslišana in moč Mojega imena se bo tam manifestirala, da boste tako
vedeli, kaj pomeni, ko Me kličete s popolno vero… Vi boste razumeli, kaj ta nedvomna
vera pomeni.
In ne glede na to koliko vas svet oblega, boste vi z Mano vedno sposobni ustvariti tako
srčen kontakt, da vas bo le ta izoliral od sveta, da Moja moč tako lahko priteka k vam.
Ni se vam potrebno bati, da vas bom Jaz pustil brez pomoči, vse dokler vi vedno
usmerjate vaše oči k Meni in vse dokler Mi vi enostavno želite pripadati. Ta notranja
želja pa je odločujoči dejavnik, da bi vas Jaz pritegnil in vas nikoli več ponovno pustil.
Vendar pa se morate tudi vi boriti, ker bi vi morali rasti in se razvijati; vi se ne bi smeli
zaustaviti in v vašem stremljenju postati utrujeni ter malodušni, zaradi tega morate
vedno znova kakor otrok klicati Očeta. In kolikor bolj iskren je vaš klic, toliko prej bo on
uslišan, vi pa boste doživeli moč Mojega imena… Jaz vas namreč želim popolnoma
posedovati, vendar pa Mi morate vi pristopiti z vašo svobodno voljo; ker Jaz posedujem
Ljubezen otroka samo takrat, ko on sebe izroči Meni in zvesto izgovarja Moje ime, kot
tisto od njegovega Boga in Očeta večnosti. AMEN

...................................................................... 9....................................................................

»Karkoli od Očeta prosite v Mojem imenu…« (Janez 16:23, 24)
.....................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 4363, 6. oktober 1956
MOLITEV: »ZARADI JEZUSA KRISTUSA«, »V NJEGOVEM IMENU…«
Tisti, Ki je dovolil Sebe pribiti na Križ, usmerja vso Ljubezen k ljudem, ki Ga kličejo na
pomoč. On ne bo nikogar pustil v težavi, ker je On za vas izgovoril Besede: »Pridite k
Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vas bom obnovil (Okrepil, dal
počitek)!« (Matej 11:28) On vam bo pomagal nositi križ; On bo namesto vas vzel breme
na Sebe. On bo stal poleg vas z besedo in dejanjem, če v verjamete v Njega in v to, da
je Umrl za vas; da je On trpel, da tako vam ni potrebno trpeti. Morate se obrniti na
Njega, ker vas On Sam kliče z Besedami: »Pridite k Meni…« On vam je obljubil Svojo
pomoč, Svojo tolažbo in Svojo okrepitev. In zaradi tega sledite temu klicu in sprejmite
Njegovo ponudbo Ljubezni. On vas resnično ne bo pustil, da molite zaman. On bo vaš
Tolažnik v težavi in trpljenju, in iz vaših ramen bo prevzel breme, ki vas obremenjuje,
ker vas On ljubi. Njegova Ljubezen je nespremenljiva; to je Božanska Ljubezen, ki ne
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pozna meja. On ne uporablja človeških meril; On daje tam, kjer je le zaprošeno za
Njegovo milost, in vi se lahko predate Njegovi Ljubezni. In zato, ko potrebujete pomoč,
se morate vedno obrniti Nanj. Namreč On in Oče sta eno (Janez 10:30). Oče večnosti je
izbral Njegov ovoj za bivališče; On se je za vekomaj združil z Njim. In tako vi, ko kličete
Jezusa Kristusa, kličete Očeta; kličete najmočnejšega Duha večnosti, Ki dejansko lahko
uresniči vse, kakor bo tudi uresničil vse, da vam dokaže Svojo Ljubezen in Svojo moč.
On se je utelesil v človeku Jezusu, On Sam je preko Njega izgovoril Besede: »Pridite k
Meni vsi!« In tako se vsak klic, katerega namenite nosilcu križa, Jezusu Kristusu,
nanaša na Samega Očeta večnosti… In zato vi ne boste zavrnjeni; zaradi Ljubezni
Jezusa Kristusa vam bo ponujena pomoč v vsaki duhovni in zemeljski težavi. Vi morate
moliti v Njegovem imenu, ker je Njegovo ime blagoslovljeno za vekomaj. In tisti, ki v
vsej pobožnosti izgovarja Njegovo ime, bo na sebi ravno tako občutil blagoslov
imena… Prejel bo pomoč; zaradi Njegovega svetega imena mu bo uslišano to, kar je
prosil Boga. Zato Ga kličite, ko ste v težavi; spomnite se Njegovih Besed in se držite
tega, da bodo izgovorjene v Ljubezni in da bodo v Ljubezni tudi ohranjene, ker se
Njegova obljuba dalje glasi: »Če vi prosite Očeta v Mojem imenu, vam bo On to dal.«
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5925, 9. april 1954
VI MORATE PROSITI OČETA V MOJEM IMENU…
Vi morate prositi Očeta v Mojem imenu, da bo tako vaša molitev uslišana… To so bile
Moje Besede, katere Sem Jaz izrekel ljudem, medtem ko Sem še živel na Zemlji… Kako
morate sedaj dojeti te Besede, da bi lahko prodrle do srca?... Na Zemlji Sem poučeval
in živel kot človek Jezus, ki je bil v tako pristnem odnosu z Očetom, da je On
popolnoma vstopil v Njegovo voljo, da je tako Sam Oče govoril preko Njega, da je On
vodil Njegove misli in delovanje. Da je On izvrševal samo tisto, kar je bila najsvetejša
volja Očeta… Zato je On tudi lahko izrekel Besede: »Kar prosite Očeta v Mojem imenu,
vam bo On dal…« Namreč ni govoril človek Jezus, ampak Oče, Ki je bil v Njem (Janez
12:49, 50; 14:10, 24)… Mene Samega ni moglo videti nobeno bitje, ker Sem Jaz Duh, Ki
je nedojemljiv za vsa bitja, ki so nastala iz Mene, Duha Očeta. Namreč tisti, ki Me želi
videti, bi moral v sebe sprejeti celotno vesolje, duhovni in materialni svet… on bi potem
moral biti večji od Mene, da bi Me lahko dojel (obsegel) v Moji neskončnosti, v Moji
nedostopni polnosti svetlobe ter moči. Nobenemu od Mene ustvarjenemu bitju to ni
bilo mogoče, ker je ono sevanje Mene Samega; neka iskra svetlobe, ki si ne bo mogla
nikoli predstavljati večne svetlobe, prvobitnega izvora celotne moči, kot nekaj
omejenega, zanjo predstavljivega… Vendar pa je večna svetloba in prvobitni izvor moči
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za Sebe lahko vzela neko formo in se v njej manifestirala, da bi bila sedaj vidna bitju, ki
Jo je želelo videti… Ta manifestacija pa se je zgodila v človeku Jezusu, Ki je za to
izpolnil nujne pogoje… Tako se je Moj večno nedojemljivi Duh utelesil v Njem, in tako
Sem Jaz postal človek… Jezus je postal Bog… Namreč samo zunanja forma je bila
človek, tisto, kar je izpolnjevalo to formo, pa je bil Bog… Tako vi sedaj, ko kličete
Jezusa Kristusa, kličeta Boga… Razumite dobro, da če vi nekaj prosite Očeta v Mojem
imenu, če vi kličete Boga v Jezusu Kristusu… potem vi sprejemate Mene Samega oz. vi
ravno tako… sprejemate Jezusa Kristusa. Vi namreč verjamete v Moj obstoj kot človek
v Njemu; vi Me priznate, ker priznate Jezusa Kristusa… Moje ime je za vas postalo ime
vašega Boga. In sedaj lahko ravno tako s polno vero pričakujete izpolnitev vaše
molitve, ker Sem vam Jaz Sam dal zagotovilo, da ne boste molili zaman, če vi kličete
Očeta v Meni, v Jezusu Kristusu… Jaz Sam kot človek Jezus vedel glede doseganja
Svojega cilja; vedel Sem glede Mojega poslanstva, katerega krona/vrhunec bi bila
popolna deifikacija na način, da se je Sama večna Ljubezen lahko nastanila v Meni…
Vedel Sem glede popolne združitve Mojega telesa in Moje duše z Duhom Ljubezni
večnosti… Zato Sem vam lahko tudi že na Zemlji dal to zagotovilo, da boste naleteli na
uslišanje, kadar so vaše molitve v Mojem imenu namenjene večni Ljubezni; vi namreč s
tem izražate (kažete, dokazujete) vero v Mene, da Sem vas Jaz Sam kot Jezus Kristus
(od)rešil od večne smrti… in Jaz resnično ne bom nikoli dovolil, da bo vaša vera
razočarana. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6374, 10. oktober 1955
»KARKOLI PROSITE OČETA V MOJEM IMENU…«
In vi boste resnično prejeli, karkoli prosite v Mojem Imenu… Vi Me morate klicati V
Jezusu Kristusu… Samo nekomu, ki prizna Mene, Božanskega Odrešenika Jezusa
Kristusa, ki V Njemu prepozna njegovega Boga in Očeta ter tako moli k »Očetu«, bo
njegova prošnja uslišana; on bo namreč s strani Mojega Duha voden do Tistega, iz
Katerega je nekoč nastal… Tisti pa, ki ne prizna Jezusa, Sina Človekovega kot
predstavnika Nebeškega Očeta… ki ne veruje, da Sem se Jaz utelesil v človeškem bitju
Jezusu, Mi ravno tako ne bo namenil molitve v popolnem zaupanju… celo če on ne
zanika »Boga« in je vero v Boga sicer dosegel, pa le ta enostavno ni zaživela v njemu…
Živa vera je namreč rezultat Ljubezni, vendar pa Ljubezen ravno tako prepozna Jezusa
Kristusa kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, Ki se je združil z Njegovim Očetom
večnosti (Janez 17:21-23)… On tako Jezusa Kristusa ne bo več razdvojil od Večnega
Božanstva; on je s strani njegovega duha prejel prosvetljenje, da sva On in Jaz eno
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(Janez 10:30; Knjižice št. 16 & 34)… In njegova molitev bo vedno uslišana, ker bo on
vedno prosil nekaj, kar mu Jaz lahko dam, brez da bi to škodilo njegovi duši…
Vi ljudje boste sposobni razumeti resničen pomen Mojih Besed samo, če Moj Duh
lahko deluje v vas (2 Korinčani 3:6)… Moj Duh pa lahko deluje v vas samo, če mu vi
preko življenja Ljubezni nudite priložnost, da se izrazi v vas (Janez 14:21, 23)… In vi
boste potem sprejeli Mojo Besedo tako, kot da vam je bila neposredno izgovorjena;
potem bom namreč Jaz (spre)govoril Mojim otrokom, Moja Beseda pa jim bo obenem
tudi dala Njeno razumevanje… Potem pa se boste lahko imeli za blažene, ker bo vaša
duša prejela svetlobo (luč, spoznanje)… ona bo začela razumeti in bo dozorela, ker
boste vi potem naredili to, kar od vas želim: vi boste ustregli Moji volji in se vse bolj
oblikovali v Ljubezen, vaša duša pa se bo že na Zemlji izpopolnila …
Kličite Me v Jezusu Kristusu in predvsem molite za to, da to popolnost dosežete na
Zemlji (Matej 5:48)… In vi Mi te molitve resnično ne boste namenjali zaman… Jaz
namreč najbolj uživam, ko slišim duhovno prošnjo; duhovna prošnja pa bo uslišana, ker
Oče Njegovega otroka ne bo za nič prikrajšal (Matej 7:7-11) in tudi zato, ker človeško
bitje že dokazuje, da je on Njegov otrok tako, ko Me roti za pomoč, da bi postal
popoln… In vedno molite, da se boste zavedali Moje prisotnosti in da bo tako tudi
ostalo… ker boste potem po vaši zemeljski stezi vedno hodili v družbi z vašim večnim
Očetom. Vi potem ne morete nikoli hoditi po napačni poti; potem boste mentalno
čedalje več časa prebivali v duhovnih sferah in vaš napredek bo zagotovljen. Vi bi lahko
tako veliko dosegli, če bi se spomnili Moje Besede in se obnašali v skladu z Mojimi
Besedami… če »prosite Očeta v Mojem Imenu…«
Vi zemeljsko in duhovno ne morete nameniti neustrezne prošnje, in Jaz vam bom
vedno izpolnil vaše želje, ker Sem vam dal to obljubo in ker Jaz držim Mojo Besedo.
Kličite Božanskega Odrešenika, s Katerim je Oče Sebe združil… Kličite Boga v Jezusu
Kristusu… da boste potem tudi vi pripadali (od)rešenim, ker ste vi potem prodrli v
skrivnost Božjega učlovečenja/človeške manifestacije (glej: Kološanom 1:19; 2:9;
Knjižica št. 34)… Neodrešenim ljudem namreč popolnoma primanjkuje vere, da Sem se
Jaz utelesil v človeškem bitju Jezusu… Vi pa to verovanje kažete, ko »prosite Očeta v
Mojem Imenu…« AMEN
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Svetost Jezusovega Imena…
Ime Jezus ne bi smelo biti po nemarnem izgovorjeno…
...................................................................... †......................................................................
Bertha Dudde, št. 5884, 22. februar 1954
JEZUS KRISTUS… NJEGOVO SVETO IME…
Vi vsi ljudje poznate Ime Tistega, Ki je nadvse svet (Razodetje 15:4) in Katerega morate
vi klicati v vsaki zemeljski in duhovni težavi… To je Jezus Kristus, Božji Sin in Odrešenik
sveta… Ki se je kot Božji Sin spustil na Zemljo in se po Njegovem delu odrešenja kot
Sam Bog ponovno dvignil na nebo… Katerega je potrebno nagovoriti kot Boga, večno
Ljubezen, Ki je popolnoma izpolnjevala človeka Jezusa in zaradi česar je Njegova duša,
kot popolnoma deificirana, z Njim postala eno. Človeštvo resda pozna Njegovo ime,
vendar pa je Njegovo ime najpogosteje vrednoteno kot samó ime človeka, ki je bil sicer
dober in plemenit, toda kateremu je zanikana Božanstvenost. Zato Njegovo ime nima
moči za njih; oni ne kličejo Njega, Ki jim je obljubil izpolnitev vsake molitve, ki je v
Njegovem imenu namenjana gor k Očetu. Oče in On sta namreč Eno (Janez 10:30). In
tistemu, ki je s klicanjem Njegovega imena izrazil vero, bo njegova molitev uslišana. Za
ljudi, katerim primanjkuje vsakršnega duhovnega znanja, je ta problem učlovečenja
Boga tako nedojemljiv, da dvomijo v resničnost tovrstnih učenj, in zato ne bodo nikoli
(pre)izkusili moči Njegovega svetega imena… Vendar pa njihovo neznanje glede tega
ne bo ovrglo Resnice… In Bog ne pušča nobene priložnosti neizkoriščene, da takim
prinese znanje, da bi jim dal pravilno razlago, da jim bo svetost Jezusovega imena
dojemljiva in da Ga tudi oni (po)kličejo v njihovi težavi… Končni cilj vsakega bitja je
poduhovljenje samega sebe v svobodni volji. Ljudje ne poznajo namena in cilja
njihovega zemeljskega življenja, zato tudi ne sledijo cilju, katerega je človek Jezus
dosegel s Svojim načinom zemeljskega življenja in s Svojo smrtjo na Križu. On se je
resnično kot svetlobni duh spustil na Zemljo predvsem zato, da izvrši poslanstvo, da
osvobodi ljudi od krivde… od greha nekdanjega upora proti Bogu. Namreč tudi njihove
duše so bile svetlobna bitja… one so ravno tako nastale iz Boga in so bile ravno tako
popolne kot duša človeka Jezusa… Vendar pa so v svobodni volji predale njihovo
popolnost; one niso ostale z Bogom, temveč so se v svobodni volji oddaljile od Njega…
k tistemu (Luciferju – Satanu), ki je kot nasprotnik stal proti Bogu, potem ko je postal
prvi odpadnik od Boga. To veliko krivdo, katero so si nekoč duhovna bitja navlekla
nase, posledica česar je zemeljsko življenje kot človek, je človek Jezus vzel na Svoja
ramena, da bi jo razveljavil (izbrisal, odplačal) s Svojo smrtjo na Križu… In zaradi tega
poslanstva se je svetlobna duša… Božji Sin… spustila na Zemljo. Vendar pa je On
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istočasno kot primer za ljudi živel življenje, katero ima za posledico deifikacijo duše
(postati Božanski)… On je za njih kot primer živel življenje v nesebični Ljubezni, ki vodi
do popolne združitve z večno Ljubeznijo, kakor tudi nekega grešnega zemeljskega
človeka lahko ravno tako oblikuje v Božansko podobo in ga pripelje do popolnega
posedovanja moči ter svetlobe… Človek Jezus je človeštvu dal dokaz, ker so Njegova
čudežna dela, Njegova neprekosljiva modrost in navsezadnje Njegov slavni vnebohod
dokazali Njegovo Božansko silo in moč… dokazali so učinek načina življenja v Ljubezni
in so vsem ljudem dajali upanje, da bodo lahko dosegli enak cilj, če živijo tako, da
hodijo za Jezusom… On je namreč ljudem dal obljubo: postanite popolni, kot je popoln
vaš Oče na nebu (Matej 5:48)… Zato je ravno tako mogoče doseči to popolnost, ko je
prisotno resno prizadevanje in ko se kliče na pomoč Njegovo sveto ime. Namreč preko
dela odrešenja je človeštvu odstranjeno breme, ki ga je pritiskalo na Zemljo in
onemogočalo vsakršen vzpon navzgor… In ravno zaradi tega mora biti Jezus Kristus
priznan kot Odrešenik sveta… ker drugače krivda greha ni razveljavljena (umaknjena),
ker se mora drugače vsak človek soočiti s tem bremenom in za vekomaj ne more priti
do cilja… Jezus je namreč vedel za to oslabljeno stanje človeštva in se je zato spustil dol
na Zemljo, da bi jim pomagal. Vendar pa nihče ne more biti osvobojen od krivde, kdor
ne prizna Njega in zato niti sam ne dovoli, da bi ga On odkupil… Brez Jezusa Kristusa
nihče ne more postati blažen… Vendar pa bo moč Njegovega imena doživel vsak, ki Ga
(po)kliče v veri in mu preda samega sebe ter svojo krivdo in Ga prosi za pomoč ter
odpuščanje svoje krivde. Nihče, ki izgovarja Njegovo sveto ime, Ga ne bo klical zaman.
Tako Ga prizna kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, Ki je o Samemu Sebi dejal: »Jaz
in Oče sva eno…« in »nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni…« (Janez 14:6).
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3130, 23. maj 1944
ČUVANJE SVETOSTI IMENA JEZUS…
Vi morate ime Jezus izgovarjati polni Ljubezni. Ono mora biti za vas najsvetejše.
Morate ga nositi v srcu; ono mora biti za vas svetla zvezda, ki se lesketa v temni noči in
sonce, ki jasno sije in vam daje življenje. In ne smete dovoliti, da bo to najsvetejše ime
zasramovano, temveč se morate zoperstaviti tistim, ki to delajo in jih opozoriti, da
odnehajo, da tako ne bi bili za vekomaj izgubljeni… Njegovo ime se mora čuvati v
svetosti, ker ono v sebi skriva veliko moč za tistega, ki ga izgovarja v veri in želi prejeti
to moč. Vi boste prejeli to, kar prosite v Njegovem imenu, ker vam je On dal to obljubo.
V Njegovem imenu boste delali čudeže, vi, ki kot Njegovi učenci želite ljudem pokazati
moč vere. Vi boste s klicanjem Njegovega imena sposobni pregnati zlo, ker se Njemu
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ne more nič zoperstaviti in sile teme se umikajo od Njega; one se bojijo Njega in
Njegove moči. In ko vi uporabljate Njegovo ime, da bi delovali za Njega, bo obenem
tudi blagoslovljeno vaše delo, ker On Osebno stoji na vaši strani in vas preplavlja
Njegova milost. Njegovo ime bo vaše orožje v boju proti vašim sovražnikom, ki želijo
oskruniti Njegovo ime, ki Ga ne priznajo in Mu odprto napovedujejo vojno. In vi morate
uporabljati to orožje, ko ste v težki težavi, kjer se vam zdi, da je kakršnakoli zemeljska
pomoč nemogoča… potem Ga kličite in v veri izgovorite Njegovo ime. Prepustite se
Njemu in On vas bo rešil, ker je On povsod tam, kjer se prosi za Njegovo pomoč;
Njegova moč pa je resnično večja od moči Njegovih sovražnikov… Moč Božanskega
imena bodo ravno tako izkusili tudi tisti, katerim primanjkuje vsakršnega spoštovanja
pred Njegovo svetostjo in kateri zato brez zadržkov uničujejo vse, kar se nanaša na
Jezusa Kristusa in Njegovo učenje; kateri v Njemu ne prepoznajo večnega Božanstva,
kateri Njegovo Besedo želijo označiti kot človeško delo in si zato prizadevajo uničiti
Njega in Njegovo učenje, pri tem pa se ne bojijo Božje moči. Oni bodo izvajali dela, ob
katerih se bodo verniki zgražali… oni bodo žalili Njegovo ime in ga zlorabljali, vse
dokler Bog ne reagira preko Svojih služabnikov, dokler jih oni z zoperstavljanjem v
Jezusovem imenu ne zaustavijo… da bodo tako oni nesposobni govoriti in Ga oskruniti;
da bodo ostali brez vsakršne moči in da bo Božja moč nad njimi opazna fizično.
Njegovo ime je namreč sveto in tisti, ki oskruni Njegovo sveto ime, se mora pokesati…
Njegov greh je prevelik, da bi lahko ostal brez kazni. In če to za seboj povleče kazen še
na Zemlji, je človeku še dan čas milosti… da prepozna in se pokesa, da prosi za
odpuščanje njegove težke krivde. Namreč Bog Svojega ne dovoli zasmehovati…
Njegova Ljubezen je brezmejna, vendar pa ko ljudje napadejo Njega Samega, so
njihova srca otrdela; in oni sami so padli Satanu, ki uporablja njegovo voljo, da se
zoperstavlja Jezusu Kristusu in da nastopa proti Njemu in Njegovi Besedi. Vendar pa je
Njegova moč večja, katera pa je dana tudi tistimi, ki v veri izgovarjajo Njegovo ime,
kadar so v težavi. AMEN

***

Bertha Dudde, št. 5074, 26. februar 1951
IME JEZUS NE SME BITI PO NEMARNEM IZGOVORJENO…
Moje ime ne sme biti po nemarnem izgovorjeno… To je vam ljudem dano kot zapoved
(Eksodus 20:7), katere spoštovanje izraža Ljubezen do Mene. Toda če je ne spoštujete,
vam bo to vračunano kot greh proti Meni. Namreč Moje ime mora za vas biti sveto.
Mora se ga poveličevati (spoštovati, častiti) na nebu in na Zemlji; zato se Moje ime
lahko zlorabi, vendar pa vedno na škodo tistega, ki si prizadeva, da Me
premaga/strmoglavi. Zato si tudi Moj nasprotnik lahko dovoli zlorabo in o Meni govori
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na zaničljiv način oz. tisti, ki ne veruje v Mene, ki Me ne prizna, je Moj nasprotnik in bo
tudi govoril o Meni na način, ki žali vernika. In on bo moral nekoč odgovarjati, ker je to
zloraba Mojega imena in pričuje o nasprotovanju Meni. Toda Jaz mu ne preprečim, ko
on zlorablja Moje ime oz. ko ga izgovarja pod masko njegove pobožnosti. Toda čim ga
on uporablja, da bi podprl laž, čim si Moj nasprotnik z izgovarjanjem Mojega imena
prizadeva, da si zagotovi verodostojnost (zaupanje), se morate vi izjemno ostro
preveriti/presoditi, ali mu vi sami dajete priložnost, da poseže po tem sredstvu, da bi
vas osvojil. Vi se morate preveriti, ali vi sami, preko poželenja in vsakršnih pregreh
pritegnete tistega, ki vas želi uničiti za vekomaj. Potem si on prizadeva, da popolnoma
uniči vašo vero v Mene; vero v Božanstvenost Jezusa Kristusa, v Njegovo neomejeno
moč in silo ter Njegovo ogromno Ljubezen (26. Februar 1951).
Moje ime je nadvse sveto in duh podzemnega sveta ga ne more izgovoriti v
najglobljem pomenu njegove besede oz. ono ne more biti navedeno kot ime Boga,
najbolj vzvišenega in najpopolnejšega Bitja, ker bi potem to mračno bitje priznalo
Mene kot svojega Boga in Očeta večnosti. Vendar pa je ime lahko izgovorjeno kot
»samó ime«, in ta skušnjava (prevara) je pogostokrat uspešna. Tako se neko takšno
bitje lahko predstavi ljudem pod tem imenom, vendar pa vas ne more zaslepiti z
Bogom, čim vi od njega zahtevate, da prizna Boga Očeta ali pa Boga Sina. Potrebno je
namreč prepoznati to, da se vsako bitje teme izmika, čim mu je ime Jezus izgovorjeno
v živi veri v Njega kot Božjega Sina in Odrešenika sveta… Od Božanstva Jezusa se
umika vsak zli duh. Vendar pa je ime, ki je le površno navedeno kot ime, neučinkovito,
kakor velja tudi obratno, da neko bitje podzemnega sveta lahko uporabi ime Jezus,
brez da ga predstavi kot Božjega Sina.
Beseda brez Duha je le neka mrtva beseda. Namreč vi ljudje morate spoštovati Duha,
ne pa mrtve črke (2 Korinčani 3:6)… Vse, kar je resnično, mora imeti življenje. Bitje, ki se
nahaja v noči smrti, ne bo nikoli dojelo celotne Resnice, kakor tudi ne ogromne svetosti
Mojega imena. Zato bo brez kakršnegakoli dojemanja izgovarjalo Moje ime po vsej
verjetnosti, da zavede ljudi. Vendar pa brez zavedanja, kje tiči ta prevara, ker izgovarja
samo lažno ime, da mu ni potrebno navesti svojega lastnega imena; ono torej sploh ne
more dojeti, Čigavo ime izgovarja. Vendar pa je takemu bitju lahko izgovorjeno Moje
ime v globoki veri v Mene, in pobegnilo bo od svetlobe in ne bo več tlačilo človeka.
Toda to morate sami preveriti… namreč vi morate vedeti, ali se vi sami povezujete z
Menoj tako globoko in iskreno, da vi obenem tudi Meni Samemu dovoljujete, da Sem
prisoten v vas. Potem pa se vam tudi ni potrebno bati nikakršnega zavajanja s strani
nečistih duhovnih bitij… Če pa čutite, da ste tlačeni in omahljivi, potem v zaupljivi veri
in v globoki pobožnosti kličite Moje ime, in Jaz bom od vas odgnal vsako mračno bitje,
ker vi sami uporabljate orožje, katerega Sem vam Jaz zaupal… Ker se mojemu imenu
ne bo moglo upreti nobeno bitje, ki še ni (od)rešeno. AMEN
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»V Mojem imenu bodo izganjali zle duhove…« (Marko16:17)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 4799, 16. december 1949
KLICANJE IMENA JEZUS… (ZAPIS MAHLBERG)…
Skrivnost Božanskih Objav ostaja skrivnost samo toliko časa, dokler ljudje še niso
dosegli jasnosti glede izlivanja Duha. Ravno toliko časa pa bodo oni tudi dvomili,
zavračali, se držali zmotnega (lažnega), kot da je resnično in ponovno usmerjali
pozornost na lažne preroke, ker si ljudje bolj prizadevajo, da izvejo nekaj nenavadnega,
kar je za njih skrito, kot pa da globoko hrepenijo po Resnici in Ljubezni do Boga kot
prvobitnega Izvora Resnice. Božanske Objave izhajajo iz tega prvobitnega Izvora, ker
se večno Božanstvo izraža do ljudi na način, da se Ga oni naučijo prepoznati in priznati
ter da Ga bodo sposobni ljubiti. Zaradi tega se najprej na sme zanikati tega, da se Bog
objavlja (da govori). Tisti, ki Ga sedaj želi slišati, se Mu mora približati, ker se mu
drugače Bog ne bo razodel. In tako je trdna (neomajna) vera prvi predpogoj, da bo Bog
ljudem navzoč… Božja prisotnost je torej lahko sprejeta edino takrat, ko se človek
približa Bogu preko Ljubezni; se pravi, ko on Boga, kot večno Ljubezen pritegne preko
tega, ko se Mu on prilagaja. In tako mora biti tam, kjer obstaja želja, da se sliši
Božanske Objave, jasno prepoznaven način življenja v Ljubezni. Zaradi tega sta najprej
nujni vera in Ljubezen, iz katerih izhaja ponižnost… globoka ponižnost do Boga, Ki je
prepoznaven kot najpopolnejše Bitje, in zavedanje stvaritev glede njihove
nepopolnosti oz. velike oddaljenosti od Njega. Bog Svojo milost daje ponižnemu
(Jakob 4:6; 1 Peter 5:5)… Zato človek, ki je dostojen (vreden) Božanskih Objav, ne bo
sebe nikoli postavil na prvo mesto; on ne bo nikoli potenciral sebe samega, ampak bo
vedno samo posrednik med Bogom in bližnjim. In nek takšen ponižen človek, ki je v
Ljubezni in veri, ne more biti nikoli lažni prerok; on bo uporabljen kot orodje Boga in bo
prejemnik Božanskih Objav, katere morajo biti (o)cenjene, kot da jih je izgovoril On
Sam in morajo vsebovati samo najčistejšo Resnico. Ne obstaja delna Resnica in ne
obstaja nikakršno delno znanje, ko se človeku objavlja Sam Bog in ko On izliva Svojega
Duha na človeka, ki se je tako oblikoval, da je dostojen tega. Bog bo vedno in večno
prenašal Svojo Besedo ljudem na Zemlji, in ta Beseda bo vedno in večno ostala enaka…
(17. december 1949). Toda ko Bog govori ljudem preko ust in srca nekega človeka, ki je
voljan služiti, kjer On preko tega daje Svojo Besedo vsem ljudem, je potrebno pri tem
vedno računati na to, da se Satan z vsemi silami vpleta, da bi spodkopal Božansko
delovanje; ker pa ne more napasti Samega Boga, si on prizadeva, da si pokori Njegovo
orodje. Zato bo njegovo prizadevanje v tem, da bo oviral človeka pri prejemanju
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Božanske Besede, kjerkoli je to mogoče. Ravno tako pa on tudi ne okleva uporabiti
kakršnokoli sredstvo, vendar pa bo on vedno imel močnega nasprotnika v Jezusu
Kristusu, Božjemu Sinu in Odrešeniku sveta. On je bil namreč od začetka Njegovega
poslanstva učinkovito največji Satanov sovražnik, ker ga je On premagal in je preko
Svoje zmage Satanu prevzel brezštevilne duše. To sovraštvo med najvišjim svetlobnim
duhom in princem teme bo za seboj vedno povleklo nenehno nasprotujoče delovanje
tega slednjega na dostavljanje Čiste Resnice. Vendar pa ima človek kot tak zanesljivo
zaščito pred vsemi tovrstnimi vplivi in Bogu-nasprotujočimi prizadevanji v Božanskem
Odrešeniku Jezusu Kristusu, Ki z enostavnim izgovarjanjem Njegovega svetega imena
daje človeku moč, da se obrani pred nadležnim (neprijetnim) sovražnikom. Vendar pa
to izgovarjanje (klic) ne sme biti zgolj molitev ust(nic), lahkomiselno izgovarjanje z usti;
to predpostavlja molitev v Duhu in Resnici, kakor tudi vse, kar mora imeti učinek
obljubljen od Boga. Jezus Kristus je še vedno Zaščitnik globoke vere; On je še vedno
dorastel nasprotnikovi moči in Njegovega nasprotnika se lahko onesposobi samo
preko Njegove volje. To, ali ljudje želijo uporabiti Njegovo zaščito, pa je odvisno od njih
samih. Nezaupanje v moč Njegovega imena daje Satanu premoč. Vendar pa si morajo
potem ljudje, ko padejo pod njegovo oblast, to pripisati sami sebi, kar pa si Bog vedno
prizadeva preprečiti, čeprav pa ne bo nikoli deloval prisilno na človekovo voljo. Edino
vera je neizčrpna moč, s katero se človek lahko zoperstavi sovražniku, ki pa bo potem
zagotovo odnehal. Toda vera je stvar človekove svobodne volje; on namreč lahko
doseže vse, vendar pa ga Bog ne bo nikoli prisilil, zaradi česar bo človek, ki nima
globoke vere, izkusil moč Njegovega nasprotnika, ki si prizadeva, da ga pripelje do
odpadništva od Boga. (19. december 1949) Zato klicanje imena Jezus je in tudi ostaja
najzanesljivejša zaščita, ker Satan od Njega mora pobegniti, ker bi bila v nasprotnem
primeru Jezusova Božanstvenost vprašljiva, ali pa bi Satanova moč prekósila Samega
Boga. Namreč zmotno je predpostaviti to, da bi nekoč dane obljube lahko izgubile moč
in učinek. Ravno tako pa je zmotno tudi to, da se objave nezrelih duš iz duhovnega
kraljestva smatra za Božanske Objave; potrebno je namreč narediti razliko med
prenosom iz duhovnega kraljestva na uho človekovega telesa in med takimi, ki preko
duhovnega delovanja vplivajo na duhovno uho. Tako je potrebno razlikovati: izliv Duha
v budnem stanju od sporočil iz duhovnega kraljestva v stanju ne-zavedanja, kjer imajo
vsi duhovi pristop, človeška volja pa dovoljuje delovanje na sluh duhovnim bitjem,
katerim se je on izročil. Tedaj, da se bi te duhove odgnalo, formalno izgovarjanje imena
Jezus ne zadostuje. Če pa je Jezus Kristus (po)klican v Duhu in Resnici, bo tem
duhovom tudi prepovedan pristop. Zaradi tega tudi ni primerno vzpostaviti
komunikacije z duhovnim svetom, če so rezultati dobljeni v stanju ne-zavedanja, kateri
pa nikoli ne smejo biti predstavljeni kot Božanske Objave, ker je za te potrebno
delovanje Duha v človeku, da bodo tako Božje izjave razbrane kot notranji glas. Sicer
pa je res, da se komunikacija z duhovnim svetom lahko začne preko goreče mentalno
miselne dejavnosti, ker potem duhovna bitja vplivajo na človekove misli, pri čemer pa
potem volja, način življenja in stopnja zrelosti človeka še vedno določajo, katera bitja
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pristopajo k njemu in ga miselno poučujejo. Vendar pa bo klicanje Jezusa Kristusa v
Duhu in Resnici zanesljivo zaščitilo človeka pred duhovno nevarnostjo, ker si drugače
tega ni mogoče zamisliti, če mora biti prepoznana in priznana Božanska Moč, polna
modrosti in Ljubezni, Ki pa ima obenem tudi oblast nad Satanom in bo resnično
zaščitila Svoje stvaritve pred njegovim vplivom, če si same stvaritve to resno (resnično)
želijo, če torej težijo k Bogu in želijo pobegniti Satanu. Vedno v samemu sebi poiščite
napako/zmoto ali pa vzrok, ko (vaše) izkušnje niso v skladu s Kristusovimi obljubami.
Njegova Beseda je namreč nedotakljiva, nespremenljiva in je najčistejša Resnica (Janez
17:17), zaradi česar bo tudi ostala stanovitna in ne bo nikoli izgubila učinka. In ljudje
bodo vedno lahko vzeli Njegovo Besedo za vodilno linijo njihovega načina življenja, in
njim bo zagotovljena izpolnitev Njegovih obljub. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7385, 4. avgust 1959
NAJSVETEJŠE IME JEZUS… ODREŠENJE…
V Jezusu je celotno odrešenje sveta; v Njemu vse duše najdejo odrešenje; v Njemu leži
vsa blaženost, vsa sreča v večnosti… Zato vi ljudje v Njegovem imenu najdete
osvoboditev od nasprotnika; tisti, ki Ga kliče, bo postal svoboden ne glede na to, koliko
je bil pred tem še omejen… Ime Jezus je moč, katera osvobaja vse, kateri ni nič
nemogoče in katera premaga vse, kar se ji sovražno zoperstavlja. In to ime Jezus
morate vi (po)klicati, ko čutite, da vas trpinči (muči, oblega) zli duh (demon), ki vas želi
povleči v prepad… In vi boste (ob)čutili, da ste se osvobodili od tega, ker Jezus prihaja k
vsakemu, ki Ga (po)kliče, ker ima On pravico na njegovo dušo, čim ona hrepeni po
Njem. On je to pravico kupil s Svojo Krvjo, s Svojo smrtjo na Križu, s Svojimi mukami in
trpljenji, ki pa so bila neizmerna. In zato je On tudi razveljavil neizmerno krivdo, tako
da so vaše duše osvobojene od te krivde in na ta način najdejo odrešenje v Jezusu
Kristusu, če se Mu vi le predate in od Njega želite sprejeti odrešenje. Potem so
odstranjene verige, ki vam je nadel nasprotnik, ko vas je strmoglavil v brezno. Potem
pa vam mora dati tudi svobodo, in vi se lahko osvobodite izpod njegove oblasti, ker je
vaša krivda greha (od)plačana. Jezus Kristus Osebno je plačal vašo odkupno ceno za
vaše duše; Jezus Kristus Osebno je uresničil delo Odrešenja za vse ljudi preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti… Obstaja namreč zanesljiva pomoč v vsaki duhovni težavi,
preko klicanja imena Jezus v Duhu in Resnici… Potem pa mora odnehati vsak zli duh, ki
vas poizkuša nenehno tlačiti; on se mora umakniti pred močjo (oblastjo) Tistega,
Kateremu duša pripada, ko Ga je (po)klicala, in Kateri jo bo sedaj osvobodil od njenega
zatiralca. Namreč ta sedaj nima več nikakršne pravice nad dušo, katera (po)kliče Jezusa
Kristusa… Mislite na to, da se morate vi sami samo predati Tistemu, Ki vas je odkupil
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od greha in smrti… Ki je na Sebe prevzel vse bolečine, katere je bil nek človek sam
sposoben nositi, da bi za vas plačal krivdo greha; da bi vas osvobodil trpljenja in
bolečine, katere so bile posledica te velike krivde greha in katera bi za vedno ostala, da
človek Jezus ni iz Ljubezni uresničil tega dela Odrešenja. Ljubezen za zasužnjene ljudi
Ga je spodbudila na to delo, in Ljubezen še dan danes sliši vsak klic, ki iz nekega
izmučenega srca prodre do Njega in Ga roti za pomoč proti sovražniku. On se bo
odzval nanj; On bo zagotovil pomoč in odrinil stran ter strmoglavil sovražnika. On bo
vedno edino podaril mir tam, kjer je prej vladal nemir in strah. On bo resnično (od)rešil
človeka, ki hrepeni po odrešenju od njegovega mučítelja. Namreč vse dokler človek
prebiva na Zemlji, sovražnik ne odneha v svojem prizadevanju, da ga ponovno pridobi,
če on zase smatra da je izgubljen ali da ga zadrži, če ta še ni našel odrešenja preko
Jezusa Kristusa. On človeka vedno preganja, vendar pa zaman tam, kjer se mu izgovori
(prikaže, pokaže) ime Jezus, od Katerega on beži in njegovo žrtev osvobaja, ker je on v
Jezusu prepoznal Zmagovalca nad seboj in Mu ne more več nuditi nikakršnega odpora.
Vi se morate v vsaki težavi telesa in duše samo držati Jezusa Kristusa… in vse težave
bodo izginile. In zopet se bo naselilo veselje in mir v srce tistega, ki v Duhu in Resnici
kliče Tistega, Ki je (od)rešil ljudi od greha in smrti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7527, 21. februar 1960
SVETO IME JEZUS…
Zaščiteni ste pred vsemi napadi Mojega nasprotnika (Satana), ko se mu vi zoperstavite
v imenu Jezusa, ki mu mora biti izgovorjeno v vsej iskrenosti, če želite vi izkusiti
njegovo učinkovitost. Potem se bo namreč nasprotnik umaknil od vas, čim mora on
prepoznati in priznati, da ste vi priključeni Jezusu, da ste vi vstopili v Njegovo področje,
v katerega vam on ne more slediti. Vendar pa morate vi najprej verjeti v Jezusa
Kristusa… vi morate biti znotraj popolnoma prepričani, da vas je On odkupil od greha
in smrti, da je On vaš Bog in Oče večnosti… vi morate verjeti, da Sem Jaz v Njemu
utelesil Samega Sebe, da bi (od)rešil vas ljudi. Ta trdna, prepričljiva vera vas oblikuje v
Moje otroke, vas oblikuje, da ste pričevalci za Jezusa Kristusa. In si vi boste v bodoče
izborili zmago, ko vas bo Moj nasprotnik, kot sovražnik vaših duš želel tlačiti in vas
napasti. Potem pa je dovolj ena misel na Jezusa Kristusa, in on bo od vas odnehal, ker
ga je Jezus Kristus premagal s Svojo smrtjo na Križu in ker je On s Svojo Krvjo plačal
odkupno ceno za vaše duše… zato nasprotnik nima več nikakršne pravice na vas, čim vi
želite pripadati Meni. Samo šibki ali pa neverniki še vedno ostajajo njegov plen, ker
nimajo nikakršne moči, da bi se mu uprli, celo če želijo pobegniti od njega; vendar pa je
njihova volja ravno tako prešibka, da bi se ločili od njega. In tako mu ostajajo podložni,
vse dokler se ne obrnejo na Jezusa Kristusa, da jim On pomaga v njihovi težavi. In če se
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sedaj znajdete v telesni ali pa duhovni težavi, potem vedite, da vas nasprotnik tlači.
Potem pa se čvrsto in iskreno povežite z Jezusom Kristusom; izgovorite Njegovo sveto
ime in vedite, da ste potem povezani tudi z Menoj Osebno, Ki Sem z Njim eno (Janez
10:30) in Ki je za vas ljudi umrl na Križu. Jaz pa bom slišal vaš klic in bom razširil Mojo
zaščitniško roko nad vami, da se bo moral on umakniti od vas, da se vam nič ne more
zgoditi, ker je nasprotnik nemočen proti Meni; in vi lahko kadarkoli prejmete Mojo moč
in Mojo pomoč. Človek Jezus je bil Moj ovoj (telo), ko Sem se Jaz spustil na Zemljo k
ljudem, ki so bili v težavi… človek Jezus je Samega Sebe že pripravil kot ovoj za Mene,
On je živel in deloval v Ljubezni. Preko Ljubezni se je poduhovil in Me v Sebe
popolnoma sprejel kot večno Ljubezen… Človek Jezus je bil Ljubezen, zaradi česar je
bil Bog, Ki je večna Ljubezen (1 Janez 4:8, 16). Jaz Sam sem se moral zadrževati v
Njemu; Jaz Sem Ga moral popolnoma prosvetliti in izpolniti z Mojim Duhom Ljubezni.
Moral Sem poduhoviti Njegov človeški ovoj (telo), tako da ni bilo več nikakršne potrebe
za njegov nadaljnji razvoj in se je lahko skupaj z dušo dvignil na nebo v Moje kraljestvo,
ki ni od tega sveta… Tega Jezusa pa morate vi vedno (po)klicati v vsaki težavi telesa in
duše. Vi morate pobožno izgovarjati Njegovo ime in vedeti, da v Njegovem imenu leži
velika moč in da vi to moč lahko kadarkoli uporabite, ko ste v težavi. To je najsvetejše
ime na svetu. In vsi angeli neba pokleknejo pred Njim (Filipljanom 2:9-11), nenehno
hvalijo in slavijo Njegovo ime ter se Mu nenehno zahvaljujejo za Njegovo delo
Odrešenja, za delo usmiljenja, katerega je On na Križu ponudil Zemlji za vse ljudi
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti… Moč Njegovega imena pa bo vedno znova
dosegla učinek. On bo slišal vsak klic, ki se dviga k Njemu… To bo Sam Oče v Kristusu
sprejel vse tiste, ki potrebujejo Njegovo pomoč. Jaz bom vedno in nenehoma vaš
Pomagač v duhovni in zemeljski težavi. AMEN

***
Bertha Dudde, št. 6169, 19. januar 1955
JEZUSOVO IME PORAZI ZLEGA DUHA…
(Matej 28:18; Filipljanom 2:9, 10; Efežanom 6:10-22; Marko 16:17; Luka 10:17, 20)
Vi lahko v Mojemu imenu ukažete zlemu duhu, da odide, in tako boste osvobojeni od
njega… Vi imate namreč zanesljiva sredstva v imenu vašega Gospoda in Odrešenika,
katero je, če se ga izgovarja s popolno vero, izjemno močno proti vsem zlim silam, ki
vas oblegajo po nalogu tistega, ki je Moj nasprotnik (Satan). Oni vas bodo morali
zapustiti, če se jim zoperstavite z Močjo Mojega imena, ker se mu oni izogibajo, da ne
bi bili uničeni… Zato se morate vi vedno samo predati Božanskemu Odrešeniku in
Zveličarju Jezusu Kristusu… vi Me morate vedno samo (po)klicati ali pa si želeti, da bom
z vami prisoten in da vas zaščitim pred zlom; in nič vas ne bo moglo napasti, ker Moja
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volja odbija vse sile, ki vas nameravajo oškodovati… vendar pa vedno pod pogojem, da
vi želite biti Moji Lastni, da imate iskreno voljo, da pridobite Mene in Mojo
naklonjenost… da vi tako težite k Meni… Potrebno je namreč priznati, da vas bo v tem
primeru Moj nasprotnik še bolj divje napadel; on vas bo poizkušal odriniti stran od
Mene, pri tem pa bo uporabil vsa sredstva, katera ima na razpolago in njegovo
kraljestvo prikazal kot nekaj, k čemur je vredno stremeti… on se vam bo približal pod
masko in vam na najbolj prefinjen način pokazal tisto, kar od vas pričakuje, da bi tako
zmedel vaš um, da bi na ta način verjeli, da vas to ne more oškodovati. On bo vedno
našel ustrezno sredstvo, da bi vas zavedel. Vendar pa ga boste vi zagotovo prepoznali,
kakor tudi njegovo zavajajočo igro, vse dokler iščete vezo z Menoj… Vi Me morate
vedno (po)klicati; vi morate vedno z globoko iskrenostjo izgovoriti Jezusovo Ime, če ste
v dvomih ali če vas ogroža Moj nasprotnik… Samo nikar Me ne izključite iz vašega srca,
ker bo potem imel Moj nasprotnik lahko delo, vi pa boste podlegli njegovim željam… Vi
ste prepuščeni samemu sebi pogosto preveč šibki, da bi se Mu lahko uprli. Zato morate
vi (po)klicati na pomoč Tistega, Ki ga pozna in Ki je njegov Gospodar… Iskren klic vas
bo osvobodil od njega, ker Jezusovo ime, če je izgovorjeno z globoko vero, dela čuda…
vi namreč na ta način kličete Mene Osebno, vašega Boga in Očeta večnosti, Ki resnično
ne bo dovolil, da kot žrtev padete tistemu, s katerim se On bori za vaše duše, če Me
duše želijo doseči s svojo lastno voljo. AMEN

...................................................................... 12...................................................................

Vsakodnevno kličite Jezusovo Ime za blagoslov…
Veza z Jezusom na zemeljski življenjski poti…
.....................................................................†.......................................................................
Bertha Dudde, št. 7129, 24. maj 1958
VSAKODNEVNO KLIČITE JEZUSOVO IME…
(Filipljanom 2:9, 10)
Vi bi morali z Menoj in v Moje ime začeti vaš vsakdan, izpeljati vsako delo in na ta način
izpolnjevati vaše vsakodnevne dolžnosti. Tako ste lahko prepričani, da bo vaše delo
blagoslovljeno ne glede na to, ali je to zemeljska ali pa duhovna dejavnost (aktivnost).
Toda čim vi hodite sami, kar pomeni, brez da ste zaprosili za Mojo pomoč, boste
naredili veliko brezsmiselnega dela: morali se boste boriti s težavami, zaradi česar ne
boste vedno uspešni. Samo ena iskrena/srčna misel bo že zagotovila Mojo pomoč; in če
Me zavestno (po)kličete za Moj blagoslov in podporo, potem se bo vse odvijalo samo
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po sebi in vi boste lahko v miru opravljali vaše vsakodnevno delo. Vi morate vedno
misliti na to, da ste obkoljeni z mračnimi silami, ki lahko pristopijo k vam (oz. lahko
vstopijo v vas), če ne dovolite biti obdani z zaščitnim zidom tako, da (po)kličete Moje
ime in Me prosite, da blagoslovim vaše delo. Ko namreč oni enkrat uspejo priti do vas,
jih bo veliko težje zavrniti (izgnati), kot pa da ste jim že od samega začetka zavrnili
pristop. Oni namreč slabijo vašo voljo, katera lahko nadoknadi, kar je zanemarila
narediti edino z zbiranjem svoje celotne moči: ko Me (po)kliče na pomoč.
Nenehno poteka borba za vaše duše, in ta borba je velikokrat otežena s pomočjo teh
mračnih sil. Vendar je to odvisno od vas, ker vi lahko prosite za neomejeno moč, kar pa
je vedno potrebno narediti preko iskrene molitve za Moje vodstvo, Mojo zaščito in Moj
blagoslov… Zaradi tega vi nikoli ne bi smeli začeti vašega vsakodnevnega dela brez
Mene. Vi bi morali v vašem srcu (po)klicati Moje ime, prositi za učvrstitev vaše volje in
se Mi popolnoma predati… Potem vas Jaz lahko zaščitim od sovražnika vaših duš
(Satana); potem boste obkroženi s številnimi svetlobnimi bitji, ki mu bodo zavrnila
pristop, da boste tako veseli in razbremenjeni skrbi opravljali vaše vsakodnevno delo,
pri tem pa se zavedali moči in notranjega miru. Potem vas nihče več ne bo mogel
vznemiriti, ker se zavedate, da sem Jaz vedno prisoten in da vse urejam.
Notranja veza z Menoj je najboljše zagotovilo za uresničevanje vaših načrtov ne glede
na to, ali so to zemeljske ali pa duhovne stvari. Na ta način namreč Jaz Osebno lahko
vedno vplivam na vas in na vaše misli ter v vašo korist pravilno usmerjam vaša
delovanja. Toda čim se vi ločite od Mene, čim oslabite/omajate vezo, bodo različne
misli, poslane od Mojega sovražnika začele prevladovati (dominirati) nad vami in vam
tako odvzele vaš notranji mir. One vam bodo prinesle skrbi in vas pustile odprte za
hudobne (zle) sile, ki bodo nadaljevale z delom notranjega razpadanja ter neskladnosti.
Tako bo celotno vaše vsakodnevno delo ostalo brez blagoslova, vaša duša pa bo v
nevarnosti, da jo on (Satan) zajame.
Vi se lahko vedno znova osvobodite od te nevarnosti, če svoje pribežališče najdete v
Meni, ker Sem vam Jaz vedno pripravljen pomagati v vaših duhovnih težavah. Toda
brez Mene se vi ne morete osvoboditi od njega (=Satana) in od njegovega vpliva; brez
Mene ste prešibki in zaradi tega tudi prepuščeni njegovi milosti. Vsekakor pa se vi
lahko izognete vsem tem pritiskom, če se nenehoma predajate Meni in Moji zaščiti, če
vedno prosite za Moj blagoslov, če vašo fizično in duhovno korist prepustite Meni in
tako nikoli ne zanemarite (po)klicati Mojega imena … tako Me odprto priznate v Jezusu
Kristusu .. Potem boste zgradili zid, katerega pa Moj sovražnik ne bo sposoben
porušiti, ker bo on od Mene in Mojega imena pobegnil. Na ta način vas bo on tudi
pustil, samo če v vsaki težavi in nevarnosti zvesto (v veri) izgovarjate Moje ime. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7489, 29. december 1959
VEZA Z JEZUSOM KRISTUSOM…
Vi lahko kadarkoli izgovorite Gospodovo ime in On vas bo vedno poslušal (uslišal), ker
On samo čaka na to, da vi usmerite vaše misli k Njemu in da On lahko Svoj žarek
Ljubezni izlije v vaše srce, ker je to slednje zaslužno za to, da se vaše srce odpira, kar pa
se je zgodilo z usmerjanjem vaših misli k Njemu. Vsaka duhovna misel je veza vas
samih s kraljestvom svetlobe. Vsaka pomisel na Njega, vašega Boga in Očeta v Jezusu
Kristusu je veza z Njim, ki pa je za vas vedno nekaj najdragocenejšega, ker vam vsako
povezovanje prinaša moč in svetlobo, kar pa vaša duša (ob)čuti povsem blagodejno,
celo če vaše telo nič od tega ne more (ob)čutiti.
Zato se morate vi celo v najmanjših težavah obrniti na Jezusa Kristusa, ker preko tega
vedno vzpostavljate vezo z Njim, ki pa ne bo nikoli ostala brezuspešna. In številne male
težave v človeškem življenju vas morajo samo spodbujati na to, da se obrnete na
Njega… On namreč želi, da vi vedno in povsod mislite na Njega in ker vaša povezanost
ne more biti nikoli dovolj iskrena, če vi želite pri tem izkusiti velik blagoslov.
Vi morate priti do tega, da vi samo še z Njim hodite po vaših poteh, da vi vse prepustite
Njemu, da vi ne naredite ničesar brez Njega in da greste vi k Njemu po nasvet, karkoli
da se lotite… da vi več ne hodite sami, ampak v stalnem spremstvu Tistega, Ki želi biti
in ostati vaš Vodja na vaši zemeljski življenjski poti… ker boste potem vi tudi zagotovo
dosegli vaš cilj. Četudi so vaše skrbi majhne… pa je pomembna edino povezanost z
Njim, na kar pa vas morajo spodbuditi celo najmanjše skrbi, in vaš Oče bo našel Svoje
zadovoljstvo v vas, s katerimi On želi biti združen za celotno večnost.
Vi ste se namreč nekoč prostovoljno ločili od Njega, zaradi česar se morate ponovno
prostovoljno vrniti k Njemu… Ponovno morate usmeriti misli k Tistemu, od Katerega
ste se nekoč popolnoma oddaljili v popolni zaslepljenosti vašega razmišljanja. Vas ljudi
se v to ne morete prisiliti, zaradi česar imate na svetu svobodno voljo, katero pa sedaj
lahko usmerite tudi v svet in njegove privlačnosti; potem pa ste vi sami še zelo daleč
oddaljeni od Boga, Kateri vas torej želi ponovno pridobiti za večnost.
In vsaka misel, katero vi sredi zemeljskega življenja usmerite k Njemu, je začetek
vrnitve k Njemu, k čemur pa morate sedaj vse bolj resno težiti oz. vse bolj pogosto
dvigati vaše misli k Tistemu, iz Katerega ste nekoč nastali. Zaradi tega vam torej ostaja
svobodna volja, ker morate vi iz Ljubezni najti in slediti pot k Očetu. On vas na to ne
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želi prisilno spodbuditi, ker je Ljubezen edino sredstvo, katero ponovno vzpostavlja
stari odnos, kakršen je bil na začetku…
Edino Ljubezen združuje otroka z Očetom, stvaritev s Stvarnikom večnosti… In to
Ljubezen želi Bog posedovati od vas ljudi, zaradi česar vas On želi pritegniti na
vsakršen način in osvaja vašo Ljubezen… Celo če se to dogaja preko vsakovrstnih
težav, pa si On (na ta način) prizadeva, da vas spodbudi na povezovanje z Njim; kar pa
se bo potem tudi zgodilo v Ljubezni, katero pa bo Oče sedaj pokazal na veliko načinov,
da bi On tako (pri)dobil vso otrokovo Ljubezen in da se sedaj lahko zgodi združitev
(zedinjenje), katero pa otroka za vekomaj povezuje z Njegovim Očetom.
Pustite vašim mislim, da vedno in vedno znova zaidejo (najdejo pot) v višine, k Jezusu
Kristusu, vašemu Bogu in Očetu večnosti… In vaše življenje se bo kmalu odvijalo vse
bolj duhovno. Vi boste zemeljsko življenje z vsemi težavami na lahek način
premagovali in boste kmalu živeli samo še za duhovno kraljestvo, ki je vaša resnična
domovina (Filipljanom 3:20) in v katero boste vstopili, ko se konča vaša zemeljska pot.
AMEN
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»Avtobiografija« - Bertha Dudde
Objave »Notranje Besede« dobivam in zapisujem od dne 15. junija 1937. Da bi izpolnila
želje mnogih mojih prijateljev, vam bom dala opis svojega zemeljskega življenja;
kratko razlago o tem, kar sem prejela na duhoven način, kakor tudi moje lastne
občutke glede vsega tega.
Rojena sem 1. aprila 1891. leta v Liegnitzu v Šleziji, to je današnja Poljska, kot
druga hči nekega umetniškega slikarja. Otroštvo sem skupaj s svojimi šestimi sestrami
složno preživljala v svojem starševskem domu. Eksistencialne težave sem spoznala že
zelo zgodaj. Moji starši so potrebovali denar, tako da sem svojo nagnjenost k šivanju
izkoristila za to, da bi bila koristna za svojo družino. Vendar pa so tudi poleg tega starši
imeli denarne težave in s tem skrbi, tako da sem se vse do nedavnega trudila pomagati
svoji družini.
Moji starši so bili različnih veroizpovedi. Oče je bil protestant, mati pa je bila
katolik. Mi otroci smo bili vzgojeni v katoliški veri, vendar pa ni nihče vršil pritiska na
nas ali nas pač prisiljeval, da moramo slediti cerkvenim običajem, tako da je pozneje
lahko vsak od nas sam zase odločal o svoji verski pripadnosti.
Jaz osebno sem bila religiozna, toda doktrine katoliškega sistema nisem
mogla sprejeti, četudi sem cerkev spoštovala. Enostavno nisem mogla na ven zastopati
nekaj, česar moja notranja vest ni s popolnim zaupanjem sprejemala. Tako sem
prenehala hoditi v cerkev, od pridig pa sem slišala le malo in tudi nisem imela
nikakršnega poznavanja Biblije. Nisem brala nikakršne religijske ali pa znanstvene
literature in ravno tako se nisem priključila nobeni drugi skupnosti ali religijski sekti.
Kdor pozna katoliško obliko vere, potem ve, v kakšnih težavah se znajde
človek s svojo vestjo, če se želi osvoboditi od nje; in Jaz se ravno tako nisem izognila
temu. Toda v meni je ostalo vprašanje: kaj in kje je tisto, kar je pravilno (oz. … »kaj je
Resnica in kje jo človek lahko najde«)?
Pogosto, ko sem molila Gospodovo Molitev (»Oče Naš«), sem rotila Gospoda,
da mi dovoli najti Njegovo kraljestvo. Ta molitev je bila uslišana 15. junija 1937. leta.
Molila sem tiho ter poslušala svojo notranjost, bila sem popolnoma mirna. V takem
stanju sem se večkrat nahajala, ker me je ob tem vedno prevzemal čudežen mir. In
misli, katere so mi pri tem pritekale, v predelu srca in ne v glavi, so mi dajale tolažbo ter
moč.
Takrat nisem še vedela, da so mi bile te misli »dane«, vse dokler nisem v
nekem čudnem snu doživela nekaj, kar se je kasneje izpostavilo kot Resnica in kar me
je spodbudilo, da te »misli« zapisujem.
Tako mi je nekega določenega dne, ko sem poslušala svojo notranjost, jasno
in glasno prišel niz besed, katere sem zapisala. To je bilo prvo sporočilo, katero sem
zapisala, in ono se je začelo takole: »Na začetku je bila Beseda«, Te Deum (začetna
beseda himne »Te Deum laudamus« oz. »Tebe Bog slavimo«), Stvarniku Neba in
Zemlje«. Vendar pa so se potem pojavili dvomi: »Ali sem to napisala sama od sebe?«
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Na kratko rečeno, borila sem se, molila ter doživljala mnoge notranje borbe. Vendar pa
so besede vedno ponovno prihajale kot reka, kakor velik tok modrosti, pred katerimi
sem drhtela. Toda potem me je Sam Bog osvobodil dvomov; On mi je odgovoril in v
Njegovi Besedi sem prepoznala Njega kot našega Očeta. Moja vera je rasla, dvomi so
postajali vse manjši in jaz sem vsakodnevno prejemala ter zapisovala.
Vsebina zapisanega je presegala moje znanje: izrazi, katerih nisem nikoli
slišala ali pa o njih brala, čudni pojmi v tujem jeziku, znanstveni pojmi, kakor tudi
napotki so mi nezaustavljivo pritekali; in povrhu vsega tega še nikoli slišane
ljubezenske izjave Nebeškega Očeta, katere dajejo zatočišče in razlago glede vseh
vprašanj o naših življenjih ter o smislu našega obstoja.
Te »Besede« mi pritekajo na sledeči način. Po notranji molitvi in kratki
koncentraciji poslušam navznoter. Tam se tedaj pojavijo jasno izražene misli, in besede
ena po ena jasno tečejo, vedno tri ali štiri na enkrat, podobno radijskemu sporočanju ali
meteorološkemu poročilu; in to počasi tako, da z lahkoto spremljam ter zapisujem en
del stavka za drugim.
Besede zapisujem stenografsko kot pri diktiranju, brez da mislim ali pri tem
konstruktivno sodelujem. Medtem pa nisem v nikakršnem stanju transa; poleg tega jaz
stavkov ne oblikujem, ampak mi besede na določen način prihajajo, brez da pri pisanju
zajemam pomen zapisanega.
Dneve ali celo tedne za tem ta stenogram prenašam v čisti zapis, brez da ga
pred tem preberem: besedo za besedo, brez spreminjanja ali »izboljševanja« enega
edinega zloga; v nobenem primeru pa smisla rečenega ne obdelujem niti ga ne
stiliziram. Trajanje enega takšnega diktata traja približno pol ure. Izrecno bi poudarila
to, da ta proces ne nastaja kot proizvod kakršnegakoli pritiska oz. prisile niti se ne
dogaja v ekstatičnem stanju. Vse se dogaja trezno in edinstveno, brez kakršnegakoli
vznemirjenja ali vpliva moje lastne volje. Objavo lahko kadarkoli prekinem in po več
urah ali celo dnevih sredi prekinjenega stavka enostavno nadaljujem, brez da sem to,
kar mi je bilo prej dano, prebrala; Objava mi je ponovno tekoče diktirana v pero.
Moja volja torej ni prisiljena. Vse, po čemer hrepenim, je služiti Bogu in delati
to, kar Njegova Sveta Volja zahteva od mene.
Resnično lahko rečem, da sem bila do te Resnice »vodena« in da so mi bili
pojmi popolnoma tuji, kakor so to tudi morali biti. Šele leta pozneje sem našla
potrditev tega, kar sem prejela, ko sem spoznala zapise štajerskega mistika Jakoba
Lorberja. Nemogoče je opisati moje veselje ob branju velikih Lorberjevih del, »Velikega
Janezovega Evangelija« in »Jezusovega otroštva«. Šele tedaj sem spoznala, da je bila
tudi drugim ljudem dana Gospodova Beseda; da je Bog v vseh obdobjih govoril Svojim
otrokom in da bo tudi v bodoče govoril, ker neskončna Očetova Ljubezen in milost
drugače niti ne moreta.
V Lorberjevih zapisih sem odkrila isto to, kar je bilo tudi meni dano. Pogosto
nisem razumela besede, katero bi prejela, vendar pa mi je Nebeški Oče v Svoji Ljubezni
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obenem dajal tudi razlage. Dogajali so se tudi čudežni dogodki, katerih posamezno je
sedaj nemogoče navesti, toda kateri pričajo o nepopisni ponižnosti ter Očetovi
blagosti.
Postalo mi je jasno, da mi je moja pomanjkljiva izobrazba zaradi pomanjkanja
denarja koristila. Pomanjkanje denarja in časa mi je preprečilo, da berem dobre knjige
kot tudi, da obiskujem predavanja. Poznala sem samo naporno delo od ranega jutra do
pozne večeri. Poleg tega pa sem vsakodnevno prejemala slastne obroke duhovne
Besede, brez da sem sploh vedela, za koga sem to prejemala.
In ravno moje nepoznavanje Biblije in katoliške doktrine mi je omogočilo, da
sem Besedo od zgoraj sprejela brez kakršnegakoli odpora. Moja izkušnja me uči, da je
resen katolik ali protestant, čigar znanje je ukoreninjeno v dogmatskih teorijah, preveč
vezan na njihovo dogmo, da bi sprejel ter prisvojil Božanske Objave brez odpora.
Vendar pa obstajajo znanstveniki na več fakultetah, kateri s povečanim zanimanjem
najresneje razpravljajo o teh Božanskih učenjih. In ne samo, da jih zanimajo neovrgljive
razlage o nastanku materije in o možnosti njenega razdruževanja (razkroja), ampak
tudi princip zmotnih učenj in raznih religijskih sistemov ter veroizpovedi.
V sporočilih, katere sem prejela, so te zmote zabeležene, in od vseh se
zahteva usmerjanje pozornosti na vsako od teh napačnih učenj, kjerkoli se ponudi
priložnost za to.
Vendar pa je vsakemu dana svoboda, da v svoje srce sprejme ali pač ne
sprejme Gospodovo Besedo. Toda tisti, ki je razumel duha teh Očetovih besed, vendar
pa ne deluje v skladu z njimi, samo še povečuje razdaljo med samim seboj in našim
Nebeškim Očetom. Kadar ne sledi besedi opomina Ljubezni, se on s tem neizbežno
postavlja pred zakon. Toda v tej enaki meri, v kateri ne bo spoštoval Božjih zapovedi
Ljubezni, bo ravno tako izgubil Božjo Milost.
Z Božjo milostjo se ljudem ponovno daje Evangelij. In precej resno jim je
usmerjena pozornost na namen ter cilj človeškega življenja. Usmiljena Božja Ljubezen
namreč želi rešiti vse tiste, ki se še lahko rešijo, preden pride preobrat. In on zagotovo
prihaja; Čas, katerega so vsi jasnovidci in preroki vseh časov najavljali, Poslednji čas je
sedaj tu.
Glede na moje zapise Gospod med Svojimi otroki ne dela razlik: »Pridite k
Meni vsi«, se glasi Njegov klic. Blagor tistemu, ki posluša Njegove Besede in ki hodi za
Njim. Bog ljubi Svoje otroke in On jih vse želi osrečiti, pa četudi oni ne želijo karkoli
vedeti o Njem.

Zapisano: 22.11.1953
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Podpisano: Bertha Dudde

V hrvaščino prevedla Maja Ć in Lorens N.
Uredil in sestavil Lorens N.
(februar 2017)
Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
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www.sozo- hr.com
www.zastocistaistina.com
www.akademijavjecnogproljeca.org
www.youtube.com/c/ZAŠ TO ČISTAISTINA
www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI
www.ljubavseohladila.com

76

