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........................ VSEBINA ………………........................……….. 
 

Po stezi vere in Ljubezni do združitve z Očetom in do večne blaženosti… 
Delo svobodne volje… Živa vera v Delo Zveličanja Jezusa Kristusa… 

 
»Steza Ljubezni in vere… Priznati Boga…« (BD 6033) …………………..………………….. 4 
»Delo spreminjanja v Ljubezen in vera…« (BD 8096) …………….………………………..… 5 
»Vera in Ljubezen vodita do zedinjenja z Bogom…« (BD 8973 …………………………… 6 
»Prepoznavanje in priznavanje krivde…« (BD 9010) …………….………..………….……… 8 

 
Kaj je vera?… Slepa oz. tradicionalna vera je brezvredna… 

 
»Kaj je vera?…« (BD 4017) ………………………..………………….........................……..….. 10 

(»Blaženi so tisti, kateri niso videli, pa so vseeno verjeli…« BD 4310) ……….........….. 10 

»Tradicionalna vera… Formalna vera… Zavajajoča učenja…« (BD 4707) ………..….. 12 

»Slepa vera in mrtvo krščanstvo…« (BD 7292) ……………………….………..…..........….. 14 

»Slepa vera je brezvredna…« (BD 7834) ………………………..………………...……........... 15 

  
Samo življenje Ljubezni rezultira v živi veri… 

Pomembnost žive in močne vere v času poslednje verske borbe… 

 
»Šibka vera oziroma ne-verovanje…« (BD 8197) ……………………….………….…..…….. 17 
»Živa vera… Prebujenje v življenje…« (BD 7597) ………………………..……………..…….. 18 

»Vera brez Ljubezni je mrtva…« (BD 5234) ……………………………………….……..…….. 20 

»Ljudem primanjkuje Ljubezni in vere…« (BD 8626) ………………………..….………….. 21 
»Vera zaživi preko Ljubezni…« (BD 8816) ………………………..………………….…..…….. 23 

 
Živa vera in njena moč… 

 
»Vera…« (BD 7951) ………………………..……………………………….…………………....…….. 24 

»Močna vera… Slediti Jezusa…« (BD 5726) …………..……………………………..…..…….. 25 

»Živa vera in njena moč…« (BD 3717) ………………………..…………………………….…….. 26 

(»Moč volje… Sila in moč…« BD 3724) …………………………………………….…………..….. 27 
»Moč vera živega toda napačnega verovanja…« (BD 4936) ……………………….…….. 29 

 
Preizkus vere zaradi krepitve vere… Dvomi preprečujejo uslišanje molitev… 

Pogoji za izpolnitev Božjih obljub iz Besede… 

 
»Moč vere… Pomoč v vsaki potrebi…« (BD 3660) ………………………..…………...…….. 30 

(»Ne boj se, samo veruj…« BD 6111) …………………………………………………….….…….. 30 

»Borba za vero ni zaman…« (BD 3752) ………………………..…………………………..…….. 32 

»Preizkušanje vere za krepitev verovanja…« (BD 5377) ……………………………..…….. 33 
»Močna vera… Uspeh… Ljubezen…« (BD 6110) ………………………..……………..…….. 34 

»Uslišanje molitev… Vera…« (BD 6569) ………………………..……………………………….. 35 



 4 

»Kristusove obljube… Pogoji… Izpolnitev…« (BD 3744) …………………………….…….. 36 

 
Vera v Očetovo neskončno Ljubezen zagotavlja brezskrbno življenje… 

 
»Učinkovit nasvet za posedovanje vere…« (BD 3802) ………………………..……..…….. 38 

»Bog zahteva vero v Njegovo ogromno Ljubezen…« (BD 8289) ……………………….. 39 

»Strah je nezadostna vera…« (BD 7462) ………………………..………………………..…….. 41 
 

Vera v moč Jezusovega Imena… 

 
»Jezusovo ime premaga zlega duha…« (BD 6169) ………………………………..…..…….. 42 

»Moč Jezusovega imena…« (BD 7191) ………………………..……………………….…..…….. 43 

 
Moč Ljubezni in vere za zdravljenje bolnih… 

 
»Moč Ljubezni… Zdravljenje bolnih… Izvajanje čudežev…« (BD 5358) ……..…..….. 44 

»Moč vere… Zdravljenje bolnih… Čudeži…« (BD 5843) …………………………..……….. 45 

»Zdravljenje v Jezusovem imenu…« (BD 5889) ………………………………………..…….. 46 

»Zdravljenje bolnih… Znamenja in čudeži… Dokaz vere…« (BD 5966) …..………….. 47 
»Dar zdravljenja bolnih…« (BD 7032) …………………………..…………………………….….. 48 

»Zdravljenje bolnih… Oznanjanje Jezusa Kristusa…« (BD 7042) ……………………….. 50 

 
Pomembnost vere za pridobivanje znanja najčistejše Resnice… 

Na kakšen način se odvija oznanjanje resničnega znanja… 

 
»Vera je prvi pogoj za Resnico…« (BD 1134) ……………………………………………..…….. 51 
 
»Očetove Besede… Razlaga imena BERTHA DUDDE« (B0763) ………………...…..….. 53 

 
 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 



 5 

.........................................................1........................................................ 
Po stezi vere in Ljubezni do združitve z Očetom in do večne blaženosti… 
Delo svobodne volje… Živa vera v Delo Odrešenika Jezusa Kristusa… 

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

 
Bertha Dudde, št. 6033, 25. avgust 1954 

 
STEZA LJUBEZNI IN VERE… PRIZNATI BOGA… 

 
Če vi želite priti do Mene in do večne blaženosti, se morate napotiti po stezi vere in 
Ljubezni. Vi morate enostavno verjeti, da vas je ustvarila Sila, Ki vas ljubi in Ki vas 
zaradi tega želi videti v stanju popolnosti (Matej 5:48); namreč samo nekaj, kar je 
popolno, je lahko združeno z Njo in s tem tudi srečno… In Ona želi, da ste srečni, ker 
vas ljubi… 
 
Vi bi morali verjeti v Mene, Ki Sem vas ustvaril iz Moje Ljubezni… In že celo domneva 
glede tega, kar še niste sposobni verjeti, bo povzročila, da se izročite tej Sili. Potem pa 
se boste vse bolj prepričljivo naučili verovati, ker je že to priznavanje nek izraz vaše 
izvorne narave, ker ste iz Mene nastali v popolnosti in ste popolni tudi ostali, vse dokler 
ste Me priznali kot vašega Boga in Stvarnika večnosti. Kljub temu pa ste vi z vašo 
lastno krivdo izgubili vašo lastno popolnost, ko ste se obrnili stran od Mene in (se 
usmerili) k tistemu (Luciferju), ki je s svojo voljo sicer dejansko sodeloval pri vašem 
ustvarjanju, vendar pa je za ustvarjanje najprej od Mene prejel moč. Vi ste priznali 
nekoga drugega in zavrnili Mene… In samo takrat, ko popolnoma prostovoljno 
prepoznate in priznate Mene, kot vašega Boga in Očeta večnosti, boste ponovno 
vstopili v stanje popolnosti, katero vam omogoča, da ostanete blizu Mene. Zato 
Jaz najprej zahtevam vero v Mene… Vi pa lahko dosežete pravilno vero samo, če je v 
vas prižgana svetloba, ki vam zagotavlja jasno dojemanje… Morate biti namreč 
sposobni prepričljivo kot Resnico zastopati to, v kar bi morali verovati, kar pa mora biti 
iz vaše strani zelo jasno prepoznano… Zaradi tega mora nekaj, kar je bilo do sedaj od 
vas prikrito, s strani svetlobe postati bleščeče osvetljeno; ta svetloba pa je iskra 
Ljubezni, ki mora biti prižgana v vas in ki je tudi z lahkoto prižgana, če se vi usmerite k 
Meni, da tako žarek Moje svetlobe lahko gane vaše srce in začne goreti. To pa pomeni, 
da boste potem vedno naredili samo to, na kar vas opozarja glas v vas, da naredite; da 
boste vi storili to, kar bi želeli, da bo storjeno vam (Matej 7:12)…  
 
Vsak od vas človeških bitij se je sposoben postaviti v položaj bližnjega človeškega bitja, 
ki trpi v težavi, in on bo potem vedel, kaj si on želi… tako bi moral on v skladu s tem 
delovati do svojega bližnjega… Ta občutek olajšanja, ko prejme (izkusi) pomoč, bo 
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prisoten v vsaki osebi… Njemu je namreč prirojeno to, da ve, da bi moral naredi 
enako... In vsak, ki se prepušča tej notranji sili, odpira njegovo srce, in lahko ga 
prevzame Moj žarek Ljubezni ter svetlobe, ki ga tako osvetljuje in mu daje najjasnejše 
dojemanje (spoznanje)… Potem bo njegova vera oživela preko Ljubezni… Medtem ko 
je bila pred tem ona popolnoma razumska vera, ki je sicer potrjevala Moj obstoj kot 
Boga in Stvarnika, vendar pa mu ni pokazala steze do Mene, kot do njegovega večnega 
Očeta… To dojemanje pa povzroči samo Ljubezen v človeškem srcu. In glede na to 
vam Jaz pravim, da se morate vi napotiti po stezi vere in Ljubezni… da se vera brez 
Ljubezni še ne more imenovati pravilna vera, da jo bo lahko oživela samo Ljubezen 
(Jakob 2:14-26) in da zaradi tega brez Ljubezni ne more biti nikakršnega dojemanja. 
Sam razum namreč ne bi bil nikoli sposoben dojeti soodvisnosti (odnosov), ki pa so s 
strani Ljubezni v človekovem srcu z lahkoto dojemljivi… Ravno tako pa se od vere brez 
Ljubezni lahko kaj hitro ponovno odneha, medtem ko vera, ki je zaživela preko 
Ljubezni, ne bo nikoli opuščena, ker je znanje sedaj postalo prepričanje. Zaradi tega se 
od človeškega bitja pričakuje, da najprej veruje, da tako lahko oseba postavi v red svoje 
občutke glede te Sile, Ki ga je ustvarila… In Moje prosvetljenje (iluminacija) Ljubezni je 
odvisno od tega, kako močno je njegovo hrepenenje po tem, da stopi v stik s svojim 
Stvarnikom. Vendar pa mora bitje k Meni pristopiti v popolnoma svobodni volji; on se 
mora v popolnoma svobodni volji napotiti po stezi Ljubezni in vere, ki pa ga bo potem 
brezpogojno vodila do Mene in do večne Blaženosti. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8096, 7. februar 1962 
 

DELO SPREMINJANJA V LJUBEZEN IN VERA… 
 

Želim vas uvesti v Moje kraljestvo svetlobe in lepote… ker vas ljubim in želim biti ter 
ostati z vami združen za celotno večnost. Vendar pa se ta združitev lahko zgodi samo z 
bitji, ki so se prilagodila Moji temeljni naravi, ki so se ponovno preoblikovala, kakršna 
so bila na začetku, ko so kot povsem popolna nastala iz Mene, kar pa obenem določa 
tudi to, da so bili oni čista svetloba in Ljubezen. Tako se morajo oni ponovno 
spremeniti v svetlobo in Ljubezen, ker so oni njihovo prejšnje popolno stanje 
prostovoljno spremenili v nasprotno. Kljub temu pa je to preoblikovanje v Ljubezen - 
preobrazba v popolnost delo svobodne volje Mojih živih stvaritev, zaradi česar lahko 
mine neskončno časa, dokler to ni doseženo… Ker pa Moja neskončna Ljubezen bitju 
vedno dela družbo in mu priskrbi vse priložnosti, bo ono nekega dne povsem zagotovo 
doseglo cilj… Prej ali pa pozneje bo delo preobrazbe uresničeno in bitje bo sprejeto v 
Moje kraljestvo svetlobe in slave, kjer bo večna blaženost njegova usoda. Vi ljudje, ki 
živite na Zemlji, da bi dokončali ravno to delo preobrazbe v Ljubezen, morate 
verjeti, da vas Jaz ljubim. In potem se Mi boste vi želeli približati in boste hrepeneli 
po Moji osvetlitvi Ljubezni… Vi morate namreč vedeti, da ste prejemniki Mojega 
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gorečega pritoka Ljubezni in da je samo od vaše volje odvisno, ali (ob)čutite Mojo 
učinkovitost… In vi bi morali vedeti, da Jaz ne bom odnehal, vse dokler vi ne potonete v 
ocean Moje Ljubezni in se za vekomaj združite z Menoj… Vi morate verjeti v to, ker vi 
lahko doživite dokaz samo takrat, ko ste uresničili vaš cilj. 
 
Tako vas mora vera v zemeljskem življenju spodbuditi na to, da se usmerjate v skladu z 
Mojo voljo… da si najprej prizadevate živeti življenje Ljubezni, kakor ste podučeni s 
strani Mojih zapovedi, da boste tako preko izpolnjevanja Mojih zapovedi dojeli, da je 
to, v kar verujete, Resnica… Vi namreč lahko sami dosežete prepričanje na način, da 
živite življenje nesebične Ljubezni do bližnjega, kar pa vam bo dejansko omogočilo 
dostopno to znanje, ki vas bo osrečilo. Vi ste lahko zagotovo podučeni o lepotah 
Mojega kraljestva, da bi to povzročilo, da stremite k njim… vendar pa boste vi dosegli 
pravilno vrsto vere samo takrat, ko izpolnjujete Moje zapovedi Ljubezni. Potem pa 
boste v vas samih občutili Mojo Ljubezen in boste sposobni prepoznati Mene Osebno 
kot Boga Ljubezni. Jaz hrepenim po Ljubezni mojih živih stvaritev in želim, da oni kot 
otroci hrepenijo po Očetu, da bi se jim lahko približal in jih z Mojo Ljubeznijo naredil 
blaženo srečne. Če bi dojeli bogate blagoslove, ki so rezultat vsakega dela 
nesebične Ljubezni, bi se vi resnično spremenili in se v kratkem času oblikovali v 
Ljubezen, da bi tako izpolnili namen vašega zemeljskega življenja… Vendar pa 
mora biti vse to narejeno z vašo lastno svobodno voljo… In to je razlog, zakaj si Moja 
Ljubezen nenehno prizadeva, da vas preko Moje Besede motivira na z Ljubeznijo 
izpolnjene dejavnosti in vas spodbudi na življenje Ljubezni… tako, ko vam v poslednjih 
dneh pošiljam Moje učence, da vam oznanijo Moj Evangelij Ljubezni (Knjižice št. 7, 12 & 
21)… Namreč nič ne obstaja, kar bi lahko nadomestilo Ljubezen… Vsaka oseba mora s 
svojo lastno svobodno voljo v sebi prižgati ljubezen in jo razplamteti v blesteči plamen. 
Ta Ljubezen pa se bo združila z Menoj, z Večno Ljubeznijo, ker Ljubezen ne more 
drugače kot stremeti k Meni. In čim Jaz osebo lahko ponovno osvetlim, kot je bilo to na 
začetku, se bo bitje tudi spremenilo v njegovo izvorno stanje. Ono bo ponovno postalo 
Ljubezen in bo takó za vekomaj združeno z Menoj. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8973, 9. maj 1965 
 

VERA IN LJUBEZEN VODITA DO ZDRUŽITVE Z BOGOM… 
 

Če mislite na Mojo neskončno, ki je nase vzela najhujše trpljenje in umiranje za vaše 
grehe, da bi za vas ponovno odprla vrata kraljestva svetlobe, potem bi vas že to sámo 
delo pokore moralo spodbuditi, da se na Mojo Ljubezen odzovete (reagirate) s toliko 
globine, kolikor ste sposobni čutiti (2 Korinčani 5:14)… Vendar pa vam ravno tega 
primanjkuje. Vi namreč niste sposobni zbrati toliko Ljubezni, ker vas Moj nasprotnik 
(Satan) še naprej drži v okovih in bo naredil vse, kar lahko naredi, da bi preprečil vaše 
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dobro-dušne dejavnosti. Ni v tem stvar, da ste vi popolnoma nesposobni, ker vi v sebi 
skrivate drobceno iskro Moje Ljubezni, katero pa bi morali samo negovati, da bi se 
razvila v bleščeč plamen. To pa zahteva vašo voljo, ki je svobodna in glede na to s strani 
Mene, kakor tudi s strani Mojega nasprotnika ni prisiljena. In ta svobodna volja lahko 
naredi vse… Ona lahko vzpostavi najbolj intimno vezo z Menoj, kakor se ona obenem 
tudi lahko popolnoma podredi Mojemu nasprotniku… Celo najšibkejša volja Mi že 
zadostuje, da vam zagotovim moč in da nenehno potrjujem Mojo neskončno Ljubezen 
do vas… Če vi glede na to Mene Osebno v Jezusu (po)kličete na pomoč proti njemu, 
se bo vaša odločitev povečala in vi boste Mojemu nasprotniku pobegnili; vi boste 
stremeli k svetlobi, živeli vaše življenje smiselno in boste dejansko dosegli končni cilj: 
združitev z Menoj (Janez 17:21-23; Knjižica št. 61).  
 
In kaj bi morali najprej storiti, da vašega življenja ne bi živeli zaman?  
 
Najprej bi morali verjeti v Silo, Ki vas je ustvarila… Če to silo priznate, potem bo za vas 
lahko vzpostaviti mentalni stik z Menoj, ker vaša vera v Mene že daje dokaz, da se 
želite ločiti od vašega sedanjega gospodarja; on bo namreč poizkušal omajati vsakršno 
verovanje, katerega imate… Ker pa se vi sami od sebe usmerjate k Meni, vam bom Jaz 
pomagal, da se napotite po pravilni stezi, ki vodi do Mene. Najprej vas bom podučil o 
Božanskem odrešeniku Jezusu Kristusu, v Katerem Sem Jaz postal človeško bitje in 
vam razložil pomen, ki ga ima On za vas… In čim vi veste, da se lahko vedno obrnete 
Nanj, da sva On in Jaz Eno (Janez 10:30; 17:21-23), Mu boste vi vedno izročili vašo 
krivdo, ki je bila vzrok za vaše človeško življenje na Zemlji… Od takrat naprej pa boste 
vi lahko (ob)čutiti veliko Ljubezen, katero Jaz pričakujem od vas in katera je potrebna, 
da bi se združili z Menoj. 
 
Vi lahko na ta način dosežete vero v Bitje, Ki je izjemno močno, modro in polno 
Ljubezni… In ko ste spoznali, da je to Bitje nadvse popolno, Ga boste vi tudi sposobni 
ljubiti… V tem primeru pa boste obenem tudi spoznali, da morate k temu Bitju stremeti 
in da ste zaradi vašega prejšnjega greha odpadništva vi še naprej oddaljeni od Njega; 
da vas On želi ponovno pridobiti nazaj in da želi pritegniti vašo Ljubezen, ki pa edina 
lahko prekliče prvobitni greh, ko je bil izročen Jezusu Kristusu, Ki vas je od te krivde 
greha (od)rešil na Križu… 
 
Edino Ljubezen vas lahko ponovno vodi nazaj k Meni. Edino Ljubezen je potrebna, 
da vam ponovno omogoči, da vstopite v kraljestvo svetlobe. Edino Ljubezen vam 
vrača vse sposobnosti, katere ste nekoč posedovali v obilju in jih opustili (v smislu 
»ste se jim odrekli«). Ljubezen je edina veza med Mano in vami, ker je ona vaš 
temeljni element, kakor Sem tudi Jaz Osebno Ljubezen… Zaradi tega, če verujete v 
Mene, potem je iskra v vas, ki prinaša to vero v Bitje, že oživela in se bo vse bolj 
pogosto prižigala ter končno vodila do združitve… Zaradi tega verujte, da Jaz 
obstajam, da Sem vas ustvaril, kakor tudi vse, kar vidite okoli vas, in ne boste se mogli 
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drugače, kot vzpostaviti mentalni stik z Menoj in da na ta način prejmete moč. Vi boste 
imeli znanje, kar pa pomeni, da bodo misli tekle k vam, da boste tako spoznali Resnico. 
Rezultat prenosa Moje moči Ljubezni je namreč ta, da imate vi ravno tako lahko 
vpogled v prej (za vas) zaprte sfere… kar pa je vedno odvisno od vaše stopnje 
Ljubezni… 
 
Naj glede na to Ljubezen v vas postane dejavna, ker je Ljubezen vse; ona vam daje 
jasnost misli, kakor tudi moč, da naredite vse, kar je koristno za vašo dušo. Ona vas 
bo pripeljala do Jezusa Kristusa. In ko ste Me enkrat spoznali v Jezusu Kristusu, se 
boste vi tudi nedvomno napotili po stezi do popolnosti. Vi se boste vrnili v hišo 
vašega Očeta, od katere ste se nekoč prostovoljno oddaljili. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 9010, 7. julij 1965 
 

PREPOZNAVANJE IN PRIZNAVANJE KRIVDE… 
 

Za vas ljudi je ravno tako ključnega pomena to, da prepoznate in priznate vašo krivdo, 
da bi izpod nje postali svobodni preko Jezusa Kristusa, Božanskega Odrešenika, Ki je 
zaradi nje namesto vas umrl na Križu… Namreč pred (samim) priznavanjem dejstva, da 
ste vi postali krivi, morate imeti voljo, da si dovolite biti (od)rešeni, ker boste potem 
zavestno stremeli k vrnitvi v hišo vašega Očeta. Vi boste prej ali pa pozneje morali 
dojeti, da ste nekoč zagrešili zoper Boga Osebno in potem tudi resno hrepeneti po 
tem, da bi postali svobodni od te ogromne krivde, ki pa je temelj vašega obstoja kot 
človeškega bitja na Zemlji. In če potem to krivdo zavestno prinesete pod Križ, vam bo 
ona tudi odpuščena (oproščena), kakor tudi vsa krivda, katero ste si nakopičili na 
Zemlji, ko ste bili še naprej brez znanja o pomenu Božanskega Odrešenika za človeško 
raso. Samó glasno izgovarjanje z vašimi usti ni dovolj in samó tradicionalno zasnovana 
vera v Njega ni zadostna. Vi morate biti v popolnem zavedanju glede tega, kar je 
Človeško bitje Jezus naredil za vas: da je On namesto vas trpel in umrl; namesto vaše 
krivde greha, da bi Bogu ponudil žrtev pokore, brez katere vi ne bi mogli vstopiti v 
kraljestvo svetlobe. Samo potem bo to živa vera, ki pa ima edina vrednost pri Bogu, 
vašemu Očetu večnosti… Namreč le tedaj boste ravno tako prepoznali vašo prejšnjo 
krivdo in boste priznali vašo lastno napako ter namenili prošnjo za odpuščanje… To je 
torej vaša edina naloga na Zemlji, katero pa boste uresničili samo takrat, ko vas 
prevzame Ljubezen. Namreč neka popolnoma brezdušna oseba nima takšnih misli. On 
je nesposoben verovati, zaradi česar je njegovo življenje v zastoju; on ne izpolnjuje 
dejanskega namena, da se ponovno spreminjanja v tisto, kar je bil na začetku. On bo 
vstopil v kraljestvo onostranstva obremenjen z njegovim prvobitnim grehom, od 
katerega pa ne more biti osvobojen, vse dokler ne najde Jezusa Kristusa, Ki bo tam 
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sicer zagotovo pristopil k njemu, vendar pa ga bo On pustil v njegovi svobodni volji, ali 
Ga bo on sprejel ali pa ne… 
 
To je razlog, zakaj vam je glede tega neprestano dana svetloba (znanje); vendar pa se le 
redko lahko najdejo tisti, ki imajo odprta srca in ušesa, ki so hvaležni za to svetlobo. 
Večina ljudi se namreč ne zaveda kakršnegakoli prestopa (prekrška). Oni ne iščejo 
razloga za njihovo življenje in njihova življenja živijo ravnodušno; hrepenijo samo po 
tem, kar zadovoljuje njihovo zemeljsko telo. Oni globlje sploh ne razmišljajo, kakor 
tudi ne živijo življenja Ljubezni iz lastne pobude, ker bi drugače oni postopoma prišli do 
pravilnega dojemanja… Toda čas beži… on je vse krajši, ker je Konec blizu… Bog 
Osebno lahko objavi samo majhen in izginjajoč delež zavedanja o pomembnosti dela 
Odrešenja, ker je ravno to Delo Odrešenja tisto, katerega svet ne želi sprejeti. In celo 
tam, kjer se ga naglašuje, je to le stvar tradicionalne vere, katera pa veliko tega pušča 
nedorečenega; kjer se o odrešenju preko Njega sicer dejansko govori, vendar pa se le 
redko uporablja na način, da se zavestno dojema in priznava krivda, kar pa je 
edino, kar lahko rezultira v odrešenju (Rimljanom 10:9, 10). Ljudje ne vedo, da 
morajo uporabljati njihovo lastno svobodno voljo. Oni mislijo, da morajo samo 
izpovedovati z njihovimi usti, da bi prejeli odpuščanje greha, kar pa s strani Boga ne 
more biti cenjeno… namesto tega se mora človeško bitje v popolnem zavedanju in z 
njegovo lastno svobodno voljo izročiti Božanskemu Odrešeniku… Samo potem lahko 
Delo Odrešenja uresniči učinek v njemu. Vse dokler sprejemajo informacijo samo z 
njihovimi ušesi, brez da je vključeno njihovo srce, oni ne morejo računati na (od)rešitev 
od njihovega prvobitnega greha (to se ne nanaša na greh Adama in Eve, temveč na 
greh, katerega padli angel nosi s seboj, ko se kot duša uteleša v človeku; kar pomeni greh, 
storjen v čisto duhovnem stanju, ki se je zgodil, ko je Lucifer odpadel in za seboj povlekel 
množico prvobitnih angelov; glej Knjižice št. 15, 39, 40 & 62). Zaradi tega pa bo vedno 
blagoslovljeno delo tistih, ki poizkušajo vplivati na njihova bližnja človeška bitja na 
način, ko jih samo opominjajo, da ljubijo. In vsi tisti, ki so sposobni za živo vero, bodo 
(od)rešeni od njihove krivde, ker Ljubezen daje svetlobo, ki pa bo sijala celo bolj 
blesteče, ker so oni našli odrešenje od njihove ogromne krivde. Vendar pa mora biti 
vsem ljudem jasno dejstvo, da brez Jezusa Kristusa ni steze do Boga (Janez 14:6). 
Namreč samo Eden vas je bil sposoben (od)rešiti od vse te krivde. Toda zaradi 
odpuščanja (grehov), želi biti On ravno tako zavestno klican, da bi razdeljeval 
neomejeno blaženost, ker sta Bog in Jezus Kristus eno (Janez 10:30)… Velika skrivnost 
je namreč0 ravno v dejstvu, da vi v Jezusu Kristusu ponovno priznate Boga, Katerega 
nekoč niste želeli priznati, zaradi česar ste padli v brezno… To je bil vaš ogromen greh, 
ki vas je naredil krive in od katerega vas je Jezus Kristus (od)rešil (še naprej govori o 
grehu prvobitnih angelov in ne o grehu Adama in Eve: 2 Peter 2:4; Juda 6). AMEN  
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..........................................................2....................................................... 
Kaj je vera?... Slepa oz. tradicionalna vera je brezvredna… 

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

 
Bertha Dudde, št. 4017, 6. april 1947 

 
KAJ JE VERA? 

 
Človeško bitje mora preko njegove vere postati blaženo… Toda kaj je vera? Ko 
človeško bitje lahko upravičeno trdi, da on veruje? Če so mu predstavljene duhovne 
doktrine, potem on ne bo nikoli sposoben zahtevati ali pa za njih pridobiti dokaza, ker 
so duhovne stvari iznad razumske dejavnosti in ne morejo biti nikoli preverjene. Zato, 
če človeško bitje veruje, mora smatrati, da je resnično nekaj, kar ne more biti 
dokazano… 

Bertha Dudde, št. 4310, 22. maj 1948 
 

»BLAŽENI SO TISTI KI NISO VIDELI PA SO VSEENO VERJELI« 
(Janez 20:29) 

 
»Blaženi so tisti, ki niso videli, pa so vseeno verjeli…« Te Moje Besede ne zahtevajo 
slepe vere, temveč se zavzemajo za vero brez dokaza, katero Sem Jaz ravno tako 
pričakoval od Mojih učencev, toda katere nisem našel. »Ker si Me videl, si verjel: 
blaženi so tisti, ki niso videli, pa so vseeno verjeli…« Jaz Osebno Sem stal pred 
njihovimi očmi in Moji čudeži so jih prepričali v to, da so oni prepoznali Mojo modrost in 
so zato verjeli, da Sem bil Božji Sin in so Mi sledili. Njihova vera je imela viden dokaz; 
notranji glas jim je dejal, kdo Sem bil, kakor tudi njihovo življenje Ljubezni, katero je 
bilo razlog, da Sem jih izbral za Moje učence ter jim obenem tudi dal moč dojemanja. 
Vendar pa so oni večkrat dvomili v Mene, in ti dvomi so se vedno znova pojavili. Da pa 
bi jih okrepil, Sem jim Sebe pokazal v Moji božanstvenosti: osvetlil Sem njihovega 
duha; odprl Sem njihovo notranje oko, da so tako lahko videli vojsko angelov, ki Mi 
služijo, da so na ta način s pogledom na Mojo božanstvenost izgubili vsakršen dvom. 
Vendar pa je bila njihova vera šibka… Pokazal Sem jim Sebe v polni moči. Vendar pa so 
oni večkrat postali neodločni, tako da Sem moral Sebe vedno znova razodevati, ker so 
bili oni določeni, da delajo kot Moji učenci; oni so bili določeni, da zastopajo Moje 
učenje in da ljudem prinesejo Evangelij. Zaradi tega je njihova vera morala biti globoka, 
in ker so Me oni videli, so tudi verjeli… Jaz pravim, da so blaženi tisti, ki ne vidijo, pa 
vseeno verujejo… Njihova vera je namreč veliko bolj verodostojna, ker ne more biti 
dokazana. Njo se lahko doseže edinole v srcu, preko dejavnosti v Ljubezni, molitve in 
premišljanja… Čeprav pa se Jaz tudi njim razodevam, vendar pa na način, da 
razodevanje kot takšno lahko prepozna samo vera in da je brez vere le to lahko 
zavrženo. Jaz pravim, da je blažen, če on pridobi to vero; če ne potrebuje dokaza in če 
on kot edini dokaz sprejme delovanje Duha; v kar pa se povsem zagotovo lahko dvomi, 
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toda to lahko prepozna oseba, ki živi življenje Ljubezni, zaradi česar bo nekega dne 
postala blažena. AMEN 

 
… Toda če on želi postati blažen, se od njega pričakuje več kot le slepo vero, katera pa 
se kaže v dejstvu, da človeško bitje ne bo nasprotovalo temu, da on tako navidezno 
sprejema doktrine, ki so mu ponujene… Od njega se zahteva, da on to navzven odkrito 
potrdi; da sprejme učenje, ker je znotraj sebe v njega prepričan celo brez dokaza. To 
notranje prepričanje pa bo vedno proizvod mentalne dejavnosti, formiranja nekega 
mišljenja glede tega, kar se od njega pričakuje, da veruje. To formiranje mišljenja mora 
biti vedno sproženo s strani njega, brez zunanje prisile. Doktrina ga mora tako rekoč 
držati (v razmišljanju); on mora upoštevati dobre in slabe strani, vse dokler ne pride do 
končnega stališča, katerega pa mora potem tudi podpreti, če se od njega zahteva 
izjava. Glede religijske doktrine je potrebno temeljito razmisliti, preden to lahko 
postane resnično mentalno znanje, ker je tu drugače govora samo o slepi veri, ki pa 
je pred Bogom popolnoma brezkoristna. Rezultat njegovega razmišljanja je odvisen 
od njegove želje po Resnici in od njegovega hrepenenja po Bogu, kar pa ga obenem 
tudi spodbudi na delovanje v Ljubezni. Bog dejansko ne bo pustil v zmoti (zablodi) 
tistega, ki resno išče Resnico, če je on z njegovim obnašanjem v življenju dostojen za 
prejemanje Resnice. Ker pa je zmota razširjena po celem svetu in ker princ laži (Janez 
8:44) poizkuša povsod razprostreti temo, ker bi želel ugasniti vso svetlobo, je 
razumljivo, da je bilo med človeško raso uveljavljeno zmotno verovanje; Bog namreč 
spoštuje svobodno voljo vsakega bitja in celo Njegova Beseda, ki zagotavlja najčistejšo 
Resnico, je prepuščena na milost in nemilost človeški svobodni volji. Zato mora biti 
volji človeškega bitja ravno tako prepuščeno, da veruje ali pa ne veruje, če on podrobno 
preuči posamezne doktrine in o njih formira mišljenje…  
 
Da pa bi bil v slednje prepričan, je nujno, da jih on podrobno preuči oz. on mora o njih 
razmišljati. In če je njegovo hrepenenje resno; če on izpolni pogoje, katere je Bog 
postavil, da bi podaril duhovno znanje, bo on razumsko vse bolj prosvetljen. Njemu se 
bo zdelo, da je jasno in mogoče vse, kar potrjuje njegovo srce. Potem pa on obenem 
tudi lahko v prepričanju in brez dokaza izjavi: Jaz verujem… Kako drugače bi bilo lahko 
mogoče prepoznati zavajajoče učenje in kako bi Bog lahko od ljudi zahteval 
odgovornost, če bi bila Njegova volja, da morajo ljudje izključiti mentalno dejavnost in 
jo nadomestiti z brezpogojno slepo vero? V tem primeru pa ljudje ne bi bili odgovorni 
razen nekaterih, ki poizkušajo razširiti takšno učenje in želijo preprečiti vsakršno 
nasprotovanje tako, da zahtevajo slepo vero. Vendar pa to ni Božja volja, ker se 
psihološko delo navsezadnje začne edinole z mentalno dejavnostjo, ki pa v prejšnjem 
primeru po navadi ostaja zanemarjena. Edino mentalna dejavnost vzpostavlja vezo z 
duhovnim kraljestvom; potem pa bodo svetlobna bitja lahko začela delovati in začela z 
njihovim dejanskim delom poučevanja, kar pa je nemogoče, če človeško bitje verjame 
na slepo. In on bo zagotovo prišel do zadovoljujočega zaključka, če je resen, kar se tiče 
resničnega znanja in njegovega mišljenja o Bogu ter o njegovi duši. Bog namreč ne bo 
pustil v temi tistih, ki iščejo svetlobo; in oseba bo vedno našla zadovoljujoč mentalni 
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zaključek, če ga je dosegel z zvesto molitvijo k Bogu, Kateri ga edini lahko prosvetli 
glede tega, ali on razmišlja pravilno ali pa ne. Če verujete v Boga Ljubezni, modrosti in 
vsemogočnosti, potem bo to povsem dovolj, da dosežete prepričljivo vero preko učenj, 
ki so prišla iz Boga, kakor boste obenem tudi prepoznali človeške dodatke in koliko so 
oni v skladu z Resnico. Namreč Bog, večna Resnica, bo osebi vedno pomagal, da 
popravi njegovo razmišljanje; On mu bo dal moč, da presodi (oceni), če je le voljan 
prepoznati to, kar je pravilno in se pred bližnjimi človeškimi bitji zavzemati za to, kar 
prepozna kot Resnico… Božja volja je namreč ta, da mora biti Resnica razširjena, ker 
edino Resnica vodi do vzpona in do blažene sreče. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4707, 7-8. avgust 1949 
 

TRADICIONALNA VERA… FORMALNA VERA… 
ZAVAJAJOČA UČENJA 

 
Izjemno težko delo je človeško tradicionalno vero, formalno vero spremeniti v živo 
vero, ker oni besede »vera« še ne razumejo. Oni so to besedo sprejeli tradicionalno, 
brez zavedanja o njenem resnično globokem pomenu in se raje držijo zunanjih 
ceremonij ter običajev kot pa bistva, katerega sestavlja Kristusovo učenje. Oni so 
mogoče dejansko poslušali s svojimi ušesi vse, kar se tiče Jezusoa Kristusoa, 
Božanskega Odrešenika, in so to znanje opisali z besedo »vera«. Vendar pa oni s tem 
mislijo samo to, da glede tega znanja nimajo očitkov oz. da ga ne zavračajo, kot da bi 
lahko bilo neresnično; čeprav pa podrobnosti krščanskega učenja niso preučevali, 
kakor se tudi sploh ne zavedajo pomena dela Odrešenja. Zaradi tega so se vzdržali 
formiranja mišljenja o tem, o čemer so bili podučeni, kar pa je torej nujno, da bi dosegli 
živo vero; se pravi, da bi glede vsake religijske doktrine dosegli notranje prepričanje. 
 
Čeprav pa edino živa vera lahko vodi do večnega življenja, ker vsakovrstne formalne 
vere za preobrazbo duše niso ustrezne. Formalna vera pa je vse dotlej, dokler osebo 
ne premaga globoko hrepenenje po Čisti Resnici. Namreč edino to hrepenenje mu 
daje spodbudo, da razmišlja o danem duhovnem znanju; potem pa ga obenem tudi 
spremlja notranje prepričanje ali pa zavestno zavračanje, če tega notranjega 
prepričanja oz. žive vere ne more najti. In to razločevanje zmotnega od pravilnega se 
mora zgoditi. Zmota se mora ločiti od Resnice, ker drugače ljudje ne morejo najti 
pravilnega dojemanja Boga, Čigar bistvo je tako popolno, da mora biti popolno tudi 
vse, kar pričuje o Njem. Namreč lažna učenja ne bodo nikoli razodela Božjega bistva, 
temveč bodo za vedno ohranjala izkrivljeno Božjo sliko. 
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Toda vse dokler ljudje, ki želijo poučevati (druge) ljudi… (8. avgust 1949) sami ne 
poznajo razlike med formalno in živo vero; vse dokler oni sami niso dosegli znanja o 
Resnici ravno na način, da so z Božansko pomočjo formirali mišljenje in tako uresničili 
živo vero, oni ravno tako ne bodo prenesli žive vere začetnikom. To pa pojasnjuje 
razlog, zakaj veliko ljudi lahko še kako zase rečejo, da so religiozni, vendar pa so daleč 
oddaljeni od tega… To je razlog, zakaj je zmota široko razprostrta in da za Resnico 
obstaja le neznaten interes, in zakaj ljudje veliko tega sprejemajo kot Resnico, kar pa bi 
z iskreno voljo zagotovo prepoznali kot zmoto (zablodo). Vendar pa se oni držijo 
tradicije; oni že več generacij ne razmišljajo in brez zadržkov nadaljujejo sprejemati 
enaka izkrivljena učenja, katera so bila sicer na začetku s strani Jezusa Kristusa dana 
ljudem v najčistejši formi,  katera pa so zaradi pomanjkanja lastnega razmišljanja ljudi 
postala zamračena ter izkrivljena, da so bile tako te razlike (glede resnične Kristusove 
doktrine) zanemarjene. Za ljudi je bilo torej obvezno, da so brezpogojno sprejeli 
religijsko doktrino, (Knjižica št. 18) da se tako niso počutili odgovorne; na ta način 
pa je njihova vera postajala rastoče vse bolj nefleksibilna. Vendar pa mrtva vera ne 
more rezultirati v duhovnem napredku.  
 
Pozornost ljudi mora biti usmerjena na njihovo brez življenjsko stanje, zaradi česar je 
živo vero potrebno neprestano potrebno oznanjati. Oni morajo biti obveščeni, da zase 
tako ne morejo reči, da so verniki, vse dokler sprejemajo le tradicionalno osvojeno 
duhovno znanje, brez da so si ga prisvojili in da so ga na ta način z najglobljim 
prepričanjem sposobni podpreti; toda ne samo s svojimi usti, ampak da to zahteva tudi 
umsko preučevanje. Potem bo pajčolan padel iz njihovih oči; potem bosta srce in 
razum občasno zavrnila sprejeti nekaj drugega. In samo takrat bo oznanjena Resnica, 
kar pa bo človeka razveselilo in ga spremenilo v zvestega privrženca. Potem pa bo 
človeško bitje sposobno aktivno verovati in se bo osvobodilo formalnosti. Namreč le 
tedaj lahko njegova duša dozori in le tedaj je on lahko pripadnik Cerkve, katero je Jezus 
Kristus utemeljil na Zemlji. AMEN 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7292, 24. februar 1959 
 

SLEPA VERA IN MRTVO KRŠČANSTVO… 
 

Težko je namreč prepričati ljudi v dejstvo, da Jaz ne morem biti zadovoljen s 
formalnostjo… in ko pravim s »formalnostjo«, pri tem mislim na sledenje človeškim 
tradicijam in običajem, ki pa so popolnoma brezvredni ravno zato, ker so samo navada, 
nek prisvojen običaj, ki je le pretvarjanje, zaradi česar Mi ne more biti prijetno. Jaz 
namreč želim Resnico, živo krščanstvo; Jaz želim, da ljudje goreče sledijo in da bodo 
sami živi, ker Jaz ne bom nikoli mogel céniti oz. odobriti tega, kar je mrtvo. Mrtvo 
pa je vse, kar ljudje dosežejo ali prisvojijo od njihovih bližnjih človeških bitij, brez 
da so najprej sami formirali mišljenje o tem. Če je bila glede na to oseba podučena, 
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da sprejme določeno stališče, mora on, čim je sposoben razmišljati, obvezno razmisliti 
o tem. In samo to, kar sprejme ali pa zavrne z njegovo lastno svobodno voljo, so 
njegove lastne misli, za uporabo katerih pa bo moral on sebe opravičevati. Vendar pa 
bo moral on sebe opravičevati tudi zaradi slepe vere… Takšna vera namreč ne more 
biti njemu nikoli pripisana kot Bogu ugodna, ker Jaz ne morem opravičiti nekaj, kar 
se verjame brez razmišljanja ter dvomljenja, da pa pri tem sámo človeško bitje 
podrobno ne preuči karkoli, kar se od njega pričakuje, da verjame. Kakor on tudi ne 
bo mogel nikoli trditi, da so ga »učitelji« podučili na takšen način; on je namreč… glede 
na to, da lahko razmišlja s svojo glavo… v položaju, da razmisli o tem, kar se od njega 
zahteva, da verjame. Če si on zares želi odkriti Resnico, bodo tudi njegove misli vodene 
pravilno. Vendar pa večini ljudi primanjkuje te resne volje, zaradi česar oni brez 
razmišljanja sprejemajo vse in potem živijo v prepričanju, da so resnični (pravi) kristjani, 
vse dokler ne zavračajo religijskih doktrin glede Jezusa Kristusa. Vendar pa je to, kar 
posedujejo, zelo daleč od vere, ker mora biti vera, ki ima pred Menoj vrednost, živa in 
se jo lahko doseže edinole z resnim stališčem… Toda kje se to lahko najde?... 
 
Ljudje so pogosto zadovoljni z enkratnim učenjem iz njihove mladosti, katerega oni s 
seboj prenašajo v zrelo življenje in verjamejo, da je to znanje zadovoljujoče in da oni do 
Boga in Stvarnika nimajo nadaljnje odgovornosti… Kako so oni samo v veliki zablodi in 
kako prazni bodo stali pred Menoj nekega dne, ko bom zahteval, da položijo račun (oz. 
»ko jih bom poklical na odgovornost«) za njihovo življenje na Zemlji… Vendar pa oni v 
njihovo napačno razmišljanje ne morejo biti prepričani, ker bi drugače vložili napor, da 
bi dosegli vpogled in bi se obenem tudi z živim duhom ukvarjali z do tedaj mrtvim 
znanjem, katerega posedujejo. In le maloštevilni so takšni, ki niso zadovoljni in ki 
iščejo, da bi našli Resnico… In nekaj njih jo bo dejansko tudi našlo (Matej 7:7, 8), ker oni 
znotraj sledijo Meni Osebno, Sámi Večni Resnici. Vendar pa bi bili vsi ljudje sposobni 
iskati, ker so vsi ljudje sposobni razmišljati in bi jih vsaka resna misel izvedla na pravo 
stezo njihovega iskanja, ker potem bom že Jaz Sam pripravljen iztegniti Moje roke in 
vsakega, ki hrepeni po prosvetljenju, povleči iz teme na svetlobo. Vendar pa vse dokler 
oseba ne dojame, da je ona na napačni stezi, ona tudi ne bo gledala okoli sebe, da bi 
našla pravilno stezo… In ljudje verjamejo, da so se napotili po pravilni stezi, ker so jih 
vodilni, ki še sami niso našli pravilne steze, prepričali, da verjamejo v to (Matej 15:14). 
Kar pa je prepuščeno vsaki posamezni osebi. Vendar pa bo posredno vsakemu 
posamezniku vedno znova dana pomoč; on bo mentalno opominjan, da razmišlja in da 
se vpraša, kakšen bo njegov uspeh, ko bo moral sebe opravičevati pred Menoj… In če 
po takšnih notranjih vprašanjih nekaj časa ostane v tišini, bom Jaz tudi odgovoril 
na njih (Knjižice št. 24 in 26); Jaz namreč od njega zahtevam samo to, da se zavestno 
obrne na Mene… Potem pa se Jaz ne bom nikoli odmaknil od njega, vse dokler on ni na 
pravilni stezi pri iskanju Mene; in on Me bo tudi povsem zagotovo našel. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7834, 23. februar 1961 
 

SLEPA VERA JE BREZVREDNA… 
 

Človeško bitje mora verovati. Čeprav pa mu ni potrebno verjeti slepo… on mora 
formirati mentalno mišljenje glede vsega, kar se od njega zahteva, da veruje in potem 
(do)pustiti njegovemu srcu, da se odloči: ali to zavreči ali pa sprejeti. To je tisto, kar Jaz 
pričakujem od ljudi; Jaz namreč nisem nikoli zadovoljen s slepo vero, ko zaradi 
zahtevanja le te to predstavlja prisilo volje, medtem ko Sem Jaz dal ljudem popolnoma 
svobodno voljo. In vi se boste morali vedno zavedati svobodne volje človeškega 
bitja; potem pa boste obenem tudi prepoznali, ali doktrina izvira iz Mene, ker Sem 
Jaz vam ljudem dal popolno svobodo. Jaz vam poleg Božanskih Zapovedi Ljubezni 
(Marko 12:28-31), katerih izpolnitev obenem predpostavlja tudi svobodno voljo, 
nisem dal niti ene druge zapovedi. Zato vas Jaz sedaj želim pripeljati do blaženosti, 
zaradi česar vam Jaz ponovno dostavljam Mojo Besedo… Jaz vas poučujem in vas 
spoznavam z duhovnim znanjem… in vedno znova je od vas odvisno, ali verujete ali pa 
ne… Vendar pa morate vi glede tega formirati svoje lastno svobodno mišljenje; vi 
morate glede tega razmišljati in imeti dober namen, da prepoznate ter sprejmete to, 
kar je pravilno. Jaz od vas ne pričakujem, da slepo verujete v to, kar ste prejeli preko 
Moje Besede. Vendar pa Jaz pričakujem, da to ponovno preučite, preden se odločite. In 
z resnim proučevanjem boste vi tudi prepoznali Resnico tega, kar vam je predstavljeno, 
in potem ne boste več verjeli slepo. 
 
Vendar pa Jaz ne morem osvoboditi mnogih ljudi od obtožbe, da so (s)prejeli 
duhovne vrednosti, brez da so jih preverili in katerih se potem tudi čvrsto držijo… 
čeprav bi jih oni z resnim preverjanem morali prepoznati kot neresnične… Mnogi so 
namreč zadovoljni s tem, kar jim je bilo dano po poti tradicije, in potem smatrajo, da je 
napačno ukvarjati se s tem, ker so bili o tem ravno tako podučeni na ta način… Toda na 
kakšen način želijo oni sebe nekega dne opravičiti? Vsako človeško bitje je od Mene 
prejelo dar sposobnosti razmišljanja, toda ali ga on uporablja? Zakaj on podrobno 
preverja vrednosti zemeljskih stvari, okleva pa to narediti glede duhovnih stvari? Zakaj 
je zveličanje duše tako malo pomebno vsaki posamezni osebi, da se on zaskrbljeno ne 
vpraša, ali se lahko nasloni na dejstvo, da mu je bila ponujena Resnica? Zakaj je 
ravnodušen do »Resnice«? Namreč dejstvo je, da vsaki, ki hrepeni po Resnici, ne bo 
živel v temi… To stanje ravnodušnosti pa se lahko najde povsod tam, kjer je kakršnakoli 
vrsta duhovnega znanja sprejeta brez zadržkov in brez podrobnega preverjanja, ker le 
to izhaja iz določenega izvora… to pa ravno zaradi tega, ker ta izvor ni bil oblikovan 
tako, da je Meni dostopen, ker bi drugače človeško bitje živelo v Resnici, katero pa bi 
tudi jasno prepoznalo, čim bi on o njej formiral mišljenje. Vi torej sprejemate in 
verujete slepo, s čimer krepite moč tistega, ki je Moj nasprotnik (Satan), ki vas želi 
pahniti v temo in vas tam tudi (za)držati… Vi ste se namreč posvetili neki 
organizaciji in ne Meni, Ki vas pravzaprav želim odpeljati na svetlobo… Vi imate 
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svobodno voljo, zaradi česar Jaz nisem nikoli posredoval nasilno, temveč Sem 
odločitev vedno prepustil vam. In vse dokler Me v vsej iskrenosti iščete, Jaz Sebi 
dovoljujem, da Sem najden in v vas prižigam bleščečo svetlobo, ki pa obenem tudi 
jasno osvetljuje (razkriva) dejavnost Mojega nasprotnika. In to svetlobo lahko poseduje 
vsaka oseba na način, ko hrepeni po svetlobi… To pa vključuje iskreno voljo, da bo 
osvobojen izpod Mojega nasprotnika, kar pa nujno zahteva tesno vezo (povezanost) z 
Menoj… Tako se morate vi samo vprašati, ali se vi… ki slepo verujete, ker vam je 
bilo tako rečeno… počutite, da vas žene k Meni… Nihče, ki je iskal to tesno vezo z 
Menoj, ni ostal praznih rok, ker Jaz Sebe razodevam vsakemu in mu podarjam 
prosvetljenje, katero pred njim razsvetljuje njegovo stezo. Ker če Me on išče, potem je 
v njemu tudi Ljubezen, ki pa mu bo kmalu podarila pravilno dojemanje. Tako bo on 
obenem tudi sposoben ločiti zmoto od Resnice. On ne bo več slepo verjel in njegova 
veza z Menoj ga bo osvobodila izpod Mojega nasprotnika, ki ne bo več mogel osebe 
držati v temi, ko je on enkrat videl svetlobo, ki mu daje srečo in samo še povečuje 
njegovo hrepenenje po še večji svetlobi… In on se bo osvobodil od vpliva tistih, ki se 
lažno prikazujejo, da so Moji resnični predstavniki na Zemlji; in ki tudi sami ne živijo 
Resnice, zaradi česar je Jaz tudi ne morem razdeljevati… ki nad njihovimi privrženci 
vršijo duhovno prisilo, kar pa nikoli ne more biti v skladu z Mojo voljo, ker je zemeljsko 
življenje stvar svobodne odločitve volje človeškega bitja, ki pa je bila s strani prej 
omenjenih preprečena. AMEN  
 
 

.......................................................3.......................................................... 
Samó življenje Ljubezni vodi dožive vere… 

Pomembnost žive in močne vere v času poslednje verske borbe… 
......................................................†........................................................... 
 

 
Bertha Dudde, št. 8197, 22. junij 1962 

 
ŠIBKA VERA OZIROMA NE-VEROVANJE… 

 
Vera je med človeštvom postala izjemno šibka… Ljudje sicer zagotovo poznajo vse 
doktrine glede Mene kot njihovega Boga in Stvarnika, vendar pa oni ne sprejemajo kot 
Resnico vse, kar jim je bilo rečeno, da je Resnica. Oni ravno tako pogosto zavračajo 
učenja, ki so v skladu z Resnico, ker njim samim, ali jim primanjkuje sposobnosti, da jih 
preučijo ali pa se ne napotijo po pravilni stezi, da bi jih lahko preučili… po direktni stezi 
do Mene, Ki bi jim resnično podaril dojemanje Resnice. To, o čemer so ljudje podučeni 
s strani tistih, ki se imajo za pooblaščene, po navadi ravno tako ne vsebuje Resnice… to 
je pokvarjeno duhovno znanje, ki ni več v skladu z Resnico, ker je bilo sprejeto le kot 
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tradicija, brez kakršnegakoli podrobnega preučevanja. Sedaj pa je zahtevano, da se te 
doktrine brez zadržkov sprejme… tako da jih celo oseba, ki razmišlja s svojo glavo, ne 
bo podrobno preučila, da bi tako lahko razločila Resnico od zmote, ker je on to 
sposoben narediti, če le resno hrepeni po Čisti Resnici in se usmeri k Meni Osebno. Na 
ta način je človeštvo izgubilo njihovo vero, tako da  ono pogosto sploh ne želi več 
priznati Boga in Stvarnika, zaradi česar ne more določiti njegove zemeljske steze ter 
prepoznati svojega namena in cilja. Njim se celo ne more pojasniti odnosa do 
njihovega Boga in Stvarnika, zaradi česar oni ne poznajo Moje volje, katere izpolnitev 
bi jim podarila najbolj blesteče prosvetljenje… In zato nihče ne stremi k temu, da bi se 
napotil po stezi nazaj k Meni, če mu primanjkuje vere do tega obsega, da on celo dvomi 
v obstoj Boga in Stvarnika.  
 
Oseba si mora najprej ponovno povrniti to vero, katero pa on lahko doseže, ker je 
sposoben razmišljati… in ker bo on obenem tudi prejel pomoč, da pravilno razmišlja, 
kadar se to tiče notranjih misli o tem, kakšen odnos ima on kot ustvarjeno bitje s Silo, 
Ki ga je ustvarila… On lahko doseže vero, samo če si to želi… če razmišlja o vprašanjih, 
ki se tičejo njegovega življenja na Zemlji. Svetlobna bitja bodo namreč vedno 
poskrbela zanj in ga miselno podučila, in to v skladu z Resnico pod pogojem, da je 
zainteresiran, da pride do Resnice… V tem primeru pa bo on kmalu odkril, da je volja 
njegovega Stvarnika ta, da mora človeško bitje živeti življenje Ljubezni… On bo to 
namreč vedel, ker je v njega vsajen občutek glede tega, kaj je dobro in kaj slabo… in ker 
ima znotraj sebe tihi Opomnik, Ki mu bo razodel Njegovo voljo… In če on živi v skladu z 
njegovimi notranjimi občutki, bo njegova vera v njemu kmalu zaživela. On bo vedel, da 
je njegov notranji občutek pravilen; da obstaja Bitje, od Katerega Sile je on nastal in da 
ga to Bitje z Njegovo Ljubeznijo išče; on bo namreč kmalu prepoznal modro stezo, 
vzdolž katere je voden in katera mu jasno kaže obstoj take Sile, Kateri pa je on dolžan 
svoje življenje. In ko je enkrat dosegel to vero, se bo on tudi mentalno usmeril k temu 
Bitju… in ker prepozna Njegovo veliko silo… se Mu bo prostovoljno podredil, sebi pa bo 
dovolil, da bo voden in bo to Bitje obenem tudi prosil za Njegovo podporo, ker se 
počuti šibko, toda ne želi delovati v nasprotju s to Silo… Sledi namreč to, da on njegovo 
voljo  podreja volji Večnega Božanstva, pri čemer pa je lahko ravno tako prepričan, da 
ga bom Jaz prevzel in da ga ne bom nikoli več ponovno pustil, vse dokler se ne združi z 
Menoj, vse dokler ne izpolni zemeljske naloge, ki mu je bila dana za njegovo življenje 
na Zemlji, katerega namen pa je vedno ta, da prepozna njegovega Boga in Stvarnika 
ter da stremi k Njemu; da se podredi Njegovi volji… da on glede na to ponovno prizna 
Edinega kot njegovega Boga in Očeta večnosti, od Katerega se je nekoč z njegovo 
lastno svobodno voljo odmaknil in pri tem padel v brezno, iz katerega pa se mora 
brezpogojno vrniti v višje sfere. S tem namenom pa on tudi živi na Zemlji… Človeško 
bitje se mora naučiti imeti vero, kakor mu mora biti obenem tudi predstavljeno 
resnično znanje. Potem pa bo on sposoben verovati, ker bo on prepoznal Boga kot 
njegovega Očeta in bo hrepenel po Njegovi Ljubezni, ker je on nekoč nastal iz Moje 
Ljubezni… Jaz ga torej ne morem na nikakršen način prisiliti v to, da verjame v učenja, 



 19 

ki se tičejo duhovnega področja… v Mene Osebno kot Boga in Stvarnika… On mora to 
vero doseči sam; katero pa bo on zagotovo našel tako, ko bo samo živel življenje 
Ljubezni… ko bo vlagal napor, da premaga sebično Ljubezen in jo spremeni v 
nesebično Ljubezen do bližnjega; katera pa ga bo vedno poizkušala spodbuditi, da iz 
nesebičnih razlogov dela dobro; in on se mora on podrejati edino tej želji… Vsako delo 
Ljubezni mu namreč podarja svetlobo, in on bo rastoče vse bolje razumel to, kar se od 
njega pričakuje, da veruje; kar pa bo tudi sprejel in njegova vera bo zaživela. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7597, 8. maj 1960 
 

ŽIVA VERA… PREBUJENJE V ŽIVLJENJE… 
 

Prebujenje v resnično življenje se začne, ko človeško bitje zavestno vzpostavi stik z 
Bogom, ko on iznad sebe samega prizna bitje… ko on v to Bitje veruje in se Mu 
poizkuša pridružiti; kar pa pomeni, da on čuti odnos med višjim Bitjem in med samim 
seboj ter želi, da se ta odnos nadaljuje. V tem primeru pa je duhovna iskra znotraj njega 
že oživela in poizkuša od znotraj vplivati nanj, da stremi k večnemu Očetu-Duhu. Iskra 
Ljubezni se je že prižgala, da bo tako on znotraj vedno prejel spodbudo, da deluje v 
Ljubezni, čeprav pa bodo ta dela najprej sestavljena samo iz tega, da je ljubezniv do 
njegovih bližnjih človeških bitij… vendar pa bo Ljubezen v njemu vedno prepoznavna, 
ker se drugače življenje v njemu ne bi moglo prebuditi. Sedaj pa je to življenje opazno; 
to je namreč učinkovito drugo življenje znotraj njega samega, katero pa je neodvisno 
od njegovega dejanskega fizičnega življenja, katerega doživlja vsako človeško bitje, 
celo če je duhovna iskra v njem še naprej uspavana, zaradi česar je on duhovno mrtev. 
Vendar pa edinole to drugo življenje daje človeškemu bitju resnično zadovoljstvo, ker 
se bo potem on povezal z Bogom, preko molitve in z usmerjanjem njegovih misli do 
Njega… In oseba ravno tako ne bo pozabila njegovega Boga, ker ga bo Bog osebno 
držal in osebi preprečil, da ponovno podleže smrti… 
 
Kljub temu pa mora biti narejena razlika med razumskim znanjem o Njem in med živo 
zavestjo o višjem Bitju; namreč karkoli je doseženo z učenjem, je lahko znova 
pozabljeno in kasneje tudi zavrženo, kar pa duše še ni pripeljalo do življenja…  Znanje, 
ki je doseženo pozneje, pa lahko vodi do žive vere, če je človeško bitje dobre volje … 
Potem pa on ne bo nikoli več ponovno izgubil njegovega življenja, ko se je le to enkrat 
v prebudilo v njemu. On se namreč lahko prebudi od trenutka, ko je človeško bitje 
sposobno razmišljati. Ker čim je on pripravljen ljubiti, bo njegovo razmišljanje pravilno 
vodeno. Potem pa bo on iskal vezo z Bogom, z Bitjem, Kateremu se lahko preda z 
zaupanjem. Človeško bitje namreč čuti njegovo lastno nezadostnost; on čuti, da 
potrebuje Vodiča in Zaščitnika, ker se zaveda njegove šibkosti… In glede na to on išče 
Bitje, od Katerega lahko v vsaki življenjski situaciji pričakuje pomoč… To se najprej 
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dogaja v nezavedanju; vendar pa ga zelo osreči to, če on v takšno Bitje lahko veruje in 
če je z Njim stopil v stik. 
 
To je jasna in enostavna vera, ki je lahko dosežena s strani vsakega otroka, ki pa je v 
njemu živa in ni rezultat učenja; katero otrok lahko sicer zagotovo sprejme, vendar pa 
mu ne podarja notranjega prepričanja. Namreč to prepričanje vključuje otroško 
pripravljenost (voljnost), da ljubi, kar pa znotraj njega prebudi v življenje duhovno iskro. 
Vse ostalo bo potem sproženo s strani duhovne iskre, kar pa bo vedno znova 
stimuliralo človekovo hrepenenje po večnem Očetu-Duhu, vse dokler oseba s popolno 
zavestjo in preko iskrene molitve ne vzpostavi veze, katera pa bo potem zagotavljala 
popolno Očetovo skrb za otroka in mu ne bo nikoli več dovolila, da stopi v duhovno 
slepoto, v smrt. 
 
To je razlog, zakaj predajanje religioznih doktrin ni zadostno; čeprav one ne bodo 
zavržene, pa ni nujno, da bodo tudi podarile »življenje«. Edino Ljubezen uspeva 
doseči resnično življenje, katera pa edina motivira otroke, da razmišljajo o religioznih 
doktrinah in da iščejo Očeta, Ki bo Sebi dovolil biti najden… Potem pa ga bo duhovna 
iskra znotraj njega neprestano spodbujala k Očetu-Duhu. On bo znotraj njega (ob)čutil 
spodbudo na dobro-dušno dejavnost (dejavnost v Ljubezni) in na molitev. In oboje bo 
sprožilo združitev z Njim, katera pa je namen in cilj zemeljskega življenja… Oboje 
bo človeško bitje prebudilo v večno življenje; v življenje, katerega ne more več izgubiti, 
ker je to duhovno življenje, katero pa nima ničesar skupnega z zemeljskim življenjem. 
In tako je človeško bitje našlo njegovega Boga, otrok je našel Očeta in se Mu za vedno 
izročil… In od sedaj naprej  človeško bitje ne more več umreti; on bo namreč živel 
večno. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5234, 13. oktober 1951 
 

VERA BREZ LJUBEZNI JE MRTVA… 
 

Da bi se dosegla zelo globoka vera, je bistvenega pomena izpolnjevati Zapovedi 
Ljubezni. Da bi se verovalo, dokaz ni nujen; vi bi prej morali postati prepričani v nekaj, 
kar ne more biti dokazano, tako da vi to lahko podpirate z vsem srcem, tako da lahko 
podkrepite to, v kar sedaj verujete. Edino to vrsto vere Jaz ocenjujem kot živo vero. Jaz 
namreč ne smatram, da so verovanje edino besede in prepričanja, temveč da je to 
edinole neka privolitev, da bi se bilo moč izogniti pomisleku (negodovanju), ker vi ne 
morete podkrepiti neke pripombe. V tem primeru pa vi slepo verujete; vi sprejemate 
brez podrobnega preverjanja, brez osebnega mišljenja to, kar vam je povedano s 
strani. Ta vera pa ne bo nikoli izžarevala moči in vi s to vrsto vere ne boste nikoli 
sposobni doseči izjemnih rezultatov (učinkov)… ker edino živa vera lahko daje dokaz 
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moči vere. Vendar pa je živa vera rojena iz Ljubezni, ker je Ljubezen moč, katera se 
izraža v veri. Vera brez Ljubezni pa je mrtva; to je nekaj, kar je mrtvo formalnega in 
kar je brez učinka. Nek razum, ki je dejaven, lahko zagotovo pride do zaključka, 
katerega človek imenuje »verovanje«. Vendar pa bo to verovanje bolj kot neka 
domneva, katera ga ne bo zadovoljila, kakor tudi ne povišala (mu ne bo prinesla 
napredka)… vse dokler v njemu ni bilo prižgane Ljubezeni, ker bo samo Ljubezen takšni 
veri dala življenje. Ljubeznivi osebi namreč ni potrebno posebno aktivirati razuma; 
kljub temu pa bo lahko podkrepil njegovo znanje, ker je on prosvetljen s strani 
njegovega notranjega duha. Tako on lahko s prepričanjem veruje, ker ima dokaz 
znotraj njega samega. 
 
To je razlog, da to, kar je potrebno verovati, ne more biti dokazano, ker drugače človek 
ne bi mogel govoriti o »veri«. Vendar pa za človeka, ki živi z Ljubeznijo, ne obstaja 
nobenega dvoma, ker mu duh znotraj njega daje razlage, katere opravičujejo zelo 
globoko vero. Vendar pa le ta ne more biti prepričljivo prenesena na drugo osebo, ker 
mora vsako človeško bitje sámo priti do vere, kar pa je sposobno narediti, če ne 
zanemari Ljubezni… Ljubezen je torej spajanje (združitev) z Menoj… Zaradi tega pa 
moram biti Jaz ravno tako prepoznan s strani tistih, ki ljubijo, in tako vera v Mene ne 
more biti več dvomljiva… Tam, kjer Sem Jaz prisoten preko Ljubezni, Jaz osebi dajem 
dokaz o Sebi, da je on tako izpolnjen z živo vero, katera pa nikoli ne more biti brez 
moči. Jaz Sem izvor vsega… Ljubezen, modrost, svetloba in moč izhajajo iz Mene, zato 
je eno brez drugega nezamisljivo… In tako bo vsak, ki je preko Ljubezni intimno 
povezan z Menoj, zagotovo imel tudi živo vero in zato popolno znanje. Kjer pa Ljubezni 
primanjkuje, tam tudi slednje ne obstaja. Potem pa je to mrtva vera brez zavedanja, 
ker Sem Jaz Osebno Ljubezen (1 Ivan 4:8, 16); brez Ljubezni pa ni moči in ni svetlobe… 
brez Ljubezni vi ljudje še naprej živite v temi in brez Ljubezni ste vi krhka bitja, ker vas 
bo samo Ljubezen naredila močne. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8626, 25. september 1963 
 

LJUDEM PRIMANJKUJE LJUBEZNI IN VERE… 
 

Ljudje nadaljujejo s tem, da se še celo bolj oddaljujejo od Mene. Oni želijo vse manj in 
manj verovati v Mene; in ker ne živijo življenja Ljubezni, oni tudi ne morejo doseči žive 
vere; mrtva vera pa je povsem brezkoristna, ker se ji bodo oni zlahka odrekli, ko bodo 
morali priznati, ali so za ali proti Meni. Ljudje se bodo morali namreč odločiti ne glede 
na to, ali bo ona od njih zahtevana s strani zemeljskih oblasti ali pa zaradi grobih 
udarcev usode, ko jim pravilna odločitev v zemeljski težavi lahko zagotovi pomoč. Oni 
so brez vere izgubljeni, ker potem pripadajo Mojemu nasprotniku (Satanu), ki pa želi 
uničiti vsako vero človeštva v Boga in Stvarnika. Edino življenje Ljubezni bo prineslo 
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živo vero; potem pa nadalje ne bo več nevarnosti, da bi kot žrtve padli Mojemu 
nasprotniku. Živa vera namreč vzpostavlja povezanost z Menoj, zaradi česar je lahko 
vsakršna težava odstranjena, ker človeško bitje veruje v Mojo moč, da to lahko 
naredim, obenem pa je tudi prepričan v to, da se bo Moja Ljubezen odločila pomagati. 
Vendar pa so revni in nesrečni ljudje tisti, katerim popolnoma primanjkuje vere v Bitje, 
Ki je polno Ljubezni, modrosti in sile. Ker celo če oni v zemeljskih nesrečah hitro 
prejmejo pomoč s strani Mojega tekmeca, pa bodo morale biti njihove duše kljub temu 
brezpogojno izgubljene, ker so oni izgubili vsakršen stik z Menoj in so mu glede na to 
brezupno podrejeni. In veliko ljudi bo moralo ob koncu Zemlje pričakovati takšno 
usodo, tako da bodo oni morali biti… ko mu (Satanu) bodo nadeti okovi (Razodetje 
20:1, 2)… ponovno pregnani v stvaritve Zemlje in bodo morali ponovno potovati po 
stezi preko teh novih stvaritev (preko materije). 
 
Vendar pa se to dogaja v skladu z voljo vsake posamezne duše; in nič ni mogoče storiti 
za njihovo odrešenje kot samo to, da se nadaljuje ljudem oznanjati Evangelij Ljubezni; 
da se jim govori, kaj jih čaka, če živijo brez Ljubezni in glede na to tudi brez vere. Ljudje 
morajo biti vedno znova opominjani in vedno znova se jih bo pozivalo, da se obrnejo 
stran od sveta in da stopijo v duhovne sfere… Vedno znova bodo opominjani glede 
namena njihovega zemeljskega življenja, da tako ne bodo mogli trditi, da so bili 
povsem brez znanja. Potrebno je namreč priznati, da oni ne bodo zaupali vašim 
besedam. Vendar pa ravno tako ne bodo ostali brez opozorila, ker bom Jaz še naprej 
prestrezal njihovo stezo in s pomočjo nesreč poizkušal spremeniti njihovo 
razmišljanje… namreč možnost za spremembo njihove volje ostaja vse do smrti, in niti 
ena priložnost ne bo zamujena. Zaradi tega se bo nadaljevala nenehna borba za vsako 
dušo, katero Moj nasprotnik (Satan) želi zadržati. In če vi, Moji služabniki na Zemlji 
samo uspete vaša bližnja človeška bitja prepričati v to, da verujejo v Boga in Stvarnika, 
iz Čigar Sile so nastali… če jih samo uspete motivirati, da izvajajo dela Ljubezni, potem 
ravno tako obstaja možnost, da bodo oni o tem resno razmislili… še posebno takrat, ko 
morajo prepoznati minljivost zemeljskih stvari in ko začnejo hrepeneti po večnih 
imetjih. 
 
Vsaka sprememba razmišljanja lahko za ta človeška bitja pomeni odrešenje, oseba pa 
lahko, vse dokler ne umre, še naprej spremeni njeno razmišljanje. To je razlog, zakaj bi 
vi Moji pomočniki morali storiti vse, da bi tako v ljudeh prebudili vero v Silo, Ki je polna 
Ljubezni in Ki želi ponovno pridobiti vse ljudi za Sebe… Vi jih morate obenem tudi 
obvestiti o tem, da ste vi v neposrednem stiku s to Silo in da vam Ona dostavlja 
vseobsegajoče znanje (te Objave), katero pojasnjuje resničen namen življenja 
človeškega bitja. Vedno obstaja možnost, da se bo ta oseba odzvala in da vas bo 
poslušala. V tem primeru pa je on zagotovo že (od)rešen; čim mu namreč Jaz lahko 
govorim, bo on pri tem (govoru oz. v Besedi) (ob)čutil, da je prejel vpliv in bo formiral 
mišljenje… In to je razlog, zakaj ste ponovno pozvani, da delate marljivo, kakor tudi to, 
zakaj si Jaz ne bom prenehal prizadevati pritegniti Ljubezen duš, i so še naprej 
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oddaljene od Mene. To je razlog, zakaj ljudje pogosto trpijo v veliki zemeljski težavi, da 
bi jih torej motiviral na to, da dobrodušno delujejo za njihova bližnja človeška bitja. 
Potem pa vse to ni brezupno, ker vsako delo Ljubezni človeško bitje povezuje z Menoj 
in ga obenem tudi ločuje od Mojega nasprotnika. Če bi ljudje samo verjeli, da jih edino 
Ljubezen lahko osvobodi izpod sovražnika duš… da bi jim Ljubezen obenem tudi 
podarila dojemanje in bi jim lahko zagotovila živo vero, celo v Odrešenika Jezusa 
Kristusa. Živa vera v Njega pa predstavlja končno odrešenje od greha in smrti… 
Ljubezen se je torej ohladila, zaradi česar je tudi vera izginila. Toda brez Ljubezni in 
vere niti ena oseba ne more postati blažena; zato brez Ljubezni in vere Moj nasprotnik 
še naprej vlada nad njegovo dušo, tako da ona ne more vstopiti v življenje, ki traja 
večno. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8816, 21. junij 1964 
 

VERA ZAŽIVI PREKO LJUBEZNI… 
 

Vse, kar vam lahko rečem, je to, da boste vi dosegli močno in neomajno vero samo 
preko življenja Ljubezni; Ljubezen vas namreč združuje z Menoj in naknadno vas bo 
tudi prepričala v Mojo moč, katero imate na razpolago, da jo uporabljate v skladu z 
vašo voljo. Tako vas Jaz nenehno opominjam, da se oblikujete v Ljubezen, da boste 
tako ponovno prilagodili vašo naravo Moji. Potem pa se vam bodo povrnile tudi vaše 
sposobnosti, ki so samo zakopane znotraj vas in čakajo, da ponovno pridejo na površje, 
kar pa je odvisno od stopnje vaše Ljubezni, katero vi razvijete… Če torej izkoristite 
Mojo moč v veri, da vam ta Moja moč dopušča, da se lahko soočite z vsem (Filipljanom 
4:13), potem je vaša stopnja zrelosti že visoka in potem tudi to, kar lahko dosežete, 
postaja očitno, ker vam Jaz Moje moči ne zanikam… Navsezadnje pa vam Jaz želim 
dati vse, da bi vam pomagal, da postanete popolni, in žal Mi je vas v vašem šibkem 
stanju. Glede na vse to pa Jaz ne morem delati v nasprotju z Mojim večnim redom… To 
delovanje enostavno zahteva živo vero, katera pa zaživi edino preko Ljubezni. To pa je 
vera, katero potrebujete, da bi se lahko soočili z močnimi napadi poslednje borbe (za 
vero: Knjižica št. 48); namreč samo tedaj boste dokazali, ali Me vi podpirate ali pa boste 
(od)padli (Me boste zatajili), ko ste pod pritiskom… 
 
Vendar pa bom Jaz poskrbel za to, da bodo Moji Lastni zaupali v Mene; da bo 
njihova moč vere nadaljevala rasti in da bodo oni sposobni od Mene črpati moč, 
Kateri bom tako blizu njih, da Me bodo oni lahko (ob)čutili in ne bodo ničesar več 
naredili brez Mojega navodila… Potem pa se bo moč vere razodela… oni bodo 
prejeli to, kar potrebujejo, naj bo to zemeljska hrana, katera  jim ni bila dana s 
strani sovražnih sil… ali pa Moja Beseda, Ki jih bo obilno okrepila… Potem bo 
njihova vera dovolj močna, da Me lahko pred svetom izpovedujejo (Matej 10:32, 33; 
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Marko 8:38)… oni se bodo na ta način ravno tako dokazali v poslednji verski borbi, tako 
da bodo oni pripadali čredi tistih, ki bodo odneseni ( 1 Tesaloničanom 4:16, 17; Knjižica 
št.43), ki verujejo, da je vse mogoče, kar pa dokazuje, da Jaz obstajam. In to je razlog, 
zakaj oni ne osupnejo (niso presenečeni) glede postopka vnebovzetja. Namreč njihova 
vera sprejema vse, kar je iznad zakona narave in kar je čudežno; s tem pa tudi Novo 
Zemljo z vsemi njenimi stvaritvami, ki pa niso obstajale na stari Zemlji in katerih 
veličastnost ter slavo ni mogoče primerjati (Knjižica št.42). 
 
Zaradi tega imam Jaz velika pričakovanja od tistih, ki želijo biti Moji Lastni: oni bodo 
morali s pomočjo Moje Besede še naprej utrjevati njihovo vero do točke, ki jim 
omogoča, da stojijo čvrsto, ker takšne borbe še nikoli ni bilo pred tem na Zemlji, zaradi 
česar bo potrebne veliko moči, da bi bilo mogoče vztrajati v njej. In Jaz vam želim 
pomagati, tako da vam Osebno govorim in vam razodevam Mojo neskončno Ljubezen, 
ki pa samo želi pritegniti vaše sodelovanje, da bi vam zagotovil moč, da ostanete vdani 
(zvesti). In nagrada, katero vam obljubljam v zameno, bo življenje v raju Nove Zemlje; 
življenje v skupnosti z Menoj, Ki Sem lahko vedno prisoten tam, kjer je Ljubezen, ker je 
samo Ljubezen lahko temelj žive vere… In to je razlog, zakaj bo vedno prva in zadnja 
zapoved: »Ljubite Boga iznad vsega in vašega bližnjega kot samega sebe…« (Matej 
22:36-40). Vi tako izpolnjujete vašo zemeljsko nalogo in nekega dne boste lahko 
vstopili v kraljestvo svetlobe ter blaženosti, in vi boste sposobni (za)gledati Boga. 
AMEN  
 
 

...........................................................4...................................................... 
Živa vera in njena moč… 

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

Bertha Dudde, št. 7951, 27. julij 1961 
 

VERA… 
 

Vsi vi morate doseči veliko bolj trdno vero, kar pomeni, da morate še bolj Ljubiti, ker 
Ljubezen prinaša živo vero… Vlaganje Ljubezenskih naporov ustvarja neposredno 
povezanost z Menoj, Ki Sem večna Ljubezen (1 Janez 4:8)…  Samo po sebi mora biti 
očitno to, da ko ste povezani z Menoj, vi ne morete več dvomiti oz. imeti šibke vere, 
ker Sem potem Jaz Osebno zagotovilo, da vaša vera ne more biti uničena… In čeprav je 
vaša volja, da verujete, lahko močna, pa morate vi imeti tudi enako močno voljo, da 
izvajate dela Ljubezni… Ljubezen mora biti notranja gonilna sila vseh vaših namer in 
delovanj, da bo potem vaša vera stabilna in trdna… vi enostavno ne boste mogli več 
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dvomiti, temveč boste v to, kar morate verovati, prepričani. Ta pričujoča vera pa vas bo 
izpolnila z veseljem in vam bo dala notranji mir, ker Sem potem Jaz Osebno z vami, ker 
Me vaša dela Ljubezni brezpogojno pritegnejo bližje k vam, ker so »tisti, ki ljubijo, v 
Meni in Jaz v njih…« (1 Janez 4:16). Ljubezen nas trajno združuje in Ljubezen daje 
rojstvo neomajni živi veri. In ko molite za trdno vero, potem morate obenem tudi 
moliti za močno voljo, da Ljubite, in vi boste to trdno vero tudi dejansko dosegli. 
 
Jaz vam namreč znova dajem to informacijo (znanje), ker se približujete času, ko 
potrebujete trdno in neomajno vero, da ostanete odločni do Konca… Če imate to vero, 
potem vas nič ne more vznemiriti ne glede na to, kaj se zgodi, ker potem veste, da vam 
bom Jaz pomagal, da se tako na ta način s slepim zaupanjem predajate v Moje roke… 
Potem pa Sem Jaz dejansko vedno pripravljen pomagati. Jaz vas ne bom pustil v fizični 
in duhovni težavi, ker sta vas vaša voljnost, da Ljubite in vaš način življenja že 
oblikovala, da ste Moji Lastni. Vi ste se Mi znova pridružili,  tako da Jaz Sem sedaj 
sposoben biti dejaven v vas in skozi vas. 
 
Trdna vera je najboljše zagotovilo, kateri vam je lahko dan, ker vam daje notranji 
mir in spokojnost v času vseh zemeljskih dogodkov, katere pa Jaz lahko od vas 
umaknem oz. lahko zmanjšam njihove učinke, ker imate vi vero… In zato morate vi 
vedno moliti: »Oče, pomagaj mi, da izvajam dela Ljubezni in dovoli, da moja volja za 
to, da Ljubim, postane še močnejša…« In volja za to, da Ljubite, bo v enaki meri rasla, 
ker Ljubezen zagotavlja Mojo prisotnost; Moja prisotnost pa zagotavlja pomoč v vsaki 
težavi… Ljubezen obenem tudi zagotavlja prepoznavanje vseh soodvisnosti in zato 
tudi dojemanje vsega, kar pa v zameno krepi vero. Ljubezen je vse… in če imate 
Ljubezen, vas tudi Jaz izpolnjujem z Ljubeznijo; ta moč pa vam omogoča, da delate 
izredne stvari, ko je to potrebno in ko je Ljubezen gonilna sila, ki omogoča, da želite 
pomagati… Potem pa imate vero, ki premika gore (Marko 11:23)… in vi ne boste v 
strahu, karkoli se vam bo zgodilo. Potem ste namreč povezani z Njim, Ki je nad vsemi 
Gospodar, Ki lahko zapoveduje elementom, da vas zaobidejo (ne poškodujejo) in Ki Se 
želi dokazati kot vaš Oče... Ki ljubi Njegove otroke in jih ne bo pustil, da postanejo 
žrtve uničenja… Vsak dan Me prosite za krepitev vaše vere in volje, da Ljubite, ker je 
to duhovna prošnja, katero pa bom Jaz zagotovo izpolnil, ker sta Ljubezen in vera 
nujni za vašo popolnost. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5726, 18. julij 1953 
 

MOČNA VERA… SLEDITI JEZUSA… 
 

Sledite Mi in dosegli boste jekleno vero… Človekova vera ne more postati živa, vse 
dokler on ne živi življenja Ljubezni; vse dokler se on ne napoti po stezi, po kateri 
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Sem Jaz Osebno hodil na Zemlji, po stezi nesebične Ljubezni do bližnjega… Vi 
lahko zagotovo dosežete tudi razumsko vero; to pa pomeni, da z logičnim zaključkom 
dosežete racionalno prepričanje o Meni kot Stvarniku in Vzdrževalcu oz. o Tistemu, Ki 
je Sebi dovolil, da Ga zaradi vas pribijejo na Križ… potem boste vi ravno tako verovali. 
Vendar pa ta vera ni kaj preveč uporabna… to je namreč le razglasitev dejstev, ki pa ne 
morejo biti dokazana, kar je potrebno priznati, vendar pa vas vseeno ne bodo več 
puščala v dvomih… Toda kaj je živa vera? 
 
Vera, ki živi in dokazuje oz. potrjuje svoje življenje preko izrednih (nenavadnih) 
del… vera, ki zase verjame, da je sposobna delati izredne stvari v trdnem 
zavedanju, kakor tudi v njihovem uresničevanju z Mojo podporo… živa vera 
dokazuje svojo moč ter brez dvomov uporablja Mojo pomoč, kot da je to 
samoumevno. In takšna vera človeškemu bitju omogoča, da doseže stvari, ki so 
videti kot čudeži, vendar pa so one samo rezultat žive vere. Takšno vero pa se 
lahko doseže samo preko življenja nesebične Ljubezni do bližnjega na način, kakor 
Sem to Jaz s primerom pokazal na Zemlji, ker je Ljubezen moč, ki doseže vse. Vsak, 
ki živi v Ljubezni, prejme od Mene toliko moči, da jo on želi na nek način prenesti v 
delovanje. Kot rezultat njegovega delovanja Ljubezni pa on obenem tudi (ob)čuti Mojo 
prisotnost, in to spoznanje mu dovoljuje, da uresniči vse, na kar ga njegovo srce 
spodbuja… 
 
Ljubezen in živa vera se ne moreta ločiti; in to je razlog, da se mora ljudem najprej 
oznanjati Ljubezen, da bi dosegli to živo vero, ker razumska vera ni zamenjava za živo 
vero, ker bo ona neuspešna. In čim bodo ljudje soočeni z veliko težavo, se bo ona 
zmanjšala, ljudje pa bodo v resničnem pomenu besede imeli šibko vero in obstaja 
možnost, da bodo celo odstopili od svoje vere, ker ji primanjkuje moči Ljubezni. 
 
Boriti se in poizkušati doseči čvrsto vero pomeni: delati vedno več del Ljubezni, 
premagati sebe in spremeniti sebično ljubezen v nesebično Ljubezen do bližnjega… 
To pa zahteva borbo proti vsem skušnjavam, vendar pa mu bo ta borba prinesla velike 
nagrade. Namreč vsak, ki ima živo vero, ne pozna strahu, skrbi ali dvomov; on se 
počuti varen in neomajen v Meni, v Katerega on veruje. On se ne počuti več 
osamljenega, temveč vsak korak naredi z Menoj, Ki živi(m) v njemu, Ki deluje(m) in 
dela(m) z njim na vsakršen način (2 Korinčani 6:16)… Vsak, ki ima živo vero, je 
zmagovalec nad življenjem in smrtjo. On ima namreč na razpolago Božjo moč; on je v 
tako tesnem stiku z Menoj, da bo on tudi vedno uporabljal Mojo moč in bo dosegel vse, 
ker on veruje. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 3717, 18. marec 1946 
 

ŽIVA VERA IN NJENA MOČ… 
(Marko 11:23) 

 
Živa vera lahko premika gore… To je za vas samo fraza, ker vi moči vere še niste 
preizkušali, zaradi česar ne poznate njene učinkovitosti; vi ne veste, da človeško 
bitje z zelo globoko vero razpolaga z Mojo močjo, zaradi česar je njemu vse 
mogoče. Kako globoka bi morala biti torej ta vera, da bi dosegla vse, kar si želi 
človeško bitje?... Da bi posedoval takšno moč vere, mora biti povezanost človeškega 
bitja z Menoj tako srčna (iskrena), da se on ne počuti več kot le neko posamezno bitje, 
temveč kot nek nerazdružljiv del Mene, kateri je prežet z močjo, ki izhaja iz Mene. On 
Me mora vedno in za vekomaj čutiti blizu njega; on mora postati tako prepričan v Mojo 
prisotnost, da on misli, govori in se obnaša v skladu s tem prepričanjem. In ker Me on 
prizna kot vrhovno Ljubezen, Modrost in Vsemogočnost, ker je to verovanje glede na 
to postalo trdno prepričanje, on ne postavlja meja Moji dejavnosti , kakor tudi zanj ne 
obstaja nobenih omejitev, ker on v sebi čuti, da je del Mene Osebno in je izpolnjen z 
Mojo močjo. Vera kot je ta, uresničuje vse, in tako tudi stvari, ki so iznad človeške 
sposobnosti. Potem bo on sposoben delati čudeže. Čeprav pa so to samo naravni 
procesi človeškega bitja, kakršno bi ono moralo biti na Zemlji; kateri je dosegel njegov 
cilj in za svojo dušo dosegel stanje zrelosti, katera je blizu njegovega izvornega stanja. 
Tako trdna vera pa zahteva popolno privrženost Meni in popolno ločitev od zemeljskih 
stvari. Ona zahteva združitev z Menoj preko Ljubezni… Edino oseba, ki je nenehno 
dejavna v Ljubezni, ima lahko tako trdno in zelo globoko vero. Namreč najprej se 
mora zgoditi združitev z Menoj, preden bo oseba čutila, da je blizu Mene in da Moja 
prisotnost zagotavlja, da je vsako delovanje v skladu z Mojo voljo…    
 

Bertha Dudde, št. 3724, 24. marec 1946 
 

MOČ VOLJE… SILA IN MOČ… 

 
Jaz Sem Gospodar neba in Zemlje in vse se mora podrediti Moji volji. Vsak, ki se Mi 
zoperstavlja, s svojo lastno voljo zavrača moč; se pravi, da on zavrača sprejeti Mojo 
moč in je glede na to nepopoln. Toda vsak, ki se prostovoljno podredi Moji volji, bo 
neomejeno prejel Mojo moč in bo tako kot Jaz lahko delal v popolnosti. Zato je mera 
moči duhovnega bitja odvisna od Moje volje in od izpolnitve le te. In glede na to bo 
človeško bitje na Zemlji izjemno močno; on bo uporabljal njegovo moč, da bi uresničil 
izjemne dosežke, če se on popolnoma prilagodi Moji volji, tako da njegovo voljo 
popolnoma podredi Moji. Potem pa bo vsako njegovo delovanje v skladu z Mojo večno 
voljo; potem njegov delež na Zemlji ne bo neskladje niti pomanjkanje moči, temveč se 
bo nahajal sredi Mojega sevanja moči in bo v vseh smereh sposoben delovati brez 
omejitve, vendar pa le toliko, kolikor je to v skladu z Mojo voljo. Mojo moč ni na 
razpolago za nečastne dejavnosti, kakor bo ona tudi v trenutku zapustila osebo, ki 
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izstopi iz Moje volje. Ko enkrat oseba vstopi v Moj večni red, ko on enkrat prisvoji Mojo 
voljo, kot da je njegova lastna, bo zanj nemogoče, da se ponovno vrne k napačnemu 
hrepenenju. Ko namreč enkrat preko njega teče moč, ga bo ona osvobodila od sil, ki se 
zoperstavljajo Moji volji, ker ga bo zajela Moja moč, da bo on tako za vekomaj povezan 
z Menoj, ker je on dosegel njegov zemeljski, kakor tudi večni cilj. Nebo in Zemlja sta 
podrejeni Moji volji… In nič se ne more spremeniti proti Moji volji… vendar pa bom Jaz 
v času trajanja tega življenja na Zemlji človeškemu bitju dovolil popolno svobodo; Jaz 
ga ne bom prisilil, da se Mi podredi. Ko pa enkrat vstopi v Moj večni red, se to zgodi 
povsem prostovoljno, brez (zunanjega) vpliva in brez kakršnekoli prisile. 

In glede na to bom Jaz z veliko Ljubeznijo prevzel duha, ki se Mi je podredil in 
mu ne bom dovolil, da se ponovno spusti v omejenost suženjstva, v stanje neskladja, pa 
celo če je Moj nasprotnik nenehno dejaven, da bi ponovno vrnil duha, ki se je vrnil k 
Meni. On ne more prisiliti volje človeškega duha, zaradi česar se bo vsak drugi vpliv 
izjalovil zaradi moči, katero potem oseba smatra za njeno lastno, ker potem on deluje v 
združenju z Menoj, tako da se Mi nasprotnik ne bo sposoben upreti. Vendar pa 
človeško bitje ne prakticira dovolj moči njegove volje… On bi namreč lahko dosegel 
izjemne rezultate. Vendar pa njegova vera ni dovolj močna, da bi lahko aktivirala 
njegovo voljo, kakor tudi njegova šibkost volje človekovi naravni moči ne dovoljuje, da 
uresniči učinek… S podreditvijo njegove volje Moji ima on na razpolago Mojo moč, 
katero pa premalo izkorišča. On sam ne ve oz. ne verjame, kako močan je lahko 
združen z Menoj. On je namreč še naprej toliko zemeljski, kolikor se njegovo 
razmišljanje prilagaja zemeljskemu naravnemu zakonu, tako da on izvaja samo to, kar 
se mu zdi kot naravno mogoče… On ne prestopa meja, ki so postavljene za nepopolno 
človeško bitje, in to ravno zaradi njegove nepopolnosti, katero pa on lahko zanemari. 
Zaradi podrejenosti njegove volje in zaradi Mojega vpliva Moči on lahko postavi v 
stanje popolnosti, katero mu dovoljuje, da deluje izven okvira naravnega zakona, kar 
pa kljub temu ostaja naravno, ker je to rezultat določene zrelosti, katerega pa človeško 
bitje lahko doseže že na Zemlji. Kot rezultat tega nezadovoljujočega stanja verovanja 
on postavlja svoje lastne omejitve, katerih pa mu Bog ni postavil… Tako ima človeško 
bitje lahko na razpolago ogromno moč, katero pa vseeno ne uporablja dovolj, ker ga 
njegovo človeško zemeljsko razmišljanje omejuje, ko bi on enostavno moral pustiti 
njegovemu duhu, da govori. On ga bo namreč podučil in bo v njemu poizkušal povečati 
zelo globoko vero, zaradi katere lahko on z uporabo Moje moči doseže, karkoli želi. 
Potem pa bo on obenem tudi deloval v korist njegovih bližnjih človeških bitij. In samo 
takrat se bo moč vere razodela, ker bodo potem ljudje obenem tudi  prepoznali izvor 
moči (moč izvora), iz katerega vernik črpa, da bodo tako tudi oni sami hrepeneli po tem, 
da pijejo iz njega. AMEN 

 
Moč Ljubezni, katera zaradi njegove ljubezni-prepolne dejavnosti teče k njemu, mora 
povečati njegovo vero, ker ona daje pričevanje o Meni in o Moji prisotnosti. In vsak, 
kiMe lahko čuti v sebi in poleg sebe, ravno tako ve, da se on ne bo nikoli več, za 
vekomaj ločil od Mene in da se on lahko tudi brez škodljivih posledic okoristi z Mojo 
močjo, ker je Moja lastna volja namreč ta, da bi moral biti on učinkovit namesto Mene, 
da bi dokazal moč vere in Ljubezen njegovim bližnjim človeškim bitjem, da bi pričeval o 
Moji Ljubezni in vsemogočnosti, katera tako zagotavlja moč živi stvaritvi, katere 
narava je spremenjena v Ljubezen. Vera bo premikala gore… Vsi vi bi morali doseči to 
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zelo globoko vero in obenem tudi sposobni karkoli doseči na tej Zemlji… Najprej se 
oblikujte v Ljubezen, da bo potem tudi vaša vera zrasla in postala živa vera; kar 
pomeni, da bo lahko postala dejavna, medtem ko vera brez Ljubezni ostaja brez 
življenjska vera – vera, ki je samo v skladu z besedami, kateri pa primanjkuje vsakršne 
moči. Besede: »jaz verujem…« niso dovolj, da bi skozi vas povzročile Moje delovanje; 
namreč vi morate biti sposobni resnično verovati v vašem srcu, ker je ta živa vera 
mogoča samo preko nenehne dejavnosti Ljubezni, preko katere pa vi od Mene 
prejemate moč, da bi bili učinkoviti in da bi naredili (izpeljali) celo to, kar se zdi, da je 
nemogoče. 
 
Zelo globoka vera doseže vse… Kljub temu pa je zanjo potrebna Moja prisotnost, kar 
pa vi lahko zagotovite edino preko Ljubezni-polne dejavnosti… Zato je Ljubezen prva; 
in če vam primanjkuje Ljubezni, vam obenem tudi primanjkuje vere ne glede na to, 
kolikokrat si vi s ponavljanjem besed poizkušate pridobiti vašo vero. Tako da sedaj 
lahko razumete, zakaj Jaz nadaljujem oznanjati Ljubezen in zakaj Jaz pošiljam Moje 
učence v svet, da bi razširil Moj Evangelij Ljubezni. Za vas je zagotovo mogoče, da z 
razumom dosežete vero v Silo, Ki je izjemno usmiljena, močna in modra. Vendar pa vi s 
to Silo lahko vzpostavite stik samo preko Ljubezni (Janez 15:1-17). Edino tedaj bo vaša 
vera povečala izraz, ker boste vi edino tedaj lahko razpolagali z Mojo močjo in ji z 
močno vero v Mene dovolili, da postane učinkovita, kakor Sem vam to tudi obljubil. 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4936, 16. julij 1950 
 

MOČ VERE ŽIVEGA TODA NAPAČNEGA VEROVANJA… 
 

Samo nekaj ljudi sledi pravilni in resnični veri, se pravi veri, ki je popolnoma v skladu z 
Resnico. Vendar pa Jaz spoštujem tudi vero tistih, ki niso podučeni o Resnici, ki pa 
imajo ravno tako živo vero v tisto, o čemur so bili podučeni, ki so glede na to iz Ljubezni 
do Mene in do njihovega bližnjega dosegli živo vero, katere se čvrsto držijo iz strahu, 
da tako ne bi mogli storiti greha. Oni zaupajo v Mene in so prepričani, da bom Jaz  
uslišal njihovo molitev. In Jaz ne bom razočaral njihove vere, kar pa služi kot dokaz, 
da celo verniki, ki zmotno berujejo, lahko zaradi njihove vere prejmejo izjemno 
pomoč. Vendar pa pri tem ni potrebno sprejeti tega, da je to, kar verujejo, 
resnično, temveč da je to samo zato, da se lahko prepozna moč žive vere. Kljub 
temu pa si Jaz ravno tako prizadevam, da jim prenesem Čisto Resnico, ker jo bodo oni 
nekega dne morali prepoznati, da bi postali blaženi… če ne na Zemlji, pa v 
onostranstvu. Vendar pa se bo do njih veliko težje prebiti z Resnico, ker so napačna 
učenja v njih preveč globoko ukoreninjena in ker Moj nasprotnik znova poizkuša nova 
zavajajoča učenja združiti z Resnico. In kolikor bolj ljudje slepo verujejo, kar pomeni, če 
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oni ne razmišljajo glede duhovnega znanja, ki jim je dano, toliko bo njemu lažje. 
Ljubezen je torej odločujoči dejavnik, ker Ljubezen osvetljuje duha. 
 
Pri osebah, ki so polne Ljubezni, se bodo sami po sebi pojavljali pomisleki, kakor se 
bodo obenem tudi pojavili dvomi v to, kar je predstavljeno kot Resnica. To je razlog, 
zakaj je oseba, ki je naklonjena Ljubezni, pogosto prefinjena (izostrena, dobro razlikuje) 
in se od napačnih doktrin lahko hitreje loči, kot pa je to pri ostalih oz. njegova vera 
preko Ljubezni postaja tako živa, da On v Meni vidi Ljubezni polno in močno Bitje, 
Kateremu ni nič nemogoče… kar pa obenem tudi daje povod za globoko vero v 
čudežno silo določenih stvari, katere pa Jaz ne bom razočaral, celo če je ona oddaljena 
od Resnice; vendar pa nobena doktrina, ki zavaja ljudi, pri Meni ne more najti 
odobravanja. Za Mene je zagotovo vse mogoče. Vendar pa Me samo človekova 
otroška Ljubezen in neomejeno zaupanje v Mojo pomoč motivirata, da mu to 
podarim. Jaz Sem namreč vam ljudem dal obljubo, da Jaz ne bom razočaral trdne 
vere in da vam bom Jaz dal, karkoli prosite, če molite v Duhu in Resnici. Trdna in 
zaupljiva vera pa obenem tudi zagotavlja molitev v Duhu in Resnici. AMEN    
         
 

..........................................................5....................................................... 
Preizkus vere zaradi krepitve vere… Dvomi preprečujejo  

uslišanje molitev… Pogoji za izpolnjevanje Božjih obljub iz Besede… 
........................................................†......................................................... 
 

 
Bertha Dudde, št. 3660, 18. januar 1946 

 
MOČ VERE… POMOČ V VSAKI POTREBI… 

 
Vi lahko v vsaki stiski prosite za Mojo pomoč, celo če se vam zdi, da je izpolnitev 
vaše prošnje nemogoča (Luka 18:27). In samo takrat boste razumeli moč vere, 
kadar je zaradi neverjetnega vodenja Moje volje odpravljena ta stiska (težava). 
Moja moč in Moja Ljubezen rešita vse, kar se vam zdi, da je nemogoče… pod 
pogojem, da Mi vaša molitev izraža močno vero in pod pogojem, da se Mi vi 
predate s popolnim zaupanjem… Glede na to najdite v Meni zatočišče z vsemi 
vašimi potrebami; povejte Mi vaše probleme, pustite vaše skrbi in strahove ter se 
Name obrnite za pomoč… In Jaz vas resnično ne bom pustil, da zaman kličete, 
kadar vaša molitev izraža zelo globoko vero in kadar ponižno pričakujete Mojo 
pomoč. Zato se vam ni več potrebno bati pod pogojem, da trdno verujete…    

Bertha Dudde, št. 6111, 17. november 1954 
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»NE BOJ SE SAMO VERUJ…« 
(Marko 5:36) 

 
Ne boj se, samo veruj… Nič vas ne bo prestrašilo, nič vas ne bo tlačilo (duševno potrlo), 
samo če trdno in neomajno verujete… Tako lahko močna vera za vas pomeni neko 
lahkotnejše zemeljsko življenje, ker vas potem ne bo ničesar več strah in lahko 
brezskrbno hodite, z vašimi mislimi vedno usmerjenimi k Tistemu, Ki vam bo pomagal 
v vsaki težavi (1 Peter 5:7)… Vi bi morali biti znotraj trdno prepričani, da imate Očeta 
na nebu, Ki pazi na Njegove otroke in jih ne bo pustil v težavi, ker On ljubi svoje 
otroke… In to trdno prepričanje je že neko zagotovilo, da je temu tako… Vendar pa kaj 
bi bilo resnično lahko močnejše od vašega Očeta na nebu? (Janez 10:29). Nobeno bitje 
na Zemlji in nobeno bitje teme se Mu ne morejo upreti. Zato se vam ni potrebno bati, 
da vas bo kdorkoli na Zemlji ali pa katerokoli mračno bitje sposobno poškodovati, če 
verujete v Božjo večjo od največje Ljubezni in zaščito, katero vam je On obljubil 
(Rimljanom 8:31; 37-39; Hebrejcem 13:5, 6). Njegove Besede so namreč sledeče: »Pridite 
k Meni vsi, ki ste obremenjeni (Matej 11:28)… Prosite in vam bo dano, trkajte in 
odprlo se vam bo (Matej 7:7)… Dvignite oči k Meni in Jaz vam bom pomagal…« Če 
uspete v tem, da si prisvojite te Besede Njegove Ljubezni, če se počutite, da vam je Oče 
Osebno govoril, potem se ne boste več zoperstavljali z dvomi, temveč boste zvesto 
čakali, dokler ne pride pomoč… Nič ne obstaja, kar On ne more odstraniti… Za Njega ni 
nič nemogoče… In zato vedno obstaja rešitev, celo če jo sami ne morete predvideti… 
On bo zagotovo našel sredstva; On bo našel izhod iz vsake težave… Razmišljajte o teh 
Besedah globoko v vaših srcih, vse dokler vsi dvomi ne izginejo, vse dokler se brez 
strahu ne izročite Njemu in potrpežljivo čakate… Namreč Njegova Ljubezen pripada 
vam, Njegovim otrokom, in ta Ljubezen se ne bo nikoli končala. AMEN 

 
… Globoko pobožno človeško bitje Mi pripada za vekomaj. On pripada Moji Cerkvi; on 
je ta, katerega ne bom Jaz nikoli zapustil in kateri glede na to obenem tudi uživa Mojo 
zaščito. Vendar pa Jaz sedaj, zaradi drugih ljudi in celo zaradi vas samih, zaradi 
preizkušanja vere ponovno pošiljam svetovne stiske (nesreče, težave), da bi se vi na ta 
način lahko dokazali. Vaša bližnja človeška bitja bi Me morala najti in preko vas najti 
dokaz moči vere, ker bi se tudi oni morali naučiti verovati, da bi tako zmanjšali njihovo 
duhovno uboštvo. In ker se vse dogaja v skladu z Mojim načrtom večnosti, se 
verujočemu človeškemu bitju ne bi bilo potrebno ničesar bati, ker je Moje vodenje 
nadnaravno, Moja moč več kot velika in Moja Ljubezen vedno najde rešitev za vsakršen 
problem za tiste, ki Mi pripadajo. Zato to, kar je za celotno človeštvo neizbežno nujno, 
kar ono sicer vidi kot težavo in bedo, lahko nekoga s popolnim zaupanjem v Mene 
pušča popolnoma ravnodušnega. Četudi se namreč nahaja točno v središču nekega 
dogodka, katerega celotna človeška rasa vidi kot katastrofo, pa ni potrebno, da to 
vpliva nanj; on se namreč oprijema Moje roke, katera ga preko težave vodi varno in 
neoškodovanega. Vi lahko s trdno vero preženete vse; niti ljudje niti duhovne sile 
vas ne morejo poškodovati, samo če se vi s trdno vero zatečete k Meni in se 
brezpogojno prepustite Meni in Mojemu usmiljenju.  
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Jaz poznam moč vere v vsaki posamezni osebi in njegova usoda je urejena v skladu z 
njegovo vero… Da pa bi duša postala popolna, se mora boriti za to močno (trdno) vero, 
katera pa duši brez njenega doprinosa, brez njenega hrepenenja (ambicije) in iskrene 
molitve, ne more biti dana. Vendar pa jo bo nekdo, ki se bori za globoko in čvrsto vero, 
tudi pridobil, ker je to molitev za duhovno bogastvo, katera pa ne bo ostala neuslišana. 
Glede na to je on vedno znova soočen z dogodki, ki bi morali poglobiti njegovo molitev 
in katerih namen je okrepiti vero. Zaradi tega se vi lahko z vsemi vašimi potrebami 
obrnete na Mene in Me prosite za preprečitev ali pa za pomoč… In Jaz vas zagotovo 
ne bom razočaral; Jaz bom namreč vedno pripravljen pomagati, da se vi na ta način 
naučite prepoznati Mene, Mojo Ljubezen in Mojo vsemogočnost in da vaša vera 
postane vse globlja, vse dokler vi ne živite vašega življenja popolnoma brezskrbno, 
ker poznate moč vere, zaradi česar Mi vedno dajete vaše zaupanje. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3752, 25. april 1946 
 

BORBA ZA VERO NI ZAMAN… 
(Jakob 1:2-4; 1 Peter 1:6-7) 

 
To vam govorim, da vas potolažim, da se vi ne boste borili zaman, samo če Me želite 
doseči… Jaz namreč cenim vašo voljo in vas bom podprl, celo če vi tega jasno ne 
prepoznate. Jaz vas bom pritegnil k Meni, vendar pa morate tudi vi sami uporabiti moč 
in jo prositi od Mene, ker drugače ne morete postati popolni. To pa je tudi razlog za to, 
da morate biti vi občasno slabotni in da to poizkušate premagati. Vi sami morate biti 
dejavni in Jaz vas bom blagoslovil. In vaša vera bo postajala vse bolj močna glede na to, 
kolikor bolj se vam zdi, da se nahajate v otožnem stanju in se z Mojo močjo postavljate 
na noge… Vi ne razumete tega, da mora biti vera predmet preobratov (pretresov, 
nemirov), ko bi morala biti trdna, in da so ti preobrati Moja volja oz. Moje dovoljenje, 
ker imajo le ti namen, da osebo vodijo do zrelosti vere… Močna vera si namreč več ne 
dovoli biti vznemirjena; potem pa je človeško bitje na Zemlji doseglo njegov cilj… Vse 
dokler pa je on še naprej negotov v težavi, on ni dovolj močan, zaradi česar potrebuje 
skušnjave; on namreč potrebuje izpit vere, katerega pa bo on sposoben opraviti z 
zaupanjem v Mene. Vsak, ki si želi doseči zelo globoko in neomajno vero, bo dosegel 
njegov cilj, ker bom Jaz še posebno pazil nanj z Ljubeznijo. Zemeljska težava pa bo 
dosegla to, da se bo človeško bitje trdno in iskreno združilo z Menoj; tako se bo 
obenem tudi zavedal Moje prisotnosti in bo imel popolno zaupanje v Mene, da tako ne 
bo nikoli več dvomil v Mene, Mojo Ljubezen in moč. Takrat pa bo on imel močno vero, 
katera mu bo dala notranji spokoj; on se tako ne bo več bal zemeljske težave, ker se bo 
z vsem soočil z Mojo močjo, katera ga prežema. On se bo zavedal, da ni sam in  se bo 
tako izročil Meni in Mojemu vodenju. 
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Jaz bi vas želel pritegniti k Samemu Sebi, samo če bi vi z vašo svobodno voljo stremeli 
k Meni… Kaj pa bi bilo lahko bolj razumljivo od tega, da vam na vsakršen način 
pomagam, ker Jaz Osebno mislim, da je za vas največja blaženost to, da postanete 
Moji Lastni?... In tako borba (naprezanje) ne bo zaman za nobeno osebo, ker ga bo le ta 
vodila do cilja. In vsaka težava, vsaka zemeljska ali pa duhovna nesreča je sredstvo 
napredka, ker le to povečuje srčen odnos z Menoj, da je tako zagotovljena oskrba z 
močjo. In oseba, ki je prežeta z Mojo močjo, bo lahko dosegla karkoli… in vsak, ki želi 
prejeti moč in milost ter to potrjuje preko srčne molitve, ne bo nikoli ostal praznih rok. 
Učinek pa postaja vse bolj jasno viden tam, kjer je zelo globoka vera oznanjena pred 
svetom (ljudmi)… Potem osebi, ki si je vztrajno prizadevala okrepiti svojo voljo, ne bo 
spodletelo… potem bo Moj pritok moči tudi postal očitno viden, da on na ta način 
lahko zagotovi živo pričevanje za njegova bližnja človeška bitja o moči vere, katera pa 
je dostopna vsakemu, ki se bori za močno vero in čigar volja se nanaša na Mene; 
katerega pa Jaz glede na to potem pritegnem k Sebi, ker je bil on od večnosti Moj 
Lastni in bo Moj Lastni tudi ostal za vekomaj… Odločitev za trdno in neomajno 
sposobnost verovanja daje obenem tudi zagotovilo za doseganje močne in trdne 
vere, ker  Jaz blagoslavljam takšno voljo. AMEN       
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5377, 29. april 1952 
 

PREIZKUŠANJE VERE ZA KREPITEV VEROVANJA… 
(Jakob 1:2-4; 1 Peter 1:6-7) 

 
Vi ste trajno predmet preizkušanja vere. Vendar pa samo zato, da bi se vaše verovanje 
okrepilo, ker je le to za sedaj še tako šibko, kakor pri otroku, če to primerjamo z 
zahtevami, katere se bodo v prihajajočem času pričakovale od vas. Vi boste glede na to 
vedno znova doživljali težave, preko katerih pa bi se morali dokazati na način, da bi se 
morali obrniti na Tistega, Ki je edini sposoben pregnati (odstraniti, rešiti) vaše 
probleme. Težave se bodo razblinile kot oblaki, če se vi zaupljivo izročite nebeškemu 
Očetu in se priporočite Njegovi milosti. Tako imate vi zanesljiva sredstva, da 
premagate vsako težavo; vi Mu morate samo povedati svoje probleme in Ga prositi 
za Njegovo pomoč… in pomoč boste prejeli… vendar pa morate najprej izpopolniti 
to trdno vero (se pravi, da mora »ona v vas dozoreti«), da vam On lahko in vam tudi 
bo pomagal… Takšna vera bo namreč pregnala vsakršno težavo. To pa zahteva 
vaše zavedanje o Njegovi prisotnosti; vaša povezanost z Njim mora biti tako tesna, 
da se ne boste nikoli počutili same, temveč boste vedno (ob)čutili, da  On, vaš Oče 
večnosti hodi poleg vas, da boste potem popolnoma prepričani, da vam bo On 
pomagal… Življenje brez borbe, brez zemeljskih ali pa duhovnih težav ne bi prineslo 
napredka vašemu duhovnemu razvoju, ker je vaša moč lahko okrepljena samo preko 
borbe; moč pa je postavljena na preizkus samo preko nasprotovanja, in končno prinaša 
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zmago. To je razlog, zakaj zemeljske težave ne morejo biti izključene; one so namreč 
učinkovito samo-preizkušanje, da zgradijo vašo moč, s katerimi pa se morate vi soočiti, 
da bi tako postali močni v veri. Vi boste namreč tekom prihajajočega časa potrebovali 
veliko moč vere, ko bo samo tista oseba ostala mirna in prepričana vase, ki je preko 
njegove močne vere postala neomajna; tako da se on vedno zaveda tega, da zanj skrbi 
Nebeški Oče in glede na to stoji iznad vsega, kar se mu približuje. Nič se ne dogaja v 
vašem življenju, česar se On ne zaveda in nič se vam ne more zgoditi brez Njegove 
volje… in karkoli se vam zgodi, je to Njegova volja, kar pa je vedno blagodejno za vašo 
dušo (Rimljanom 8:28)… Dobro si vtisnite v spomin te besede, ker se boste potem 
vedno počutili, da ste preskrbljeni s strani Ljubezni nebeškega Očeta, in vi ne boste niti 
v enem trenutku dvomili v Njegovo pomoč, ko ste v težavi. Vse je koristno, kar usmerja 
vaše misli k Njemu, Ki pa samo čaka na vaš klic, da bi vam lahko pomagal. To je namreč 
njegova volja, da se morate vi usmeriti k Njemu. On želi biti vaš nenehni sopotnik 
(spremljevalec); On želi, da ga vprašate za nasvet v vsaki duhovni ali pa zemeljski 
težavi. In On vam vedno želi pomagati, vendar pa to lahko naredi, samo če ste Ga vi 
svobodno priznali preko vaše vere v Njega… Potem boste dobro preskrbljeni; potem 
boste lahko pričakovali celo najtežjo usodo, katera pa se bo obrnila v vašo najboljšo 
korist. Vi boste prejeli zemeljsko pomoč in duhovno izvlekli največje blagoslove od 
tega, kar vam Oče pošilja, da bi vas tako pridobil za vekomaj. AMEN        
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6110, 16. november 1954 
 

MOČNA VERA… USPEH… LJUBEZEN… 
 

Vi boste z močno vero v Mojo pomoč dosegli vse, celo če se vam zdi, da je to 
nemogoče… Za Mene ni namreč nič nemogoče (Marko 10:27; Luka 1:37)… Vendar pa 
mora biti duh Ljubezni dejaven v vas… vse, kar delate oz. kar želite doseči, mora biti 
utemeljeno na Ljubezni. Potem pa mora Moja moč Ljubezni, katero ste vi preko vaše 
Ljubezni sami dosegli, nedvomno začeti delovati. Tako boste vi sposobni doseči vse, 
kar želite narediti za Mene in za Moje kraljestvo, ker bo potem vaša Ljubezen do Mene 
in do vaših bližnjih človeških bitij gonilna sila, katera vam bo v zameno zagotovila vpliv 
Moje moči Ljubezni… in vi boste obenem tudi izrazito učinkoviti, samo če verujete… 
Trdna vera je namreč močan dejavnik za vaš uspeh, katera pa bo zanesljivo prisotna, 
kjerkoli obstaja Ljubezen… Če pa vaša vera v Mojo pomoč začenja pešati, potem samo 
resno razmislite v vašem srcu, da Sem navsezadnje Jaz Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 
16)… da vas Ljubim in da vam glede na to ne bom ničesar zavrnil razen tega, kar bi 
lahko povzročilo škodo vaši duši… za kar pa vi tako ali tako ne bi prosili, ko ste enkrat 
začeli živeti v Ljubezni… potem bo namreč tudi vaš prosvetljeni duh dojel, da vam 
tovrstnih prošenj ni potrebno namenjati… 
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In če trpite v zemeljski težavi, če ste težko obremenjeni z vašim križem, če se nahajate 
v nevarnosti za telo in dušo, potem z zaupanjem pristopite k Meni; in vi boste doživeli 
Mojo Ljubezen, vaše molitve pa vam bodo uslišane… ker vas Jaz ljubim… Vi morate 
vedno znova imeti v mislih Mojo zelo globoko Ljubezen, če ste v nevarnosti, da 
postanete neodločni in če je vaša vera šibka… Jaz se namreč ne bom obrnil stran od 
vas, celo če naredite greh, vendar pa še toliko manj, če ste v težavi… Zaradi tega 
verujte in imejte zaupanje in vi boste prejeli zemeljsko pomoč… verujte in imejte 
zaupanje, da vas bom Jaz ravno tako duhovno podprl, čim Mi vi želite služiti. Vam ne bi 
bilo potrebno nikoli dvomiti v to, da boste uspeli, ker vedno lahko izkoriščate Mojo 
moč, ki pa je vsakomur na razpolago, če so vaši načrti utemeljeni na Ljubezni do 
Mene in do vaših bližnjih človeških bitij… Vi boste z Menoj in z Mojo močjo dosegli 
vse, če le trdno in brez dvomov verujete (Marko 9:23). AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6569, 11. junij 1956 
 

USLIŠANJE MOLITEV… VERA… 
 

Moč vaše molitve bo obenem tudi zagotovila uslišanje vaših prošenj, ker Sem Jaz 
zvest Moji Besedi: »Iščite in boste našli, trkajte in odprlo se vam bo…«. Vi si morate 
vedno zapomniti, da je Moja Beseda Resnica (Janez 17:17) in da vam Jaz ne dajem 
obljube, brez da jo ne izpolnim (Hebrejcem 10:23; 11:11). Vi morate obenem vedeti 
tudi to, da je Meni vedno mogoče uslišati vaše molitve in da Moja Ljubezen do vas 
rada ustreže vašim željam… da se vi lahko naslonite na uslišanje vaših molitev, 
samo če trdno verujete (Matej 21:22), če ne dovolite, da se pojavijo kakršnikoli 
dvomi v Mojo Ljubezen ali Mojo moč. Vendar pa Mi že najmanjši dvom preprečuje, 
da vam dokažem Mojo Ljubezen in Mojo moč (Jakob 1:5-8). V tem primeru pa vi še 
niste dovolj tesno združeni z Menoj; vi v Meni še ne vidite Očeta, temveč samo vedno 
oddaljenega Boga, Ki pa Sebe ne bo vsiljeval, vse dokler vaša nedolžna otroška 
Ljubezen ne pritegne Mene, vašega Očeta k vam… kar pa bo trdna vera tudi naredila. 
To je razlog, da tako veliko število molitev Mojih zemeljskih otrok ostaja neuslišanih, 
kar pa še bolj povečuje njihove dvome v moč molitve. Vendar pa je za to, da vi 
pogostokrat zaman čakate na uslišanje vaših molitev, potrebno edinole kriviti 
pomanjkljivo moč vere… Pridite k Meni kot otroci k njihovemu Očetu in se z resnično 
ponižnostjo ter z otroško Ljubeznijo pogovarjajte z Njim… potem pa Mi v trdnem 
zaupanju povejte vaše želje, da vas bom Jaz slišal, razumel vaš problem in ga 
odstranil od vas… In lahko ste popolnoma prepričani, da vas ne bom ignoriral, 
¸temveč bom uslišal vaše molitve… Jaz vas namreč želim vse bolj trdno pritegniti k 
Sebi, zaradi česar tudi ne bom razočaral nekoga s trdno vero. Resničen otrok bo 
zagotovo prosil samo stvari, ki ne bodo škodile njegovi duši; resničen otrok to prepušča 
Meni, Jaz pa usmerjam njegove misli tako, da on vidi in da zavrača vsako hrepenenje, ki 
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preprečuje njegov duhovni razvoj. Pravilen odnos otroka z njegovim Očetom vam 
obenem tudi zagotavlja prosvetljeno razmišljanje, nek prosvetljen duh… Moja volja je 
ta, da se Mi morate vi izročiti v vsaki težavi telesa in da vam bom Jaz pomagal, kakor 
Sem obljubil, čim vi z živo vero verujete v Mene. Jaz vam žive vere torej ne morem 
dati, temveč jo morate vi doseči preko Ljubezni… In vi tako veste, zakaj toliko 
molitev ostaja neuslišanih: nezadostna (premajhna) Ljubezen je razlaga za šibko vero; 
namreč nobena oseba, ki tudi sama nima dovolj Ljubezni, ne more od Mene nikoli 
pričakovati popolnega dokaza Moje Ljubezni, zaradi česar preprečuje dejavnost Moji 
Ljubezni… Moje Beseda je Resnica, vendar pa Moje obljube obenem tudi zahtevajo 
izpolnitev pogojev (BD 3744)… potem pa se vam bo vsaka obljuba uresničila. Zato 
težite k temu, da okrepite vašo vero in ji dovolite, da zaživi preko dobro-dušne 
dejavnosti… Potem pa boste imeli tudi moč vere in razodeli se vam bosta Moja 
Ljubezen in Moja moč. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3744, 15. april 1946 
 

KRISTUSOVE OBLJUBE… POGOJI - IZPOLNITEV… 
 

Držite se Kristusovih obljub in zmagali boste v vsaki borbi za obstanek… On vam je 
obljubil moč in milost; On vam je obljubil duhovno in fizično skrb; On vam zagotavlja, 
da boste uresničili vaš končni cilj na Zemlji… večno življenje… Vi lahko brez zadržkov 
verujete Njegovi Besedi; ona se bo namreč uresničila, čim izpolnite pogoje, katere 
je On povezal z vsemi Njegovimi obljubami. Njegove obljube pa so odvisne od 
dejstva, da vi poizkušate ustreči volji Tistega, Ki vam je dal vaše življenje. 
Zemeljsko življenje vam ni dano samo zaradi njega samega, temveč zaradi 
uresničevanja namena… da bi na Zemlji dosegli končni cilj. Jezus vam je na Zemlji 
pokazal pot in s primerom pokazal življenje, katero vas bo vodilo do popolnosti. 
Ljudem je dajal razlage o področjih, kjer so bili oni še naprej v mraku. On jim je pokazal 
zanesljivo pot, kakor tudi njen učinek v večnosti… postavljal je pogoje in jim dajal 
obljube… Izpolnila se bo vsaka obljuba pod pogojem, da ste vi resnično privrženi in 
da izpolnite pogoje, da bi se oblikovali v popolnost. Vi boste živeli v zemeljski in 
duhovni sreči ter miru, prav tako pa boste tudi konstruktivno (ustvarjalno) dejavni; 
Njegovi pogoji namreč obsegajo neprekinjena delovanja (v) Ljubezni… 
Ljubezenska dejavnost je predpogoj, da bi se izpolnila vsaka obljuba. Če izpolnite 
ta pogoj, vi lahko v vsakem pogledu živite brezskrbno zemeljsko življenje, ker bo 
potem Oče na nebu fizično in duhovno poskrbel za vas… On ne bo dovolil, da vaše 
telo in duša trpita v težavi, temveč bo stvari vedno izboljšal sorazmerno z vašo 
voljo, da ljubite… Njegova Beseda je Resnica in bo to tudi ostala v celotni večnosti. 
Trdna vera v to vam namreč zagotavlja notranji mir in varnost glede vsega, kar se vam 
dogaja zaradi Božje volje ali dovoljenja. Ker pa se vam v skladu z Njegovo Besedo ne 
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more nič zgoditi proti Njegovi volji, morate vi poizkušati ustreči Njegovi volji… ljubiti 
vašega Očeta večnosti z vsem svojim srcem, da boste vi obenem tudi pridobili Njegovo 
Ljubezen, in z izvajanjem dobrih del pokažite vašo Ljubezen bližnjim človeškim bitjem. 
Bog ne pričakuje veliko od vas. Vendar pa, da se bodo Njegove obljube za vas izpolnile, 
On od tega pogoja ne bo odstopil. Vsaka Njegova Beseda vas namreč uči, da ljubite, 
ker vsaka Njegova obljuba zahteva Ljubezen… iskren odnos z Bogom in vašim bližnjim, 
ki je vaš brat, ker ste vsi otroci enega Očeta. Vi lahko dosežete brezštevilne darove 
milosti preko nesebičnih delovanj Ljubezni… in če pa vam za to primanjkuje moči…  
prejmite moč preko iskrene molitve: »Prosite in boste prejeli« (Matej 7:7). 
 
Najprej prosite za duhovne vrednosti in zanemarite zemeljske potrebe, ker vam bo Bog 
vse to dodal, ko enkrat težite k temu, da izpolnite Njegovo voljo in ko se poizkušate 
oblikovati v Ljubezen (Matej 6:33). Jezus Kristus v Njegovih učenjih vedno znova 
poizkuša na vas pustiti vtis glede pomembnosti težnje k Božjemu kraljestvu. On vam 
obljublja večno življenje in Očetovsko skrb za vaše zemeljsko življenje pod pogojem, da 
vi težite k Božjemu kraljestvu… in vsaka Beseda iz Njegovih ust je najčistejša 
Resnica, zaradi česar vam mora to dajati najbolj notranji mir in varnost, samo če 
imate vero. Vsaka zemeljska skrb je nepotrebna, vse dokler si vi prizadevate živeti v 
skladu z Božansko voljo in vse dokler si boste z delovanji v Ljubezni pridobili Božjo 
Ljubezen, da vam bo tako naklonjena Njegova volja. 
 
Glede na to ne dvomite v Njegovo Besedo in ne dvomite, ali se bodo Njegove 
obljube uresničile, temveč živite v skladu z Njegovo sveto Besedo… Živite v 
Ljubezni in v nenehni povezanosti s Tistim, Ki je Sama Ljubezen… potem pa si dovolite, 
da ste vodeni. Imejte zaupanje v Njega; zaupljivo položite vašo usodo v Njegove roke in 
se Mu popolnoma prepustite. Potem pa bo vsaka težava od vas kmalu odstranjena, ker 
je ne potrebujete več, če se vi prečistite v trdni veri in se preko delovanj v Ljubezni 
oblikujete, da potem ko odložite vaše zemeljsko telo, vstopite v kraljestvo svetlobe. 
Jezus namreč ni uporabljal Njegovih Lastnih Besed, temveč je Bog govoril preko Njega 
(Janez 12:49, 50). In Njegova Beseda je Resnica, ki pa se mora ravno tako izpolniti pod 
pogojem, da človek deluje v skladu z Njegovo Besedo pod pogojem, da hrepeni po 
Božjem kraljestvu… po večnem življenju. AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

.........................................................6........................................................ 
Vera v Očetovo brezmejno Ljubezen zagotavlja brezskrbno življenje…  

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

 
Bertha Dudde, št. 3802, 16. junij 1946 

 
UČINKOVIT NASVET ZA POSEDOVANJE VERE… 

 
Vi ste tako neodločni in boječi, pa vendarle bi morali biti tako močni, s trdno vero v 
Mene in Mojo pripravljenost za pomoč…  Nič ni nemogoče, ker Moja moč doseže 
vse; in celo če se vam zdi, da je pomoč nemogoča, pa vam je le ta lahko 
zagotovljena, samo če imate vero. In glede na to se vam ni potrebno ničesar bati in 
vam ni potrebno dovoliti, da vam težave ali pa skrbi odvzamejo pogum, ko jih 
enkrat izročite Meni v trdni veri v Mojo Ljubezen in vsemogočnost… Potem vam 
bom Jaz pomagal rešiti celo najtežji zemeljski problem… Jaz namreč ne bom zapustil 
Svojih Lastnih in bom njihov pomagač v vsaki težavi in nevarnosti. Kje drugje naj bi se 
Moja Ljubezen in moč izrazili, če ne pri tistih, ki sami od sebe stremijo k Meni in z 
otrokovo Ljubeznijo polagajo zaupanje v Očeta, da jim bo pomagal v vsaki situaciji?... 
Kje drugje naj bi bila uporabljena moč vere, če ne pri tistih, ki so Moji resnični otroci, 
ker Me oni priznajo in Ljubijo ter vedno poizkušajo izpolniti Mojo voljo?  
 
Kadar govorite o Božji večji od največje Ljubezni, potem bo ona zagotovo segla do 
Njegovih živih stvaritev, ker Ljubezen zajema vse in hrepeni po združitvi. Takó 
Očetovo srce seže tudi do Njegovih otrok in jim želi dati neomejeno Ljubezen, da bi jim 
tako ustregel sedaj in za vekomaj. Očetova Ljubezen se izraža v pomoči, ki se nikoli 
ne konča, v tem, da umakne vskaršno nevarnost, da daje otroku zelo globoke 
modrosti in znanja… Vendar pa mora otrok brez odpora sprejeti darove njegovega 
Očeta, da bo potem on dozorel in se s srčno Ljubeznijo držal svojega Očeta ter bo 
nepopisno srečen. Ali bi potem vi lahko doživeli kakršnokoli vrsto težave, katere 
Oče ne bi mogel odstraniti? Zato bi vi morali imeti popolno zaupanje v Mene in se 
ne bi smeli bati, ko se vam približujejo težave zaradi Mojega dovoljenja ali Moje 
volje … 
 
Jaz namreč želim preizkusiti in okrepiti vašo vero, da bo tako ona postala rastoče vse 
bolj neomajna. In kolikor manjkrat doživite neuspeh, toliko bolj bom Jaz blizu vas, ker 
vas Jaz ne bom nikoli več pustil, ko ste Me enkrat našli. In karkoli se zgodi, bo to za vas 
dobro (Rimljanom 8:28), ker vi dejansko ne prepoznate resnosti in namena vaše 
zemeljske usode. Vendar pa Jaz vem, kakšna pomoč je za vas najboljša, tako da Mi 
vi lahko odkrito zaupate; nikoli se vam namreč ni potrebno bati, temveč vedno 
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najdite zavetje v Moji Ljubezni, ki pa se ne bo nikoli več ponovno oddaljila od vas. 
Trdno in neomajno verujte, da vam bom Jaz pomagal… in Moja pomoč se bo 
uresničila, tako da boste jasno prepoznali moč vere, tako da boste (ob)čutili Mene in 
Mojo dejavnost ter se Mi boste kot Moji otroci vse bolj intimno pridružili, vse dokler vas 
nič več ne more ločiti od Očetovega srca ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas… In 
glede na to vi lahko sleherni dan pričakujete s popolnim zaupanjem, ker bi vi morali 
trdno verovati celo takrat, ko okoli vas občutite velik nemir; vi boste namreč z vašo 
vero pregnali vsakršno težavo, ki vam grozi, kakor Sem vam tudi obljubil, da bo moč 
vere sposobna narediti vse… da za Boga ni nič nemogoče. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8289, 2. oktober 1962 
 

BOG ZAHTEVA VERO V NJEGOVO OGROMNO LJUBEZEN… 
 

Vi morate imeti močno vero v Mojo Ljubezen, da bi razumeli, da je popolnoma vse, kar 
se vam zgodi, koristno za vas in za vašo dušo; in da vi ne morete zaiti, če ponižno 
sprejmete, karkoli se vam zgodi na vaši poti ne glede na to, kako naporno se vam to 
zdi… Jaz namreč vem, kaj ste vi sposobni pretrpeti in vas bom podprl, če se zaupljivo 
naslanjate na Mojo pomoč. Zagotovilo, da imate vso Mojo Ljubezen, vam mora 
omogočiti, da se neustrašno napotite po vaši zemeljski stezi, ker se tistemu, ki se 
počuti varnega v Moji Ljubezni, ne more nič zgoditi ne glede na to, kako ga pritiska 
zunanji svet… Jaz namreč vem vse; Jaz poznam moč vaše vere, kar pa edino določa 
obseg vaše težave. 
 
Dejstvo, da vi sedaj lahko veste, da vas Jaz lahko Osebno poučujem in vas prosvetlim 
glede Moje narave, ki je Ljubezen, modrost in moč, bi vam že moralo dokazati Mojo 
Ljubezen; Jaz vas namreč želim voditi do zelo globoke vere, ker bo moč vere 
premagala vse. Potem pa vi ne boste več prestrašeni; potem boste v Meni vedno 
prepoznali vašega Očeta, Kateremu se lahko kot otroci predate in Čigar neskončna 
Ljubezen bo za Njegove otroke naredila vse, da bi jim pomagala na njihovi zemeljski 
stezi in jih osrečila v večnosti… To je torej Moja Ljubezen, v katero morate verovati… 
Namreč ta Ljubezen ne bo dovolila, da padete; ona vas usmerja, vodi in vam določa 
neko zemeljsko usodo, katera pa lahko rezultira v popolnem odrešenju, samo če vi to 
želite. In ta Ljubezen je za vas umrla na Križu; ta Ljubezen je z njeno žrtvijo na Križu 
kupila vašo svobodo od nasprotnika (Satana), ki je imel pravico nad vami, ker ste mu 
nekoč prostovoljno sledili… Očetova Ljubezen ne bo pustila Njegovega otroka na 
nemilost njegovemu sovražniku in nasprotniku, temveč se bo ona za tega otroka 
pravzaprav borila ter ga osvobodila izpod njegove kontrole… In zaradi tega je ta velika 
Ljubezen vaša, tako da imate vi obenem tudi zagotovilo, da boste vi nekega dne 
svobodni izpod moči tistega, ki je bil odgovoren za vaš padec v brezno… 
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In sedaj, ko vi na Zemlji živite kot človeško bitje, bi morali ravno tako vedeti, da 
Očetova Ljubezen sledi Njegovim otrokom in da vi ravno tako pripadate tistim, katerih 
svoboda je bila preko Njegove Ljubezni odkupljena in da vas ona želi vrniti. Ravno tako 
pa morate vedeti tudi to, da morate tudi vi dati vašo Ljubezen večnemu Očetu, tako da 
vas On že na Zemlji lahko neskončno osreči, kakor tudi nekega dne v večnosti. Če vi 
glede na to verujete v Mojo neskončno Ljubezen, boste obenem tudi izgubili ves 
strah, zaskrbljenost in vso šibkost, ker boste vedno vedeli, da se vam ne more 
zgoditi nič slabega, ker Oče poln Ljubezni ščiti Njegove otroke pred vsem, kar bi 
jim lahko povzročilo škodo. Gotovost o tem, da posedujete Očetovo Ljubezen vam 
daje občutek, da se počutite svobodne in vesele, ker Mi vi vse zaupate in nimate 
nikakršnih dvomov, da vam bo On pomagal v vsaki težavi.    
 
Človek s tako zelo globoko vero se bo po vrlini te vere tudi tesno združil (zedinil) z 
Menoj in bo na izreden način sposoben delati (delovati) za njegova bližnja človeška 
bitja, ko jim bo zagotavljal vrsto pomoči, katera drugače presega človeško sposobnost 
ali moč, ker bo on sam v tesni združitvi z Menoj prejel Mojo moč in bo tako deloval z 
Menoj, kakor tudi Jaz preko njega… Moja Ljubezen namreč ne pozna nikakršnih meja, 
vendar pa vaša vera, ko ni dovolj močna, pogosto sama postavlja omejitve… Moč vere 
je torej rezultat življenja Ljubezni, ker edinole Ljubezen vodi do žive vere, kar pomeni, 
da: »Vsak, ki živi v Ljubezni, živi v Meni in Jaz v njem…« (1 Janez 4:16). Tako oseba ne 
more imeti nikakršnih dvomov; on se namreč zaveda Moje prisotnosti in obenem tudi 
ve, da je Moja Ljubezen neomejena in da ravno tako daje neomejeno moč človeškemu 
bitju, če jo on ponovno želi uporabljati za dela Ljubezni… 
 
Vsak, ki je sposoben verovati v Mojo neskončno Ljubezen, je to dosegel samo zato, ker 
on sam živi življenje Ljubezni, s čimer pa je obenem tudi opravil poslednji izpit volje na 
Zemlji; zavestno se je vrnil k njegovemu Očetu, ker si on želi Očetovo Ljubezen, ki ga 
privlači k Sebi. Kljub temu pa moram Jaz dopustiti, da človeško bitje v zemeljskem 
življenju doživi veliko težavo, tako da Me bo on iskal in se Mi zvesto predal; prosil bo za 
Mojo pomoč, s prejemanjem katere pa bo obenem tudi prepoznal Mojo Ljubezen. 
Samo takrat Mi bo on dal Ljubezen, katero Jaz zahtevam in katera ponovno združuje 
otroka z Očetom… In potem mu je zemeljsko življenje prineslo uspeh, kar pa je bil 
namen njegove zemeljske steze: da se ponovno prostovoljno združi z Menoj, od 
Katerega se je prostovoljno ločil in postal nesrečen… Vendar pa mu Moja Ljubezen želi 
pripraviti večno blaženost; in ta namen bo prej ali slej tudi dosegla. AMEN 
  

*** 
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Bertha Dudde, št. 7462, 24. oktober 1959 
 

STRAH JE NEZADOSTNA VERA… 
 

Moja volja je ta, da vi ne bi smeli biti v strahu, temveč bi morali samo verjeti v Ljubezni 
polnega ter vsemogočnega Boga in Očeta, Ki vas ne bo pustil v težavi. Strah je torej 
nezadostna vera (1 Janez 4:18). Strah ne pozna Ljubezni in vsemogočnosti Boga, Ki 
želi biti vaš Oče… Čimnamreč vi verujete, da vas Jaz Ljubim tako, kot oče ljubi 
njegove otroke, boste vi obenem tudi prepričani, da ne bom dovolil, da bi se vam 
karkoli zgodilo ne glede na to, kaj vam bo sovražnik duš storil. Moja zaščitniška 
Očetovska roka je v primeru zagotavljanja pomoči za Moje otroke v stiski vedno 
pripravljena posredovati. Vi pa ste v stiski takrat, ko vas je strah tako fizično, kakor tudi 
duhovno… vi ste v stiski, ko ste tesnobni in potrti (malodušni), ker vam primanjkuje 
moči vere, da se vam nič ne more zgoditi, vse dokler se obračate na Mene in Me rotite 
za zaščito ter pomoč. 
 
Celo takrat, ko vam vaš zdrav razum to še naprej govori, pa vaše srce kljub temu ostaja 
preplašeno in žalostno; to pa zato, ker morate vi sami izboljšati stvari… da boste, 
kolikor je to mogoče, vzpostavili vašo povezanost z Menoj, z vašim večnim Očetom, Ki 
samo čaka na vas, da v srčni molitvi pristopite k Meni in Mi zaupate vaše skrbi. Jaz 
zahtevam to iskreno privrženost Meni, da bi vaše srce oskrbel z notranjim spokojem, 
katerega pa še naprej primanjkuje v vas. Vi morate priti k Meni z vsemi vašimi skrbmi in 
Me na popolnoma otroški način prositi za pomoč… Jaz pa bom poslušal in odgovoril  na 
vašo molitev, ker vas ljubim tako, kot oče ljubi njegove otroke. Vendar pa vi tako 
težko pridete in se pogovarjate (debatirate) z Menoj o stvareh… vi tako pogosto 
ostajate oddaljeni in se borite z vašimi skrbmi, pa čeprav bi bilo lahko tako 
preprosto, da Mi jih predate in se osvobodite od njih (1 Peter 5:7; Filipljanom 4:6-
7)…    
 
Vi imate namreč Očeta polnega Ljubezni, Ki bi vam želel urediti prijetno zemeljsko 
življenje, če bi Mu samo dali pravico, da to naredi, tako ko bi kot nekaj povsem 
samoumevnega ustvarili srčno (intimno) povezanost z Menoj… Vsak, ki je povezan z 
Menoj, resnično ne bo več trpel v težavi. Vendar pa se težave pojavljajo, čim vi 
izgubite povezanost, ker vas Jaz ne vežem na Sebe, temveč hrepenim po vaši 
prostovoljni privrženosti Meni… In to je tisto, kar morate vi prikazati preko srčne 
Ljubezni in osebnega sporazumevanja (komunikacije), da Mi boste tako prepustili vaše 
skrbi in Me prosili, da jih odstranim od vas… Potem pa je vse, kar morate narediti to, da 
čakate; in zgodilo se bo tako, kot vi želite… vse vaše skrbi bodo umaknjene od vas. In ni 
se vam potrebno bati, celo če ste obkroženi s silami teme, ker vam one ne morejo 
povzročiti škode, vse dokler se vaša volja nanaša na Mene, vse dokler vi hrepenite po 
Meni in po končni združitvi z Menoj… In glede na to bi se morali vi vedno vprašati o 
vašem najglobljem hrepenenju. In če se le to nanaša na Mene, lahko vi tudi trdno 
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verujete v dejstvo, da Mi Moje hrepenenje po vas ne bo dovolilo, da vas zapustim in da 
vas bom Jaz zaščitil pred vsako težavo, od kjerkoli naj bi se ona pojavila… Jaz vas 
namreč želim posedovati nekega dne in ne bom dovolil, da zaidete, vse dokler imate 
tudi sami namen, da hrepenite po Meni… To pa je razlog, zakaj sta vsaka skrb in 
bojazen nepotrebni… ker vi pripadate Meni in morate ostati Moji Lastni za vekomaj. 
AMEN 
 
 

..........................................................7....................................................... 
Vera v moč Jezusovega Imena…  

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

 
Bertha Dudde, št. 6169, 19. januar 1955 

 
JEZUSOVO IME PREMAGA ZLEGA DUHA… 

(Matej 28:18; Filipljanom 2:9, 10; Efežanom 6:10-22; Marko 16:17; Luka 10:17, 20) 
 
Vi lahko v Mojem imenu ukažete zlemu duhu, da odide, in tako boste od njega 
osvobojeni… Vi imate namreč zanesljiva sredstva v imenu vašega Gospoda in 
Odrešenika, katero je, če je izgovorjeno v popolni vere, izjemno močno proti vsem 
zlim silam, ki vas oblegajo po ukazih tistega, ki je Moj nasprotnik (Satan). Oni vas 
bodo morali pustiti na miru, 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 Zveličarju in Odrešeniku Jezusu Kristusu… vi Me morate vedno samo 
(po)klicati ali pa imeti željo, da bom prisoten z vami in da vas zaščitim pred zlom. In nič 
vas ne bo moglo napasti, ker Moja volja prestreže vsako silo, ki vam namerava 
povzročiti škodo… vendar pa vedno pod pogojem, da imate vi željo biti Moji Lastni, da 
imate iskreno voljo, da pridobite Mene in Mojo naklonjenost… da vi tako stremite 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 čemer pa bo uporabil 
vsakršno sredstvo, katera ima na razpolago in bo njegovo kraljestvo prikazal kot nekaj, 
k čemur je vredno stremeti… On se vam bo približal pod masko in vam to, kar od vas 
pričakuje, prikazal na kar najbolj prijeten način, da bi tako zmedel vaše razmišljanje, da 
bi tako verjeli, da vam to ne more povzročiti škode. 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 povezanost (vezo) z Menoj… Vi Me morate 
vedno (po)klicati; vi morate vedno s vso iskrenostjo (z vsem srcem) izgovoriti Jezusovo 
Ime, če ste v dvomih ali če se počutite ogrožene s strani Mojega nasprotnika… Samo 
nikar Me ne izključite iz vašega srca, ker bo potem imel Moj nasprotnik lahko delo, vi 
pa boste podlegli njegovim željam… Vi, ko ste prepuščeni samemu sebi, ste pogosto 
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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 v zelo globoki veri, dela čudeže… Vi namreč na ta način 
kličete Mene Osebno, vašega Boga in Očeta večnosti, Ki pa resnično ne bo dovolil, 
da kot žrtev padete tistemu, proti kateremu se On bori za vaše duše, če Me duše 
želijo doseči s svojo lastno voljo. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7191, 19. oktober 1958 
 

MOČ JEZUSOVEGA IMENA… 
 

Vi morate samo v zelo globoki veri izgovoriti Moje ime… in vi boste izkusili njegovo 
moč; vi se boste zavedali Moje prisotnosti in prejeli pomoč, ko ste v težavi. Toda 
kako pogosto svet še vedno stoji med vami in Menoj in kako pogosto je njegov vpliv še 
tako močan, da ste se vi le komajda sposobni ločiti od njega, da bi se z vsem svojim 
srcem usmerili k Meni, da tako rekoč skočite iz zemeljskega v duhovno kraljestvo… Jaz 
še vedno nisem resničen za vas. Vendar pa vam Jaz kljub temu lahko pomagam, 
samo če se Mi predate s celim srcem , če najdete zatočišče v Mojem srcu in 
izgovorite Moje ime tako, kot da ste povsem prisotni za Mene. Vi to Mojo prisotnost 
lahko (ob)čutite v vašem srcu. Toda 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 (po)kličete v popolni veri… Vi boste razumeli, kaj pomeni ta 
nedvomna vera. 
 
In ne glede na to, koliko vas svet oblega, boste vi z Menoj vedno sposobni ustvariti tako 
srčen kontakt, da vas bo le ta izoliral od sveta, da bo tako Moja moč lahko pritekala 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 vi ravno tako boriti, ker bi vi morali rasti in se razvijati; vi se ne bi 
smeli zaustaviti in se utruditi pri vašem stremljenju ter postati malodušni, zaradi česar 
morate vedno znova kakor otrok (po)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 morate vi k Meni pristopiti z vašo svobodno voljo; 
Jaz namreč posedujem otrokovo Ljubezen  samo takrat, ko se Mi on izroči (preda) 
in zvesto izgovarja Moje ime kot (ime) tistega, ki je njegov Bog in Oče večnosti. 
AMEN    
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........................................................8........................................................ 
Moč Ljubezni in vere za zdravljenje bolnih…  

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

 
Bertha Dudde, št. 5358, 9. april 1952 

 
MOČ LJUBEZNI… ZDRAVLJENJE BOLNIH… 

IZVAJANJE ČUDEŽEV… 
 

Oseba, ki ima Ljubezen, ima obenem tudi moč; in ona bo sposobna narediti vse, če ji ne 
primanjkuje vere. Ljubezen zagotovo aktivira vero. Vendar pa je vero potrebno najprej 
prebuditi, kar pomeni, da mora oseba najprej podrobno razmisliti glede tega, kaj bi 
morala verovati, potem pa mu bo Ljubezen tudi dala moč, da tako on ne bo več dvomil 
in bo obenem tudi sposoben doseči vse. Tako je Ljubezen najbolj dragocena 
kvaliteta, ker ona naredi, da je vse mogoče. Vendar pa vi ljudje ne cenite sile 
Ljubezni… Vi bi namreč lahko izvajali čudeže, vi bi lahko ozdravljali bolne. Vi bi lahko 
pregnali vsakršno skrb in vam dejansko ne bi bilo nič nemogoče, če bi znotraj vas razvili 
Ljubezen do največje popolnosti in verjeli v njeno moč. In tako, ko ste sposobni narediti 
vse, to ni dar, katerega vam Jaz podarjam, temveč je to rezultat vaše moči Ljubezni; to 
je naravna posledica tega, da vi preko Ljubezni dosežete Mojo moč. Zato ni potrebno, 
da se sistematično usmerjate k doseganju tovrstnih darov… zdravljenje bolnih, 
izvajanje čudežev itd. (1 Korinčani 12:4-11)… To namreč ni neka sposobnost, katero se 
vi lahko naučite; vi morate samo povečati vašo Ljubezen in stremeti k duhovni 
popolnosti (Matej 5:48), kar pa se potem izraža v tovrstnih sposobnostih… 
 
Edino Ljubezen bo dosegla vse. Vsak, ki se popolnoma oblikuje v Ljubezen in pri tem 
obenem tudi doseže zanesljivo vero, črpa iz Mene Osebno. On se počuti kot Moj otrok, 
da je del Mene in glede na to ne more misliti drugače, kot pa samo tako, da bo vsako 
njegovo delo uspelo, ker Sem Jaz z njim. Vendar pa mora njegova Ljubezen izhajati iz 
njegovega srca. Ona mora popolnoma prežeti človeško bitje; mora ga osrečiti na način, 
da daje to, kar potrebuje njegovo človeško ljudsko bitje. Resnična Ljubezen je 
popolnoma nesebična; ona ne želi ničesar več zase; ona nenehno daje in v njej 
prevladuje princip dajanja, pri čemer pa vendarle zagotavlja nepopisno veselje… In ta 
vrsta Ljubezni, ki se zaradi njene globine v osebi pojavlja kot val čustev, lahko uresniči, 
karkoli ona želi (ali pa, »takšna Ljubezen, ko izvira iz globine srca, lahko doseže vse, kar 
želi oz. karkoli si želi, se bo tudi zgodilo.«)… Močna živa vera polaga njeno upanje v 
Mene, da izpolnim njeno prošnjo, in ona ne bo prosila zaman… Človeško bitje se 
namreč lahko okoristi z Mojo močjo in to tudi uresniči, toda edinole pod pogojem, da je 
on prežet z Ljubeznijo. Potem mu moči ne dajem Jaz, temveč si jo je on sam pridobil 
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preko del Ljubezni, kar pa mu daje pravico… On se je vrnil v njegovo izvorno naravo; on 
ni vzel ničesar nezakonitega, temveč je postal to, kar je bil na začetku: prežet s strani 
svetlobe in moči, ker je Ljubezen v sebi svetloba in moč. In zato, če ima človeško bitje 
Ljubezen, mora biti (bitje) prežeto s strani svetlobe ter moči. Zato je za vas ljudi 
pomembno samo to, da se oblikujete v Ljubezen, da bi ravno tako kot bogovi lahko 
uresničili vse. Da pa boste vi želeli samo to, kar ustreza Moji volji, tega ni potrebno 
omenjati, ker je Ljubezen obenem tudi izvor modrosti in ne more narediti ničesar 
drugega razen tega, kar je Moja volja. AMEN       

 
*** 

 

Bertha Dudde, št. 5843, 2. januar 1954 
 

MOČ VERE… ZDRAVLJENJE BOLNIH… ČUDEŽI… 
 

Vi boste lahko delovali z nezamisljivo močjo, če Me v zelo globoki veri (po)kličete na 
pomoč. Da pa bi vi prosili za to Mojo moč, morate biti motivirani z Ljubeznijo; namreč 
vaša vera mora biti tako močna, da ne boste niti sekunde oklevali, ko razmišljate, da bi 
pomagali osebi, ki je v stiski. Potem boste delali v Mojem imenu, Moj Duh pa vas bo 
spodbudil, da to naredite… Zato nikar ne verjemite, da si prisvajate nekaj, kar ni v 
skladu z Mojo voljo; brez dvomov naredite to, za karkoli dobite spodbudo, in uspeli 
boste, ker Sem vam Jaz obljubil Mojo moč, če imate močno vero. Moja volja je namreč 
ta, da bodo vaša bližnja človeška bitja v poslednjih dneh pred Koncem prepričana v 
moč vere, zaradi česar Jaz ne bom dovolil, da vam bo povzročena krivica, če želite 
služiti Meni in obenem tudi vašim bližnjim človeškim bitjem. Vendar pa Jaz ne bom 
nikoli dal Mojega blagoslova za delovanja, ki imajo interese sebičnosti, uničenja ali pa 
neusmiljenja… Razumite to, da mora biti Ljubezen gonilna sila in da vas mora 
motivirati, da prosite za Mojo moč; nikoli pa za sovraštvo ali neko slo po maščevanju, 
ker edinole Ljubezen spodbuja Mojega Duha na delovanje in samo preko Ljubezni se 
lahko združite z Menoj, da boste obenem tudi imeli delež v Moji moči. Ta Ljubezen pa 
dovoljuje, da vaša vera tako zaživi, da vi ne dvomite več v uspeh tega, kar želite doseči. 
To pa je tudi razlaga za mnoge ozdravitve bolnih, ki so uresničene v Mojem imenu. 
 
Potem Sem jaz Osebno (po)klican na pomoč, pozivalo se je na Mojo obljubo: »Prosite 
in vam bo dano, trkajte in odprlo se vam bo…« (Matej 7:7). In s popolno vero v 
Resnico Moje Besede bo ozdravljen vsak, ki ga je  zdravitelj oskrbel z Ljubeznijo, 
ker se je slednji izročil Meni, in Jaz bom dejansko z njim z Mojo močjo… on ga lahko 
ozdravi, ker lahko neomejeno uporablja Mojo moč. Glede na to lahko zelo globoko 
verni ljudje delajo na Zemlji v korist njihovih bližnjih človeških bitij, ker jim je dovoljeno 
delati, čim oni to povežejo z živim dokazom Mojega imena in čim je pri tem 
slavljeno Moje ime… čim je storjeno to, da bi se pomagalo ljudem, ki s trdno in z 
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neomajno vero stremijo k Meni… nikakor pa ne, da bi se nevernike prisililo na 
verovanje…  
 
Popolna nevera je neka ovira za delovanje Mojega Duha (Marko 6:5, 6)… in 
oznanjevalec Mojega imena, ali bo pri izvajanju čudežev omejen s strani Mojega Duha, 
medtem ko ga opazuje ne-vernik, ali pa bo slednji kakršnokoli ozdraviteve podkrepil z 
naravnimi razlagami... Vendar pa bodo v poslednjih dneh šibki še naprej pridobljeni 
preko premagovanja njihovega odpora in s pomočjo moči vere Mojih Lastnih… In glede 
na to se bodo v poslednjih dneh v Mojem imenu uresničili mnogi čudeži, da bodo tako 
tisti s šibko vero okrepljeni, da bi bili potem s prepričanjem sposobni verovati ter trdno 
stati v poslednji borbi na tej Zemlji. AMEN     
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5889, 27. februar 1954 
 

ZDRAVLJENJE BOLNIH V JEZUSOVEM IMENU… 
 
Položite vaše roke na bolne in jih blagoslovite… in moč vaše vere jih bo ozdravila, ker vi 
bolno osebo zaupate (predate) Meni Osebno; Moja moč pa je neomejena in glede na to 
tudi lahko deluje neomejeno, čim vi verujete v to… Vse, kar storite združeni z Menoj, 
mora uspeti… Toda ali se vi dejansko (po)čutite tako tesno združene z Menoj?... Jaz vas 
namreč moram vprašati to vprašanje, ker je samo od tega odvisna vaša moč za 
ozdravitev bolnih in ker je od vas samih odvisno, ali boste vašim bližnjim bitjem 
omogočili okrevanje. Vaša vera mora biti namreč tako močna, da poleg vas lahko 
ravno tako (ob)čutite Mojo živo prisotnost; na ta način pa delujete v enotnosti z Menoj, 
ko izgovarjate Moje ime, medtem ko v Mojem imenu blagoslovite bolno osebo… Jaz 
Sem za človeštvo postal tako oddaljen Bog, da ono ne razume več tega, da je človeško 
bitje lahko tako združeno z Menoj, da bi (lahko) uporabljal Mojo moč v skladu z njegovo 
voljo. In celo Moji verniki le redko zberejo takšno moč vere, da oni ne bodo niti za 
trenutek dvomili v to, ali jih bom Jaz podprl, če želijo pomagati njihovim bližnjim 
človeškim bitjem… Zato je na razpolago le malo takšnih z darom ozdravitve bolnih; to 
pa ravno zaradi tega, ker uporabljajo Mene in Mojo moč takrat, ko jo potrebujejo… 
Ravno tako pa je v poslednjih dneh vera v Mene med človeštvom postala tako šibka in 
neznatna, da bo globoko pobožna oseba, ki ima na razpolago izredno moč, obenem 
tudi pritegnila izredno pozornost, da bo ona na ta način, ali dosegla velik duhovni 
uspeh, da bo tako vodila ljudi nazaj do verovanja v Mene in v moč Mojega imena, ali pa 
bo sovražno obravnavana s strani tistih, katerim primanjkuje vere in kateri si kot edini 
prisvajajo pravico, da ljudem oznanjajo Moje ime. 
In slednje je potrebno bolj kriviti, kot pa popolne ne-vernike, ker Me oni poznajo in 
priznajo, vendar pa jim primanjkuje žive vere v Mene; oni namreč samo podpirajo 
besede, katere pa v njih še niso postale dovolj žive, da bi lahko prikazale njihove 
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učinke. Oni tega niso poizkušali storiti, kar pa je živa vera sposobna narediti… in če jim 
nekdo pokaže zgled, ga oni napadajo, ker čutijo duhovno premoč in z zavistjo 
prepoznajo Mojo pomoč, za katero si sami še ne jemljejo pravice. V poslednjih dneh 
pred Koncem se bo povečalo število ljudi, v katerih bodo začeli delovati darovi duha, 
(tistih) ljudi, ki bodo v tako srčnem odnosu z Menoj, da bo vse, kar bodo naredili, 
narejeno z Menoj, v Moji volji in s klicanjem Mojega imena… In oni se bodo na različne 
načine dokazovali kot Moji glasniki. Namreč oseba, ki je prežeta s strani Mojega Duha, 
karkoli kasneje razmišlja, govori ali dela, ona vse to usmerja na Mene in Moje 
kraljestvo…  vse to pa razodeva posebno moč, katero ima samo on na razpolago, ker 
Mi dovoljuje, da delujem preko njega. Njegova vera v Mene in v moč Moje Ljubezni je 
namreč tako močna, da mu ona neomejeno priteka. On tako lahko ravno tako na 
nadnaraven način pomaga njegovim bližnjim človeškim bitjem… On je namreč poln 
Ljubezni do njih; ta Ljubezen pa mu od Mene direktno zagotavlja moč… zaradi česar 
mu bo ravno tako mogoče uresničiti vse, kar si on želi. AMEN    
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5966, 25. maj 1954 
 

ZDRAVLJENJE BOLNIH… ZNAMENJA IN ČUDEŽI… DOKAZ VERE… 
 

Jaz poznam Moje Lastne in Jaz poznam njihovo voljo. In glede na to jih bom Jaz 
poklical, da delajo za Mene in Moje kraljestvo. Zato se vrste dejavnosti v Mojem 
vinogradu razlikujejo, kakor tudi značaj (narava) Mojih služabnikov, ker vsak izvaja 
delo, ki je skladno z njegovim značajem… vsak Mi služi v skladu z njegovo 
sposobnostjo. In Jaz v službo sprejemam vsakega, ki ima dobro voljo in teži k Meni. 
Poleg tega pa so tudi človeška srca različna, zaradi česar se morajo njive v Mojem 
vinogradu obdelovati na različne načine; in samo Jaz, Ki poznam tudi najmanjšo 
kretnjo človeškega srca, lahko presodim, katero bo izkoriščeno za uspešno delo 
odrešenja. 
 
Jaz Sem prepoznaven tako v nevihti, kakor tudi v tihem šelestenju ali v nežnem vetriču; 
najmočnejši elementi dajejo dokaz o Meni in najbolj nežen vetrič pričuje o Meni… Jaz 
Sem vedno začetek, izvor in temelj… Jaz Sem včasih le komajda opazen, zopet drugič 
tako izrazito očiten, vendar pa vedno prepoznaven s strani nekoga, ki ima željo in Me 
poizkuša najti… Jaz Se vedno izražam v skladu s potrebami ljudi odvisno od njihove 
težave in njihove sposobnosti, da se spremenijo… Kar lahko v neki osebi rezultira v 
popolni spremembi volje, lahko drugo še kako pusti brez vtisa, zaradi česar pa bo on 
potreboval večji dokaz Mojega obstoja, kateri mu bo potem dan s strani Moje Ljubezni, 
da bi ga tako rešil. Vendar pa Sem Jaz tudi tam, kjer nikakršni zunanji znaki ne 
potrjujejo tega… Jaz Sem ravno toliko prisoten v srcu osebe, ki Mi podarja njeno 
Ljubezen in voljo; in Jaz bom nežno ter tiho vplival nanj, ker on ne bo potreboval 
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očitnega dokaza Moje prisotnosti; on se ga bo zavedal in bo (ob)čutil Mojo bližino tako 
jasno, da bo imel srčen odnos otroka z Očetom. Na ta način pa že poseduje vse, kar 
potrebuje za njegovo zemeljsko življenje… neko neomajno (trdno) vero v Mene in Mojo 
Ljubezen, kar pa mu omogoča, da živi v skladu z Mojo voljo. 
 
Kjer je ne-verovanje tako močno, da same Besede ne bodo zadostovale, tam bom Jaz 
pomagal z znamenji in čudeži… Vendar pa se to za ljudi lahko obrne v sodbo (jih lahko 
obsodi), če jim primanjkuje volje, da bi se spremenili… Toda vera bolnega in nesrečnega 
ne potrebuje ničesar razen neke spodbude, da bi zrasla tako močna, da Me bo ona 
izpovedovala pred svetom… Glede na to se Jaz lahko razodenem v Moji moči in slavi 
bolnim in nesrečnim, ker so bili oni večino časa preko njihove bolezni že prečiščeni, 
zaradi česar Me njihove duše lahko lažje prepoznajo, če se jim približam… Bolni Mi ne 
zavračajo vstopa v njihova srca; in če so jim oznanjene Moje Besede, je učinek na njih 
tako močan, da ima moč Moje Besede že blagodejni učinek, in oni bodo ozdravljeni, 
ker verujejo (Luka 5:17; Psalm 107:20; Matej 8:16, 17). 
 
Vendar pa ji (veri) bodo morali neverniki, ki o tem pričujejo in na ta način dosežejo vero, 
najprej dovoliti, da zaživi preko Ljubezni… Potem pa bo odvisno od stopnje Ljubezni, 
na kakšen način bo njihova vera začela delovati. Njihova odgovornost bo namreč večja, 
če jih očiten prikaz Mojega delovanja pusti brez vtisa, ker bodo zaradi tega, kar so 
doživeli, sicer morali verovati, vendar pa pri tem zaradi njihovega znanja ne bodo 
spremenili njihovega načina življenja… Zaradi tega nikar ne hrepenite po preveč 
očitnem prikazu vere, ker boste potem prejeli izredno milost, katera pa vas bo obenem 
tudi izredno obvezala… Če pa vam je to podarjeno, potem to izkoristite in se okoristite 
z milostjo, da bi dosegli višjo stopnjo… da bi potem pred svetom tudi govorili namesto 
Mene in v Mojem imenu… da bi bili zvesti delavci v Mojem vinogradu, katere bom Jaz 
blagoslovil zaradi dela za Mene in Moje kraljestvo. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7032, 3. februar 1958 
 

DAR ZDRAVLJENJA BOLNIH… 
 
Jaz podarjam dar zdravljenja bolnih tistim, ki so močni v veri in Ljubezni… Jaz lahko 
delujem samo preko teh, ker Jaz ne bom deloval v nasprotju z Mojim zakonom reda. 
To je razlog, zakaj je le nekaj ljudi, ki so prežeti s strani posvečujoče (očiščujoče) moči, 
ki teče iz Mene in prinaša popolno okrevanje bolni osebi… Glede na to je razumljivo, da 
bodo zelo globoko pobožni zdravilci oznanjali Mene in Moje ime, ker so oni duhovno 
prebujeni in tako poznajo pomen Mojega dela Odrešenja, zaradi česar poizkušajo z 
veliko strastjo (vnemo) obvestiti njihova bližnja človeška bitja o njem. Zaradi tega pa 
bo samo resničen izpovedovalec in oznanjevalec Mojega imena imel zdravilno moč; 
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kar pa je dejstvo, katerega morate vi ljudje vedno imeti v mislih, ker se ravno tako 
izvajajo tudi navidezne ozdravitve, ki pa niso izvedene z Mojo močjo, temveč je to 
pogosto dejavnost Mojega nasprotnika (Satana). Ozdravitev bolnih se mora 
zgoditi v Mojem imenu. Potem lahko človek govori o »duhovnem daru«, o neki 
izjemno trdni moči vere in o Mojem neposrednem delovanju v človeškem bitju, kar 
pa je točno tisto, kar ti globoko pobožni zdravilci zagotavljajo (oz »kar je povezano 
z njimi«). 
 
In ponovno vam govorim, da mora biti tudi v bolni osebi prisotna določena stopnja 
vere; da Me on ne sme zavrniti, temveč mora biti pripravljen, da se zvesto podredi 
Mojemu delovanju… Potem pa bo njegovo okrevanje okrepilo njegovo vero in obenem 
tudi motiviralo še naprej dvomeče (skeptične) ljudi, da si pridobijo drugačno stališče 
glede religijskih doktrin, čeprav pa on lahko doseže živo vero samo tako, da živi 
življenje Ljubezni… S tem pa se ne more govoriti o prisilni veri, temveč samo o obvezni 
spremembi njegovega razmišljanja, tako da se bo on moral razumsko ukvarjati z 
nečim, kar je prej zanemarjal. Vendar pa on lahko doseže pravilno vero samo zaradi 
spremembe preko nesebične Ljubezni do bližnjega. 
 
Torej bo vsak, ki ima vero, zelo okrepljen z dejstvom, da on prepozna Božjo moč… In 
pred skorajšnjim Koncem se bom Jaz še pogosto razodeval, kjerkoli obstaja predpogoj, 
da se Mi oseba popolnoma izroči in da omogoči moči Mojega Duha, da ga prežame; da 
on pred svetom izpoveduje Mene in Moje ime in tako uporablja moč, ki teče preko 
njega v korist njegovih bližnjih človeških bitij, da ozdravlja vsakovrstne bolezni in stiske 
(trpljenja). To pa najprej zahteva živo vero doseženo preko Ljubezni. In veliko ljudi se 
lahko ima za srečne, če je med njimi takšen zelo globoko veren brat, ki je do 
določenega obsega posrednik med Menoj in njimi, ki neposredno prejema Mojo moč in 
jo predaja dalje njegovim trpečim bratom in sestram, katerim pa on obenem tudi s 
popolnim prepričanjem oznanja Mene in Moje delo Odrešenja. On je resničen (pravi) 
borec za Kristusa; on je prikladen delavec v Mojem vinogradu in je kvalificiran za to, da 
v poslednjih dneh uresniči (duhovne) preporode, ki bodo vodili ljudi do Mene v Jezusu 
Kristusu; s tem pa izvaja odrešeniško delo, zaradi katerega ga bom Jaz blagoslovil. V 
tem zamračenem svetu bodo namreč morale zasijati blesteče svetlobe, da bodo ljudje 
tako sposobni videti. AMEN   
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7042, 14. februar 1958 
 

ZDRAVLJENJE BOLNIH… 
OZNANJANJE JEZUSA KRISTUSA… 

 
Ko je nekdo enkrat doseže prepričljivo vero v Mene, je on ne bo nikoli več izgubil, celo 
če se ponovno sooči s skušnjavami in s slabostmi vere, katerim pa je vsak podvržen, vse 
dokler živi na Zemlji. On se bo namreč ponovno napotil po stezi do Mene, Katerega je 
prepoznal kot njegovega Boga in Očeta večnosti. Vendar pa obstajajo ljudje… katerih 
pa je večina… ki še ne verujejo, ki so še naprej daleč stran od dojemanja, ker so oni še 
naprej zelo oddaljeni od Mene. In Jaz se občasno še posebno zanimam za takšne ljudi, 
da bi jim pomagal verovati. To so ljudje, ki bodo preko neverjetnih (izrednih) delovanj, 
preko ozdravitev bolnih ali preko drugačnih vrst čudežnih delovanj motivirani, da 
razmišljajo o tem… vendar pa vedno v povezavi s pobožnimi ljudmi… da tako Jaz lahko 
najprej priskrbim dokaz o Meni Osebno in Moji moči tistim, ki verujejo, s čimer pa 
obenem tudi spodbudim njihova bližnja človeška bitja, da tudi oni iščejo stik s Tistim, 
Katerega lahko prepoznajo v teh nenavadnih delovanjih… 
 
Na ta način so mnogi bolni ljudje pogosto zgolj izbrani inštrumenti, ki preko njihove 
vere dovoljujejo Moje delovanje v njih in obenem tudi pomagajo njihovim bližnjim 
človeškim bitjem, da dosežejo vero; Jaz namreč ne bom nikoli dovolil Moji moči, da 
postane učinkovita v popolnem neverniku. To je razlog, zakaj je duhovna vizija 
zdravilca sposobna razločiti, ali se ozdravitev z vero lahko zgodi ali pa ne (Dela 14:10). 
To je razlog, zakaj se ozdravitve ne zgodijo vsakič, celo če je na delu eden izmed Mojih 
duhovno prebujenih zdravilcev… prioriteta je namreč ozdravitev duše, medtem ko bi 
ozdravitev popolnega nevernika bolj verjetno rezultirala v smrti duše, kot pa v njenem 
življenju… To pa je tudi razlog, zakaj so zdravilci z vero (ki zdravijo z vero) pogosto 
napadani s strani svetovnih ljudi, ki verjamejo, da oni lahko opravičijo njihovo stališče z 
dejstvom, da niso vse ozdravitve uspešne in da so napake postale očitne, katere pa so 
prisotne ravno zaradi prej omenjenega razloga.  
 
Zaradi tega predmet »čudežnega ozdravljenja« ostaja sporen; ljudje namreč lahko 
verujejo vanj, čeprav pa oni niso prisiljeni na to… Vsak vernik bo prepustil rezultat 
Meni, ker mu njegova vera v Mene obenem tudi daje zagotovilo, da bom Jaz naredil 
vse, kar je koristno za dušo človeškega bitja… V poslednjih dneh bodo znamenja in 
čudeži v porastu, ker bo nujno, da se z dokazi podkrepi moč Jezusovega imena, da se 
bo na ta način usmerilo pozornost na Njegovo delo Odrešenja. In neverniki Ga bodo še 
naprej našli, preden bo prepozno... Kjerkoli se oznanja Božanskega Odrešenika Jezusa 
Kristusa… tam se bodo razodele še mnoge čudovite stvari… Vsak, ki veruje, Mi bo 
ravno tako služil kot priča, da Moja moč lahko postane učinkovita v njemu… Vsak, ki 
ima vero, mora bolezen svojega telesa zaupati oznanjevalcem Jezusa Kristusa, da Jaz 
lahko preko njih prikažem mojo silo in moč ter da obenem tudi pomagam tistim, ki so 
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še vedno šibki v veri, ali pa sploh ne verujejo v Božanskega Odrešenika Jezusa 
Kristusa… Pred Koncem morate namreč vsi vi vedeti to, da bom Jaz deloval na 
nenavadne (izredne) načine in da bom izkoristil tiste, ki so močni v veri in Ljubezni. 
AMEN 
 
 

.........................................................9........................................................ 
Pomembnost vere za pridobitev najčistejše Resnice… 

Na kakšen način se odvija oznanjanje resničnega znanja…  
........................................................†......................................................... 
 

 
Bertha Dudde, št. 1134, 12. oktober 1939 

 
VERA JE PRVI POGOJ ZA RESNICO… 

 
Ne glede na to, kako temeljito si oseba prizadeva spoznati Resnico, pa ta gotovost ni 
zajamčena, vse dokler njena težnja ni utemeljena na zelo globoki veri. Brez slednje je 
vse, kar ljudje ponudijo in sprejmejo, pomešano z zmoto… Temu nasprotno pa bo že 
najmanjša misel v veri pripeljala do najčistejše Resnice. Potem pa mora oseba usmeriti 
pozornost na obilje misli, ki mu pritekajo, če on v veri v Boga razmišlja o katerikoli 
stvari… kar pomeni, da bo on zajet in da mu bo razodeto najgloblje znanje. In on je 
lahko prepričan, da bo to najčistejša Resnica, ker je to najbolj naraven način prenosa 
misli, da se oseba z vprašanji usmerja k bitjem, ki so sposobna poučevati, ko se v njem 
pojavi celo najmanjša misel, ki išče razlago. Edina pot za pravilen napotek je želja z 
vprašanjem, na katerega pa bo takoj odgovorjeno. Kdo je edini, ki lahko razloži vse 
stvari? Edino Božanski Stvarnik Osebno, kar pa naredi na način, da bitjem, ki mu 
služijo, daje nalogo, da vse žive stvaritve obveščajo o tem, kar oni želijo vedeti.  
   
Sled misli vsake osebe je rezultat bolj ali manj močne volje za Resnico. Namreč Bog 
Osebno je Resnica… In če oseba s celotno vero v Boga hrepeni po Resnici, obenem tudi 
vzpostavlja povezanost z Božanskim Duhom. Tako bo duh v človeškem bitju podučen s 
strani Samega Božanskega Duha, zaradi česar lahko prejme najčistejšo Resnico… Kjer 
pa v nasprotnem primeru prevladuje enako hrepenenje, toda brez vere v Boga, tam 
Božanstvo ne more vzpostaviti stika (povezanosti) z duhovno iskro, ki prebiva v 
človeku, zaradi česar nasprotnik (Satan) izkoristi priložnost, da osebi prenese svojo 
voljo ter ga vodi v zmotno razmišljanje. Notranja povezanost z Bogom ščiti vsakršno 
komunikacijo… vsak, ki (po)kliče Boga, ki odpre njegovo srce in posluša odgovor 
(Knjižici št. 24 in 46), bo edini lahko slišal absolutno (popolno) Resnico, ker je Bog 
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pripravljen dati, kjerkoli zvesto srce išče Božanske darove; Resnica pa je vedno in za 
vekomaj dar od zgoraj…  
 
Resnica lahko pride samo od zgoraj in se nikoli ne more dvigati iz brezna… In ljudje 
bodo naredili modro tako, če pri vsakem vprašanju upoštevajo Božanskega Gospoda, 
ker Resnico lahko priskrbi edino Tisti, Ki je Sama Resnica… In kakor je rečeno, nobeden 
zemeljski otrok ne bo prosil zaman zanjo, ker bo Oče na Nebu Njegove otroke vedno 
vodil do Resnice… Zato se morajo duhovno popolna bitja ravno tako manifestirati kot 
nosilci Resnice tistim, ki želijo prejeti Resnico… oni se ne smejo soočiti z nikakršnim 
nasprotovanjem, če se želijo izraziti, kar pa v zameno ponovno zahteva zelo globoko 
vero v Boga, v duhovno moč in njihov prenos misli človeškemu bitju.  
 
Zato je vera prvi pogoj, brez katerega si ni moč zamisliti dejanskega prenosa znanja … 
Ko je oseba enkrat našla to najenostavnejšo rešitev, s čimer je zagotovljeno njegovo 
pravilno razmišljanje, potem ga ne bodo mučili dvomi, kakor tudi ne bo malodušen in 
ne bo neodločno raziskoval takšnih prenosov zaradi njihove Resnice… on bo namreč 
brezpogojno sprejel to, kar mu daje Duh, ker mu njegovo stališče do Boga navsezadnje 
zagotavlja pravilno razmišljanje… V primerjavi s tem pa oseba, ki nenehno hrepeni po 
svetovnih stvareh, ne bo hrepenela po Resnici… On instinktivno (nagonsko) čuti, da 
svetovna zadovoljstva in izpolnitev pohlepov ne more biti namen zemeljskega 
življenja… vendar pa on tega ne želi priznati, zaradi česar se on v vseh vidikih (aspektih) 
življenja ravno tako izogiba striktnemu iskanju Resnice. In ravno to namerno izogibanje 
Resnici pripelje do dejstva, da princ laži pridobiva oblast nad dušo. Večno Božanstvo 
lahko takšni duši pošlje majhno pomoč, ker bo to isto nasprotovanje ponovno 
pripeljalo do enakih zlobnih vplivov, ker Bog, Sama večna Resnica, želi biti priznan, 
zaradi česar je vera prvi pogoj za pridobitev Resnice. AMEN      
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Očetove Besede… Razlaga imena BERTHA DUDDE 
 

Vsi voljni otroci Me nosijo v svojih srcih in sledijo Mojemu Duhu, ker so Me njihove duše 
prepoznale. In ti, otrok Moj boš vedno slišala Moj glas, ko Mi žrtvuješ svoj čas, in Moje 
delo ne bo brezuspešno zate. Ure, v katerih si v strahu, da ti primanjkuje potrebne 
moči, da bi delovala za Mene, se bodo skrajšale. Kmalu boš dobila poslanstvo, katerega 
boš z Mojo pomočjo z lahkoto uresničila. Tvoja Vera, Ljubezen in volja bodo postali 
veliki, ker bom Jaz Osebno tvoja nagrada… h kateri boš goreče stremela. 
 
Otrok Moj! Vse, kar bo človeštvu razodeto preko tebe, je skrito v tvojem imenu: 
 
B – (Busse) – Morajo narediti pokoro za svoje grehe. 
 
E – (Erkennen) –spoznati svoje poreklo. 
 
R – (Rastlos) – neprekinjeno delati na svoji duši. 
 
T – (Tätig) – biti dejavni v Ljubezni. 
 
H – (Horchen) –poslušati glas v svojem srcu. 
 
A – (Allen) – odreči se vsem svetovnim užitkom. 
 
 
D – (Demütig) –ponižno se podrediti Očetu na nebu. 
 
U – (Um) – neprestano moliti za Milost. 
 
D – (Dienen) –služiti Stvarniku Neba in Zemlje. 
 
D – (Dienen) –služiti svojemu bližnjemu v Ljubezni. 
 
E – (Ehre) – in slaviti Mene, Očeta na nebu, na veke vekov. 
 
Dojemi to, da Mene ne morejo najti tisti, ki iščejo svet. Vendar pa bom Jaz tiste, ki Me 
iščejo, srečal in jim razodel Sebe… vsak, ki se Mi preda, Me bo posedoval. In tisti, ki 
moli za Mojo milost, se nahaja v Moji milosti, ker resnično razumeti Mojo Besedo je dar 
milosti Moje Ljubezni… 
 
Zato se pripravi, da prejmeš Moj dar kot znak Moje Ljubezni. Otrok Moj, poskrbi za 
svojo dušo; spoznaj Mojo Ljubezen in se potrudi, da v svojem srcu (ob)čutiš najčistejšo 
Ljubezen do Mene, ker mora biti vsa nečistoča odstranjena iz srca, v katerem bom Jaz 
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živel. Jaz namreč uživam samo v čisti Ljubezni, v Ljubezni, ki ne išče in ki edino daje 
sebe… ki je voljna narediti vse, da bi lahko služila… Čista Ljubezen je dragocena kot 
dragulj; ona s svojo svetlobo osvetljuje svojo okolico, ona prinaša srečo in vedno želi 
samo dajati… Ko ti takšna Ljubezen preplavi srce, Me boš ti sprejela v sebi in boš v 
svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate največji blagoslov že v času življenja na 
Zemlji. 
 
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to še ostati skrito od 
tebe; ti namreč dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem 
k Moji Ljubezni… Tebi koristi to, da iz globine svojega srca kličeš Mene in Mojo 
prisotnost… ko se v iskreni molitvi priporočiš svojemu Odrešeniku… Jaz se bom 
pojavil… nepričakovano… in se vselil v prebivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja 
Ljubezen, in prinesel bom blaženo srečo tistim, ki v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz 
namreč ne bom dovolil, da Moji otroci, ki se Mi predajo, živijo v pomanjkanju; in Jaz jim 
bom razodel Sebe ob ustreznem času. AMEN  
 
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939. (št. 
0763) 
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V hrvaščino prevedel in sestavil Lorens N.   

(julij-avgust 2013) 

 

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

www.zastocistaistina.com 

www.akademijavjecnogproljeca.org  

www.youtube.com/c/ZAŠTOČISTAISTINA  

www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI  

www.ljubavseohladila.com 

 

http://www.zastocistaistina.com/

