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To Knjižico posvečam Mariji Barić,
moji krasni sestri v Jezusu Kristusu.
' Vi bi morali vedeti, da za Mene ne obstaja večje blaženosti od tega, da
gledam vas, Moje žive stvaritve, kako se razvijate v otroke, ki
prepoznajo njihovega Očeta in želijo biti združeni z Njim…'
(BD 7680)
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……………………...............................….....1………………................................................

Najbolj vzvišeno Bitje ne želi biti samo naš Bog in Stvarnik,
temveč predvsem naš Ljubljeni Oče…
………………………………..…………………....†……………......................................................
Bertha Dudde, št. 7648, 15. julij 1960
BOG KOT LJUBLJENI OČE…
Jaz sem za večino ljudi oddaljeni in nedostopni Bog pod pogojem, da oni še vedno
verujejo v Mene… Vendar pa oni niso povezani z Menoj. Oni Me iščejo daleč stran; oni
sicer brez dvoma v Meni vidijo svojega Boga in Stvarnika, vendar pa ne svojega
Očeta… oni še niso vzpostavili odnosa otroka z njegovim Očetom in si zaradi tega
ne drznejo, da bi se pogovarjali kot z Očetom, kakor obenem tudi ne pričakujejo
pomoči, ker izključujejo Mojo Očetovsko Ljubezen in v Meni vidijo samo Boga, Ki
kaznuje, neusmiljenega Sodnika, Ki jim sodi brez milosti, če ne živijo v skladu z
Njegovo voljo. Ljudje ne poznajo Moje ogromne Ljubezni do njih, ker bi drugačez
zaupanjem pristopali k Meni in bi sepogovarjali z Menoj… Oni ne vedo, da so nastali iz
Moje Ljubezni in da jim Moja Ljubezen pripada kljub dejstvu, da so postali grešni… Oni
so še naprej oddaljenidaleč stran od Mene,zaradi česar tudi ne morejo biti prežeti z
Mojo močjo, ker bi se potem oni zvesto usmerili k Meni… oni bi namreč iskali Mojo
prisotnost in bi zbrali voljo, da jih Jaz sprejmem kot Mojega otroka…
In težko jim je prenesti to znanje… namreč Jaz sem in tudi bom za te ljudiostal
nedosegljivo Bitje, Ki se nahaja izjemno visoko iznad človeštva in ima malo ali pa celo
sploh nima nikakršnega stika z njimi. Oni ne verjamejo v soodvisnost med Stvarnikom
in Njegovo živo stvaritvijo; oni se počutijo izolirane,kar pa jedejansko res, vse dokler te
izolacije sami ne odstranijo in se Mi poizkušajo pridružiti. Vendar pa Jaz želim biti Oče
Mojm otrokom; Jaz želim biti blizu ljudem, da Me bodo oni lahko slišali,kar pa najprej
zahteva to, da bo svobodna volja človeškega bitja v stiku z Menoj. Človeško bitje si
mora ravno tako želeti pristopiti k Meni; ono osebno mora s pomočjo svoje lastne volje
odstraniti ogromno razdaljo med nama, da bo v stiku z Menoj. In ta odločnost se lahko
prebudi v človeškem bitju, če mu je nenehno oznanjana Moja Ljubezen, če sem mu Jaz
predstavljen kot najbolj vzvišeno Bitje, Ki je čista Ljubezen in Ki želi dati Svojo veliko
Ljubezen Svojim živim stvaritvam s ciljem, da jih osreči. Jaz moram biti ljudem
predstavljen kot Tisti, Ki jenajbolj popoln; popolnost pa vključuje obilje Ljubezni do
Mojih živih stvaritev. Edino takrat, ko človeško bitje lahko verjame v Mojo Ljubezen,
se bo njegova Ljubezen do Mene prižgala in on bo hrepenel po stiku z Menoj…
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In potem se bo tudi počutil kot Moj otrok in bo hrepenel po Očetu s ciljem, da se
intimno pogovarja z Njim. On ne bo čutil več nikakršne ovire; on se bo pogovarjal z
Menoj tako, kot se otrok pogovarja s svojim Očetom; in on bo obenem tudi čutil Mojo
Ljubezen,zaradi česar bozaupljivo pristopal k Meni… in potem sem Jaz lahko prisoten
poleg njega. Potem bo odstranjena ogromna oddaljenost; potem bo otrok tudi lahko
slišal Moj glas, ker je… če on teži k Meni… tudi sam postal Ljubezen, ki pa povzroči
združitev otroka z Očetom… In čim Me vašim bližnjim lahko prikažete kot njihovega
Boga in Stvarnika, kot najvišjega Očeta, Ki samo želi biti združen s Svojimi otroki, kot
je bilo to na začetku… čim Me predstavite kot Boga Ljubezni (1 Janez 4:8, 16), bodo
ljudje izgubili njihovo ogromno sramežljivost do Mene in se bodo z zaupanjem obrnili
na Mene, ko so v težavi. Oni bodo prejeli Mojo pomoč in se Mi bodo potem vedno bolj
poizkušali približati, ker bodo potem zajeti z Mojo Ljubeznijo in bodo nežno, toda
zanesljivo pritegnjeni navzgor. In nekega dne se bo ta združitev tudi zgodila; ko
namreč človeško bitje enkrat (ob)čuti Mojo Ljubezen, se ono ne bo več ponovno ločilo
od Mene, temveč bo vse bolj težilo k Meni. In ogromna oddaljenost bo končno
premagana s strani človeškega bitja, ki v Meni ne vidi več samo svojega Boga in
Stvarnika, temveč svojega Očeta, h Kateremu se bo potem napotilo in bo tudi
zanesljivo doseglo svoj cilj. AMEN
…………………………………..........…………......2……………..................................................

… Kateri želi, da z Njim vzpostavimo iskren in pristen,
ne pa formalen odnos…
……………………………………………..……......†……………....................................................
Bertha Dudde, št. 5481, 6. september 1952
BOG… OČE…
Ne dovolite, da bom za vas oddaljeni Bog, h Kateremu molite za pomoč v določenem
času, ko to od vas zahtevajo napotila, katera so predpisali ljudje, temveč Me vedno
(po)kličite k sebi. Dovolite Mi, da bom vedno blizu vas…glejte Me kot Očeta, Ki z nežno
Ljubeznijo hrepeni po Svojih otrocih, in pogovarjajte se z Menoj, tako kot se otrok
pogovarja s svojim očetom… brez strahu, zaupljivo in enostavno; tako bo Moje srce
uživalo v otroškem jecljanju. Samo takrat, ko Me vi ljudje prenehate iskati daleč stran
in ko samo (ob)čutite Mojo prisotnost, bo vzpostavljena pravilna povezanost z Menoj…
kar pa bo prineslo to… da bo Moja Ljubezen učinkovita v vas, ki ste Moji otroci in ki se
morate obenem tudi okoristiti s svojim otroštvom. Potem pa na Zemlji ne boste več
hodili sami; potem boste imeli poleg vas najzvestejšega prijatelja in pomagača;potem
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se boste naučili pravilno razmišljati in obenem tudi pravilno izkoristiti vaše zemeljsko
življenje, ker vam bom potem Jaz dal napotila, katera boste miselno prejeli in boste
obenem tudi delovali v skladu s tem, ker resničen otrok izpolnjuje tisto, kar njegov
Oče zahteva od njega…
Naučite se v Meni prepoznati Očeta… Jaz namreč želim, da Me ljubite in ne da se Me
samo bojite kot Boga… Potem boste tudi molili tako, da lahko vašo molitev uslišim, ker
boste na ta način izražali vašo Ljubezen in vero… Vi se namreč ne boste nikoli tako
pristno in zaupljivo pogovarjali z Bogom, kot pa se boste lahko pogovarjali z
Očetom.Potem boste namreč izgovarjali samo besede, katere ste se naučili
tradicionalno, kakor so bile določene s strani cerkvene vere, katera pa kaj hitro lahko
ostane formalnost, molitev, katera Mi ni namenjena v duhu in Resnici (Janez 4:23, 24).
Jaz ne uslišujem molitev ustnic (izgovorjene le z usti, brez dasodeluje srce); Jaz od Mojih
otrok želim, da Mi govorijo kot Očetu. Jaz želim slišati govoriti vaše srce; potem pa
se mu bom Jaz tudi ljubeče približal in uslišal njegovo molitev…
Bertha Dudde, št. 5720, 10. julij 1953
PRAVILNA VRSTA MOLITVE… ODNOS OČETA Z OTROKOM…
(Matej 7:7-11)
Vi ljudje bi morali verovati, da od Mene lahko dobite, karkoli si (za)želite, samo če k
Meni molite na pravilen način… Celo nek zemeljski oče ne bo svojega otrokaza
ničesar prikrajšal, če ga on zaupljivo prosi za nekaj.Nek zemeljski oče ne more otrokaza
ničesar prikrajšati, ker ga ljubi z vsem svojim srcem in obenem tudi želi posedovati
otrokovo Ljubezen. Nek zemeljski oče je torej oseba s slabostmi in pomanjkljivostmi v
primerjavi z vašim Očetom na nebu, Čigar Ljubezen do Njegovih otrok, po katerih
ljubezen je On hrepenel od začetka, je veliko bolj globoka. Volja Mojih otrok je tisto,
kar jih je ločilo od Mene, tisto, kar jih je usmerilo k Mojemu nasprotniku (Satanu) in
katero Jaz želim posedovati. In Jaz sprejemam, da se ta volja nanaša na Mene, če Me
oseba (po)kliče v molitvi (v smislu, »da ta volja v molitvi nekaj prosiod Mene«), če je to
pravilna vrsta molitve, ki prikazuje klic otroka k Očetu. Potem bo človeško bitje na poti
vrnitve k Meni; potem bom Jaz že pridobil nazaj Svojega otroka in potem bo Moja
Ljubezen voljna dati, za karkoli je zaprošeno, da bi obenem tudi pridobila Ljubezen
Mojega otroka, da se tako on ne bo nikoli več ponovno obrnil stran od Mene.
Vendar pa so človeške molitve le redko tisto, kar bi morale biti… oni lahko še
naprej molijo k njihovemu Bogu, vendar pa ne k Očetu; in njihovim molitvam
primanjkuje moči, ker jim primanjkuje otroškega zaupanja, kakor tudi vere, da
bom Jaz odgovorilna njihove molitve… Vendar pa to ni znak pravilnega odnosa med
otrokom in njegovim Očetom. Oni so še naprej zelo oddaljeni od Mene; oni samo
poizkušajo in so potem, ko so bile njihove molitve zaman, še celo bolj brez vere
(skeptični)… Najprej se naučite prepoznati Očeta v Meni in Mi potem govorite; potem
boste sami odkrili, koliko bo vaša molitev veliko bolj učinkovita. Namen vaše težave je
namreč ta, da vas ozavesti o dejstvu, da ste z vašo lastno močjo nesposobni karkoli
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narediti (Janez 15:5) in da bi se vi v vaši nemoči morali, kar pa tudi lahko naredite,
obrniti na Tistega, Ki je močan, Ki vam lahko in vam tudi želi pomagati, ker vas ljubi…
Vi se boste s takšnim zavedanjem počutili, da ste Njegovi otroci; potem pa Mu v
ponižni in iskreni molitvi predstavite vašo težavo, in On vam bo pomagal ter takó
izpolnil obljubo: »MOLITE in vam bo dano… trkajte in se vam bo odprlo
(Matej 7:7-11).« AMEN

… Seveda pa se morate vi ljudje, da bi v vas prebudili vero, najprej naučiti prepoznati
Boga in Stvarnika večnosti. Vendar pa mora potem ta vera zaživeti preko Ljubezni
(Knjižica št. 63)… morate se naučiti ljubiti Boga kot vašega Očeta. Potem odnos med
nama ne bo mrtev oz. formalen; potem boste vzpostavili iskreno povezanost z Menoj,
kar Jaz pričakujem od vas, da vas lahko z vso Svojo Ljubeznijo privijem k Sebi. Potem
boste naredili velik korak naprej k popolnosti in potem vas Jaz ne bom nikoli več
(iz)pustil;Moja predana Očetova Ljubezen vas bo vodila k cilju… Kot Moji resnični otroci
boste vstopili v večni dom, v hišo vašega Očeta… dobili boste Očetovo nasledstvo…
tako kot Jaz in v skladu z Mojo voljo boste sposobni delovati in ustvarjati v svetlobi ter
moči in nepopisno boste srečni. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8673, 14. november 1963
RESNIČNA CERKVENA SLUŽBA ZAHTEVA ODNOS OČE-OTROK…
Veliko ljudi verjame, da razmišljajo in delujejo na religiozen (pobožen) način, vendar pa
jim primanjkuje pravilnega odnosa do Mene… Oni zagotovo mislijo o Meni kot o
svojem Bogu in Stvarniku, vendar pa ne kot o svojem Očetu,zaradi česar ne
vzpostavljajo odnosa otroka z njegovim očetom. Rezultat tega je, da se Mi tudi v
molitvi ne predajo; oni v Meni vidijo samo oddaljenega vsemogočega Boga, Kateremu
so kot človeška bitja pokorni in Katerega se prej bojijo, kot pa Ga ljubijo… ker še naprej
niso sposobni prepoznati Moje resnične narave.
In ponovno mora biti dana razlaga, da stopnja človekove Ljubezni določa njegov
pravilen odnos do Mene… da bo Ljubezen prepoznala Očeta, Ki je Sam Ljubezen (1
Janez 4:8, 16), in da bo potem človeško bitje z Ljubeznijo težilo k Meni in Me bo klicalo
kot Moj otrok. Edino takrat se lahko govori o »religioznem« načinu življenja, ker bo
vsak takšen način življenja zagotovo vodil nazaj do Mene (= »religio« = vrnitev k Bogu,
ponovno vzpostavljanje izgubljenega odnosa med padlim bitjem in Bogom). Vendar pa
vse dokler sem Jaz še naprej človekov oddaljeni Bog in Stvarnik, Katerega se je zaradi
Njegove moči potrebno bati, obstaja zelo malo verjetnosti, da bo takšen človek k Meni
pristopil z Ljubeznijo. On bo samo formalno izpolnil stvari, katere od njega zahteva
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cerkev. Njega edinole vzgoja motivira, da se ustrezno obnaša, vendar pa to ne bo
zagotavljalo spremembe njegovega notranjega bitja, kar pa je namen in cilj
zemeljskega življenja.
Zaradi tega, če vi ljudje doživite težke udarce usode, je njihov namen samo ta, da bi vas
oživeli; da opustite same formalnosti in da začnete več razmišljati o Bogu, Ki vas je
ustvaril… da začnete razmišljati, zakaj živite na Zemlji in da se potem prostovoljno
podredite Sili, Kateri ste dolžni svoje življenje;namreč vaš nezainteresiran odnos do
Mene ne bo ne bo povzročil vašega duhovnega napredka… Če torej najresneje želite
izvedeti, kaj vaš Bog in Stvarnik zahteva od vasv času vašega zemeljskega življenja,
boste vi to tudi zagotovo odkrili. Najprej morate razmišljati o naravi (značaju) svojega
Boga in Stvarnika in v vas se bo pojavila potreba, da delujete z Ljubeznijo… to
jenamreč Moj glas, s katerim Jaz govorim vaši vésti in se vam na začetku objavljam.
S spremljanjem glasu vaše véstise Mi boste vi približali; potem pa boste z Menoj tudi
vzpostavili vrsto odnosa, ki je v skladu z odnosom med otrokom in očetom… Moj nežni
glas vas bo vedno usmerjal k delovanjem Ljubezni, katera vam bodo prinesla svetlobo
(spo)znanja in z njo razumevanje Moje narave, Katera je sama Ljubezen… Potem pa
boste opustili »prazne ceremonije« izza vas ter postali živi v vašem bistvu in delih. Vi ne
boste več izvajali formalnih del, temveč boste znotraj vodeni k Meni zaradi svojega
novega življenja Ljubezni.
In vi zaradi tega veste, da je vse tisto, kar teži k Ljubezni, kar je poučevano od Ljubezni
in je dejavnost Ljubezni, dobro in za Mene sprejemljivo. Ljubezen je namreč znak
Resnice, kakor tudi znak duhovne zrelosti človeka, ki kot Moj predstavnik želi voditi
svoje bližnje nazaj k Meni. Vse dokler tudi sam nima Ljubezni, bodo njegove pridige
ravno tako brez moči: to bo formalna in brezživljenjska služba, ki pa nikomur ne
prinaša koristi, ker sem Jaz Osebno zanj (pridigarju) oddaljen in ker so izgovorjene
samo prazen besede, ki pa nikoli ne morejo doseči Mojega ušesa. Samo tesna
povezanost z Menoj, uresničena preko Ljubezni, bo oživela vaše razmišljanje, voljnost
in delovanje. Samo tedaj boste tudi sami dosegli življenje; namreč vse dokler ste brez
Ljubezni, ste vi še naprej mrtvi.
In glede na to je sodelovanje v »cerkveni službi« vedno samo zunanja formalnost. In
tam Jaz nedvomno ne morem biti prisoten, vse dokler vi ljudje verujete samo v Boga in
Stvarnika, toda ne najdete pravilnega odnosa do Mene… Najprej morate kot otroci
priti k Očetu in se zaupljivo pogovarjati z Menoj. Samo takrat ste lahko prepričani, da
sem blizu vas. Potem pa bo tudi vaša vera zaživela, ker bo »otrok« vedno težil k
temu, da izpolni voljo svojega očeta. On se ne bo več držal samo zunanje
formalnosti, temveč bo z vsem svojim srcem hrepenel po Moji prisotnosti, katero pa bo
tudi zagotovo doživel.
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Jaz samo želim, da zaživite; da opustite nekoristne navade in običaje, katere so vas
naučili, da se jih držite, katere pa so in tudi ostajajo popolnoma brezkoristne za vašo
dušo. Vi Me boste sposobni ljubiti samo takrat, ko Me prepoznate kot svojega Očeta;
in samo takrat boste izpolnili namen vašega zemeljskega življenja… samo takrat lahko
dozorevate (se izpopolnjujete), kar pa je vedno uresničeno samo z Ljubeznijo. AMEN

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

… odnos nekega otroka z njegovim Očetom; otroka, ki hrepeniedino po
Očetovi Ljubezni in po združitvi z ljubljenim Očetom…
……………………………………………………....†…………….....................................................
Bertha Dudde, št. 6800, 7. april 1957
ODNOS Z BOGOM OČE – OTROK…
Vi vstopate v pravilen odnos z Menoj, ko v Meni vidite vašega Očeta in ne samo vašega
Boga ter Stvarnika večnosti… Jaz namreč želim, da vi postanete otroci, ki se z
Ljubeznijo predajajo njihovemu Očetu. Jaz ne želim, da se Me zgolj bojite in
spoštujete, temveč da Me s celim srcem ljubite, da vas bom tako lahko razveselil
(navdušil) z Mojo neskončno Ljubeznijo. Jaz želim doseči pristen odnos Oče-otrok, ker
je le ta podprt s strani Moje Ljubezni. Ko sem vas ustvaril, sem vas Jaz lahko prikazal v
zunanji obliki kot le ustvarjena bitja, čeprav sem vas oskrbel z vsemi darovi do
najvišjega obsega… Jaz sem vas dejansko lahko prežel z Mojo gorečo – vse
prežemajočo Ljubeznijo, vendar pa vasnisem mogel prisiliti, da to Ljubezen sprejmete
in da jo na enak način vrnete, ker Mi takšna Ljubezen ni mogla biti tako prijetna kot
Ljubezen, ki Mi jo iskreno podari Mojega otrok…Edino Ljubezen, ki Mi je podarjena v
svobodni volji, daje srečo. In Jaz Moje žive stvaritve na Zemlji nenehno pozivam,
da Mi podarijo to vrsto Ljubezni, ker jih bo ta Ljubezen obenem tudi pripeljala do
nezamisljive blaženosti. Bitja, ki so prostovoljno ostala z Menoj, ko se je zgodil veliki
padec prvobitno ustvarjenih bitij, se lahko zagotovo imajo za nezamisljivo srečne, ker
so oni neprestano prežeti s strani Moje Ljubezni, zaradi česar oni ravno takožarijo od
Ljubezni… Kljub temu pa se stopnja Ljubezni in blaženosti med njimi in Mojimi
resničnimi otroci razlikuje. Vendar pa prejšnji še naprej lahko dosežejo to stopnjo, če
oni ravno tako prostovoljno potujejo po stezi, ki jim dovoljuje, da ravno tako postanejo
Božji otroci… po stezi preko Zemlje z namenom poslanstva… V tem primeru pa oniže
na začetku smatrajo, da sokot vsaka druga oseba Božja »živa stvaritev«,in morajo z
njihovo lastno svobodno voljo vzpostaviti odnos »otroka z njegovim
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Očetom«…Vsaka oseba je torej to sposobna narediti; vsaka oseba se mora samo
izročiti Sili, katero on lahko prizna kot Boga in Stvarnika, če ima dobro voljo…
Zaradi privrženosti človeškega bitja tej Sili bo »Oče« zajel Njegovega otroka in ga bo
pritegnil k sebi. Potem pa bo otrok izgubil vsakršno sramežljivost, vsakršen strah do
Njega; potem bo on z zaupanjem prišel k Meni in Me začel ljubiti z ljubeznijo otroka, ki
čuti tesno povezanost z njegovim Očetom in ki se Mu ravno tako podreja z zelo
globoko ponižnostjoter Ga ne želi razžalostiti, temveč ravno tako hrepeni po Njegovi
Ljubezni, ker drugače ni srečen… Potem Mi bodo naklonjene vse njegove misli in
ukinjena bo do sedaj obstoječa ločitev; potem je Moja »živa stvaritev« postala Moj
»otrok«, in dosežen bo cilj, katerega sem si postavil, ko sem jo ustvaril. In cilj, ki vam je
bil dan za življenje na Zemlji, je ta, da z Menoj vzpostavite ta resničen odnos Očeotrok… Vse dokler sem Jaz samo vaš Bog in Stvarnik, Katerega vi sicer zagotovo
spoštujete in se Ga bojite, boste više naprej zelo daleč oddaljeni od Mene, ker vam
bo potem še naprej primanjkovalo pravilne vrste Ljubezni, ki vas spodbuja k Meni
inv Meni obenem tudi prepozna Očeta… Moje razsvetljenje Ljubezni še ne more
vplivati na vas do obsega, da le to prižge vašo Ljubezen, zaradi česar bo Ljubezen težila
k Ljubezni. Ljubezen otroka do »Očeta« je drugačna Ljubezen od tiste, ki jo vi čutite do
vašega Boga in Stvarnika. Resnična Ljubezen vedno išče združitev; in združitev z
Menoj bo vedno tista otroka z njegovim Očetom, ker sem Jaz navsezadnje vaš Oče, iz
Čigar Ljubezni ste vi nastali… In ko ste enkrat vzpostavili pravilen odnos, boste vi ravno
tako vedeli, koliko sem Jaz blizu vas in koliko sodelujem pri vsem, kar doživi Moj otrok,
celo pri najmanjši stvari… In vi boste k Meni pristopili celo z najmanjšo prošnjo, ker
boste izgubili vsakršno sramežljivost do Tistega, Katerega ljubite in spoštujete kot
vašega Očeta… ker se Mu vi izročate z otroškim zaupanjem. Ta Ljubezen pa ne bo
zatajila (odpovedala); ona bo nenehno dajala zadovoljstva otroku, ki je našel njegovo
pot domov k Očetu in ki Mu je zvest z gorečo Ljubeznijo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7165, 14. julij 1958
PRAVILEN ODNOS OČE-OTROK…
(Matej 18:3; Luka 10:21)
»Če ne postanete kot majhni otroci, vi ne boste vstopili v nebeško kraljestvo…« To je
neka čudna izjava, da Jaz pričakujem, da postanete otroci. Navsezadnje sem vam dal
celotni življenjski vek, od otroštva pa do starosti, da tako dozorite na Zemlji. Torej vi iz
tega(te izjave) ne bi smeli kot primer vzeti otroške pomanjkljivosti in pomanjkanja
razumevanja, temveč otroško zaupanje do Očeta, ki naredi Moje Očetovsko srce
dovzetno, katerega (tega zaupanja) Jaz ne bom zavrgel in katero za vas odpira nebeško
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kraljestvo…Pristna otroška vera, katero ima otrok do njegovega Očeta, in zaupljive
prošnje, ki zagotavljajo, da jih bom Jaz uslišal: to je ponižnost otroka, zaradi katere
lahko prejme neko obilje blagoslovov. Ali je Ljubezen lahko bolj čista in nesebična od
tiste, ki jo ima otrok do njegovega Očeta? Otrok ne ocenjuje najprej občutkov razuma,
ki jih ima do Očeta; on je k Očetu voden z njegovim srcem, in samo srce gre po direktni
poti do Mene in se Mi popolnoma izroči. In kjer človekovo srce spodbuja takšna
Ljubezen, tam je Moja Beseda prepričljiva, ker bo on resnično vstopil v Moje kraljestvo,
ker Ga Jaz ne bom nikoli več pustil; Jaz bom otroka pritegnil k Mojemu srcu in mu
podaril večno življenje v blaženi sreči… Poleg tega pa imajo Moje Besede namen, da
vam povedo, da boste vi ljudje z uporabo razuma težko dosegli vaš cilj na Zemlji… da
torejvse večja starost (zrelostna doba), izpolnitev življenja ali celo razumski zaključki ne
morejo nadomestiti otroške Ljubezni do Mene… da mora biti pravilen odnos z Mano
tisti od otroka do njegovega Očeta. Namreč ta odnos vključuje vse, kar je potrebno
za doseganje psihološke zrelosti: Ljubezen, ponižnost in popolno podrejenost Moji
volji…Toda koliko ljudi vzpostavlja ta srčen odnos z Menoj… koliko ljudi je sposobnih,
da Me (po)kličejo v njihovem srcu kot Očeta, Ki z gorečo Ljubeznijo skrbi za Njegovega
otroka in mu pomaga v vsaki težavi in nevarnosti… In kako je malo tistih, ki Me
zajamejo z njihovo otroško Ljubeznijo in Me na ta način nerazdružljivo priklenejo k
sebi. Ti ljudje so si torej pridobili nebeško kraljestvo, ker ono avtomatsko prihaja k
tistim, v katerih Jaz lahko prebivam, privabljen z Ljubeznijo Mojega otroka. In zato
boste vi razumeli, da Jaz ne gledam na tiste, ki so veliki, temveč se Jaz namesto tega
sklanjam k tistim, ki so majhni; da za Mene nima vrednosti tisto, kar človeško bitje
uresničuje oz. je uresničilo z njegovimi človeškimi sposobnostmi in z njegovim
treningom. Jaz namesto tega gledam edino v njegovo srce kot takšno, in Meni je
prijeten vsak žarek Ljubezni, katerega odkrijem znotraj, ker ta žarek Ljubezni nima
ničesar skupnega s človeškimi sposobnostmi; on je prižgan edino preko iskrene veze z
Menoj, ki okarakterizira pravilen odnos Oče-otrok. In glede na to bo samo »resničen
otrok« prišel do posedovanja Mojega Kraljestva, kakor sem to obljubil preko Moje
Besede. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3292, 13. oktober 1944
LJUBEZEN OTROK… STARŠEVSKA LJUBEZEN…
Postanite kot majhni otroci (Matej 18:3); potem Me boste sposobni ljubiti, kakor otrok
ljubi njegovega Očeta. Ne zoperstavljajte se Moji volji, temveč Mi dovolite, da vas
vodim; sprejmite Mojo Očetovsko roko in Mi sledite brez odpora in s popolnim
zaupanjem, da vas bom pravilno vodil. V tem primeru boste razrešeni vsakršne

13

odgovornosti, ker Oče ne bo poklical na odgovornost Njegovega otroka, če on vedno
ostaja blizu Njega in z otroško poslušnostjo sprejme Očetovo voljo. Potem bom Jaz za
Moje otroke skrbel z večjo od največje Ljubezni. Jaz jih bom bolj kot kdajkoli pritegnil k
Svojemu srcu in jih ne bom nikoli več pustil od Sebe, ker bodo oni potem Moji Lastni za
vekomaj. Jaz ne želim ničesar drugega, razen njihove Ljubezni. In če Me imate za
vašega Očeta, če se počutite kot Moji otroci, potem bo Ljubezen v vas resnično
prižgana in vi boste želeli pripadati Meni ter tako izpolniti Mojo voljo. Otrok namreč ve,
da bo pri njegovem Očetu našel potrebno zaščito. On ve, da bo zaščiten in preskrbljen
z vsem, kar potrebuje, ker Očetova Ljubezen ne bo pustila njegovega otroka v težavi.
In ker otrok ve, da ga On ljubi, bo on ravno tako ljubil Njega… To pa je razlog, zakaj Jaz
želim, da Me prepoznate kot vašega Očeta; Jaz namreč hrepenim po vaši Ljubezni in
vas želim pridobiti za sebe. Vi ste Mi že od začetka pripadali. Vendar pa samo takrat,
ko se Mi izročite, boste vi v Resnici Moji otroci, ker boste drugače samo Moje žive
stvaritve. Vi ste namreč zagotovo nastali iz Mene, vendar pa niste z Menoj združeni v
Ljubezni. Edino Ljubezen vas bo spremenila v Moje otroke, katerim Jaz želim biti pravi
Oče… Edino Ljubezen do Mene bo vzpostavila pravilen odnos, in ta Ljubezen je tisto,
kar Jaz želim pritegniti že neskončno dolgo časa. Otrok, ki Me ljubi z vsem njegovim
srcem, bo našel popolno blaženost na Mojem Očetovem srcu, ker ono bije z gorečo
Ljubeznijo do tega otroka. In vsak, ki poseduje Mojo Ljubezen, je neizmerno srečen,
celo če telo še ne občuti tega, medtem ko on še naprej živi na Zemlji. Kljub temu pa
duša čuti moč Moje Ljubezni in se v nenehnem hrepenenju usmerja k Meni. On stremi k
Meni in hrepeni po Mojih Besedah… Ljubezen namreč išče združitev. In ker Me
zemeljski otrok ne more videti, Me on želi slišati,zaradi česar pozorno posluša Mojo
Besedo, ki odmeva v njegovem srcu. In Jaz bom Mojemu otroku govoril Besede
Ljubezni ter tolažbe, Besede moči in milosti… Jaz mu bom dal tisto, po čemer hrepeni:
svetlobo in moč… da bo on lahko (z)rasel močan in da bo njegova Ljubezen izbruhnila v
blesteči plamen. Potem pa se mu bom Jaz približal in ga pritegnil k Sebi… Jaz ga bom
iz kraljestva teme dvignil v kraljestvo svetlobe, čim on na Zemlji hrepeni še edino po
Moji Ljubezni… potem bo on pripravljen za duhovno kraljestvo. Ker če ima on
Ljubezen, bo on postal kot Jaz in nikoli več se mu ni potrebno ločiti od Mene, ker bo
združen z Menoj za vekomaj in ker bo on v njegovem srcu prižgal njegovo Ljubezen do
Mene. In zato se Morate vi do Mene obnašati kot otroci; potem Me boste tudi kot
otroci sposobni ljubiti in z vsem vašim srcem hrepeneti po Meni. In potem vam bo
pripadala Moja Očetovska Ljubezen, vi pa boste blaženo srečni. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4153, 26. oktober 1947
ODNOS OTROKA Z NJEGOVIM OČETOM…
Vi morate postati Moji Lastni in se nikoli več ponovno ločiti od Mene! Vi se morate
združiti z Menoj, se Mi izročiti in edinole hrepeneti po Moji Ljubezni. In če ste dosegli to
stopnjo odrekanja od vseh zemeljskih stvari, vi lahko z gotovostjo zapustite vaše
(zemeljsko) življenje, ker ste potem opravili vaš končni izpit na Zemlji in ste pripravljeni
za duhovno kraljestvo. Toda kaj potrebujete, da dosežete to stopnjo Ljubezni do
Mene, ki vas bo za vekomaj blaženo osrečila? Vi morate imeti odnos otroka z njegovim
Očetom; potem ne boste hrepeneli po ničemer razen po tem, da boste združeni z
Menoj. Otrok namreč hrepeni samo po tem, da bo z očetom, ker on čuti njegovo
starševsko Ljubezen in ve, da ga ona ustrezno (za)ščiti. Otrok je šibak (nebogljen) in
prosi za zaščito ter podporo; on prosi za darove, katere pa mu lahko podari edinole
očetova Ljubezen, da on tako zaupljivo pristopa k njemu in ga prosi z veliko otroško
ponižnostjo. In oče ne bo otroka za nič prikrajšal, ker ga ljubi. Vi se morate počutiti kot
Moji otroci in imeti to zaupanje v Mene, da Mi tako lahko predstavite vse vaše skrbi,
težave in trpljenja ter zvesto čakate na Mene, da jih odstranim od vas in dopustim, da
vam bo vaša usoda na Zemlji znosna. In tako vi krepite vašo povezanost z Menoj, z
vašim Očetom večnosti. Vi se Mi predajate in čutite, da ste tako blizu Mene, da se brez
sramežljivosti pogovarjate z Menoj in obenem tudi vlagate napor, da pridobite Moje
zadovoljstvo in pri tem ponovno Mojo Ljubezen. In zavedali se boste, da vi kot Moji
otroci posedujete Mojo Ljubezen. In to zavedanje vam bo dalo notranji mir ter moč
v izobilju. Vendar pa vi ne boste postali prevzetni; vi boste ostali zelo globoko ponižni
in zasuti z Mojo milostjo… Potem pa bom Jaz v vas lahko uresničil učinek; lahko vam
bom govoril preko Mojega Duha in vi Me boste lahko slišali (Knjižici št. 24 & 46)…
(po)veza(nost) z Menoj vas bo vodila do obilja blagoslovov, ker boste potem vi pripadali
Meni in Jaz vas ne bom nikoli več pustil. Zgodila se bo združitev, katera bi morala biti
cilj vseh ljudi na Zemlji, da bodo oni tako lahko vstopili v kraljestvo miru, ko se konča
njihovo življenje na Zemlji. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5155, 21. junij 1951
PRAVILEN ODNOS OČE-OTROK… SVOBODNA VOLJA…
Jaz se do vas obnašam na enak način, kot se vi obnašate do Mene… Jaz vam bom
dovolil popolno svobodo, če se želite oddaljiti od Mojega vpliva in če ne želite izkoristiti
Moje milosti. In če Me ne želite priznati in verjamete, da lahko živite brez Moje pomoči,
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vas Jaz ravno tako ne bom prisiljeval v tem pogledu… Potem pa boste potrebovali vašo
lastno moč in boste morali prepoznati, da ste šibki, v kolikor vi raje ne izberete
uporabiti moč od spodaj, kar pa vas bo povleklo navzdol za neskončno dolgo časa. Jaz
bom prišel naproti vsakemu, ki Me išče. Jaz bom slišal vsakega, ki (po)kliče Moje ime,
vendar pa Jaz ne bom zadrževal nekoga, kise obrne stran od Mene. In bedno (nesrečno)
stanje Mojega sovražnika (Satana) je njegova lastna napaka; in on bo ostal v tem
stanju, vse dokler sam od sebe ne spremeni njegovegarazmišljanja. Vi ljudje ustvarjate
vašo lastno usodo z vašim stališčem do Mene. Jaz vas bom zasul z Ljubeznijo in
milostjo, če vzpostavite pravilen odnos z Menoj, medtem ko boste ostali popolnoma
brez (vse milosti), če vaš odnos z Menoj ni pravilen. Jaz namreč ne določam vaših misli,
namer in delovanj, temveč vam bom pomagal, če želite dovoliti, da vam bo ponujena
pomoč. Torej pravilen odnos zagotavlja tudi pravilno razmišljanje, zaradi česar je
najbolj pomembno, da vi vzpostavite pravilen odnos otroka z Menoj, ker boste potem
vi šli po zanesljivi stezi, ki vodi do vaše popolnosti, kar pa je namen vašega življenja na
Zemlji. Pravilen odnos otroka vključuje vse: občutek vaše lastne nepopolnosti, vero
in zaupanje v Mene ter Mojo pomoč, hrepenenje po združitvi z Očetom in tako tudi
pravilno naklonjeno voljo…Potem pa boste imeli na razpolago neko prekomerno
mero milosti; potem ne boste več šibka in uboga bitja. Namesto tega bo Moja moč
nenehno tekla k vam, vi pa boste z vašo lastno svobodno voljo bolj ali manj psihološko
dozoreli… Vi se Mi pridružujete, ker vam bo preko Moje Očetovske Ljubezni obenem
uslišano tudi vaše hrepenenje po Meni. Vendar pa vsak, ki se osami (izolira) od Mene, ki
Me ne prizna kot Očeta in Stvarnika večnosti, je še naprej duhovno aroganten
(prevzeten). On se čuti močnega celo brez Moje moči,čeprav pa je kljub temu nesrečno
bitje, ki si dovolibiti zavedeno s strani pojavov (zunanjosti)… kimisli, da je življenjska
vitalnost dovolj (zadovoljivo stanje) in ki bo na koncu njegovega življenja prepoznalo
njegovo popolno šibkost, ko bo izgubilo njegovo življenjsko energijo in mu ne bo
podarjena popolnoma nikakršna pomoč od Tistega, Katerega ni priznal. Jaz bom dal
brez mere, če obstaja hrepenenje po Mojem daru, vendar pa Mojega daru ne bom
vsiljeval nobenemu človeškemu bitju. Jaz se do vas obnašam na enak način, kot se vi
obnašate do Mene, ne zaradi pomanjkanja Ljubezni, temveč zaradi tega, da ne bi
ogrozil vaše svobodne volje. Namreč Moja Ljubezen je vedno večja od največje in vas
ne bi nikoli pustila v težavi, v kolikor to (rešitev iz težave) ne bi škodovalo vaši duši.
Zaradi tega moram Jaz dovoliti vsaki osebi, da zadrži njeno svobodno voljo in čakati,
dokler sam ne nagne svoje glave k Meni. Potem pa ga bom prijel in mu ne bom nikoli
več dovolil, da ponovno pade… Potem bo njegov odpor zlomljen in Jaz mu bom lahko
podaril obilje pomoči. Potem bo on vzpostavil pravilen odnos z Menoj in se bo napotil k
popolnosti. AMEN
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……………………………………..............……....4………………................................................

… Čigar Očetovska Ljubezen do Njegovih otrok je neskončna…
in mi lahko Zanjo zaprosimo v vsaki težavi in nesreči…
……………………………………....……………....†……………....................................................
Bertha Dudde, št. 6331, 11. avgust 1955
NESKONČNA BOŽJA LJUBEZEN… ŽRTEV NA KRIŽU…
Ljubezen se ne bo nikoli končala… Naj vam bodo te besede v tolažbo celo v najtežji
situaciji v življenju, ker čim verujete v Boga Ljubezni, boste vi tudi vedeli, da vas On ne
bo pustil v vaši težavi. Ker ste vi Njegovi otroci, ste tudi lahko prepričani, da vam bo vaš
Oče ravno tako nenehno dajal Njegovo Ljubezen… Verujte v Mojo neskončno
Ljubezen, ki vam pripada za vekomaj… potem boste potolaženi v vašem trpljenju in
boste imeli moč, da prestanete in premagate vse težave, ker vas Ljubezen ne bo
razočarala. In če težko verujete v Ljubezen močnega Boga, če začenjate dvomiti v to,
da vam bo On pomagal… potem se spomnite križanja Jezusa Kristusa… On je za vas
umrl na Križu, kar pa je naredil samo iz večje od največje Ljubezni do vas ljudi, ker se je
zavedal vašega trpljenja, ki je posledica vašega greha, in vas je želel osvoboditi od tega
trpljenja, katerega ste si sami povzročili z grehom vašega prejšnjega zavračanja
(nepriznavanja) Mene… Edino Njegova ogromna Ljubezen Ga je motivirala, da uresniči
to delo Odrešenja… Jezus, človeško bitje je bil poln Ljubezni, ker sem Jaz Osebno
prebival v Njemu… In ta Ljubezen vas je želela (od)rešiti od greha in smrti. Ali vi
verujete, da se Moja Ljubezen ne bo mogla nikoli končati, kar vam je dokazala s tem,
ko je na sebe vzela najtežje breme in ga nosila za vas? Jaz Osebno vam nisem mogel
dati vidnega dokaza Moje Ljubezni, zaradi česar je Jezus, človek to naredil za Mene…
Svetlobna duša se je spustila na Zemljo, ker je vas ljudi ljubila kot svoje padle brate…
ker je vsako popolno bitje polno Ljubezni, katera pa izhaja iz Mene in ga prežema… In
ta Ljubezen se za vekomaj ne bo zaustavila… Zato vam ljudem ni potrebno skrbeti, da
bom Jaz umaknil Mojo Ljubezen od vas in vam ni potrebno napačno zaključiti, ko vidite
toliko tega okoli vas, kar navidezno daje dokaz, ki je nasproten Moji Ljubezni… Vsi
ljudje so Moje žive stvaritve, katere Jaz želim voditi do blaženosti. Vendar pa gredo vsi
po različnih stezah in Jaz moram tudi različno ravnati z njimi. Moje vodenje ni vedno
enako, vendar pa je cilj enak in bo enak tudi ostal… In Jaz ga bom zagotovo uresničil,
celo če je dolžina časa, katerega ljudje potrebujejo zaradi njihove svobodne volje,
različna… Verjemite, da sem Jaz Ljubezen, da pa sem obenem tudi modrost… in
verjemite, da še kako dobro vem, kaj vsaka posamezna oseba potrebuje za odrešenje…
Kljub temu pa morate vi ravno tako vedeti, da se veliko bolj zavzemam za
odrešenje njegove duše, kot pa za fizično blaginjo; čeprav pa bom vsakega podprl
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tudi v zemeljski težavi, če k Meni pristopi s popolno vero in se kot pristen otrok
obrne na Očeta… Potem bo njegova molitev čudežno uslišana, ker zvest otrok od
Mene lahko dobi vse… Samo nikar se ne upirajte… Ne upirajte se Moji Ljubezni,
temveč se podredite Meni in Moji volji… Jaz namreč dejansko delam to, kar je prav…
Jaz delam samo to, kar bo vam na blagoslov. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6750, 30. januar 1957
NESKONČNA BOŽJA LJUBEZEN… PRIŽIGANJE LJUBEZNI V
ČLOVEŠKEM BITJU…
Moja Ljubezen do vas je neskončna… Vi torej lahko dojamete samo omejene stvari; vi
ne bi mogli zdržati/prenesti Moje Ljubezni, če bi prejeli njeno popolno sevanje. In zato
bom Jaz vedno dovolil, da vas Moj žarek Ljubezni obsije samo do stopnje, do katere
vaša lastna stopnja Ljubezni to dovoljuje… Moja Ljubezen je brezmejna… In čeprav vi
slišite te Besede, pa vi ne morete razumeti njenega pomena. Vendar pa iz teh Besed
lahko zaključite, da vas Jaz ne bom zavrgel; da se Jaz ne bom zaustavil, dokler vas ne
pridobim za Sebe, celo če bo to trajalo neskončno dolgo časa. Mera, katero
uporabljate, bo vedno omejena, ker je vaša razumska sposobnost omejena, vse dokler
ste še naprej nepopolni. In Jaz… ker sem najvišje popoln… ne bom nikoli zaustavil Moje
Ljubezni, modrosti in sile, če na ta način dosežem Moj cilj, da postanete Moji otroci,
kateri pa potem lahko v vsej popolnosti ustvarjajo in delujejo z Menoj. Vendar pa Moja
modrost ravno tako razume, da je neka neomejena stopnja Ljubezni in sile za vas
škodljiva, zaradi česar Moja Ljubezen, kakor tudi Moja moč ravno tako uporabljata
omejitve. Vi pa mero lahko določite sami, ker čim prosite, boste vi prejeli (Matej
7:7,8). In če prosite veliko, boste tudi prejeli veliko; ravno tako pa lahko prejmete
brez omejitve… čim to dovolita vaša vera in vaša Ljubezen do Mene… Ali sedaj
lahko razumete, da ste sposobni uresničiti tudi navidezno nenaravne dosežke, če za
njih prosite Mojo Ljubezen in silo? Jaz vam dajem to, po čemer hrepenite, če se to tiče
duhovnih imetij, stvari, ki vam dokazujejo Mojo neskončno Ljubezen… če se to tiče
svetlobe (spoznanja) in moči, katerih vam ljudem primanjkuje in katere imate na
razpolago brez omejitev… In moč vaše vere in globina vaše Ljubezni do Mene vas bosta
potem oblikovali tako, da vas neko preobilje moči ne bo več poškodovalo, temveč vas
bo nenehno vse bolj izpopolnjevalo in vas tako tudi naredilo vse bolj dovzetne. Zato vi
sedaj veste, da sem Jaz pripravljen dati brez omejitve; da pa tega ne morem narediti,
vse dokler vi sami preko vaše žive vere ne dovolite tega… Zaradi tega vi ne morete
narediti bolje od tega, da prebudite v življenje vašo vero in da pristopite k Meni z
odprtim srcem, katero pa potem lahko prejema neskončno. Vendar pa je Ljubezen
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predpogoj za to; prižgati jo v vas in nenehno povečevati njeno sevanje, to je dejanska
naloga človeškega bitja na Zemlji, katero lahko zagotovo doseže vsaka oseba, če je to
njena volja. Jaz ne morem osvoboditi niti ene osebe od tega predpogoja, ker bo brez
Ljubezni vsako človeško bitje ostalo nepopolno, ker je sama Ljubezen moč, ki
omogoča vsak njegov dosežek. Človeško bitje mora samó znova stremeti k njegovi
temeljni naravi Ljubezni, ker je ono nastalo iz Večne Ljubezni.
Zaradi tega pa edino človek, ki se oblikuje v Ljubezen, lahko doseže njegov cilj na
Zemlji (Knjižica št. 61)… On pa ga je sposoben doseči, ker mu Moja Ljubezen
neprestano daje možnost za dobro-dušno dejavnost in ker drobcena iskrica Moje moči
Ljubezni leži uspavana v njemu. Zato on ni bil ustvarjen, da bo popolnoma neobčutljiv,
temveč lahko doživi Ljubezen, če premišljeno ne zaduši te iskre v njemu… če se ne
upira vsakemu prijetnemu občutku, ki se prebudi v njemu. Vsaka oseba bo vodena s
strani Mene, tako da se bo v vsakodnevnem življenju srečal z mnogimi situacijami, ki
dajejo spodbudo njegovemu srcu in v katerih se on lahko odzove na to spodbudo
Ljubezni ter na ta način prižge drobceno iskro, ki prebiva v njemu. Korist dobro-dušne
(Ljubezen-ske) dejavnosti do njegovega bližnjega človeškega bitja bo ravno tako
(ob)čutil tudi slednji, ker je Ljubezen bližnjega človeškega bitja to sposobna uresničiti.
Samo Ljubezen je resnično življenje in vse dokler človeku primanjkuje Ljubezni, je on
mrtev. Moja Ljubezen je neskončna, zaradi česar se ona ne bo umirila, dokler vam ne
podari življenja. Moja Ljubezen vas bo vedno dajala prosvetljenje in bo poizkušala
vstopiti v vaše srce. Vendar pa bo ona vedno uresničila učinek samo do mere, katero vi
sami dovolite. Ljubezen ne prisiljuje; ona je neko neskončno veselje, čim obsije neko
srce, ki je ravno tako polno Ljubezni. Potem pa se bo Večna Ljubezen združila z vami;
Jaz bom prežel Mojo stvaritev, ki Mi ne nudi več odpora. In ona bo ponovno vstopila v
njeno izvorno stanje, ona bo ponovno postala Ljubezen. In tako bo božansko bitje, ki je
prostovoljno doseglo to božanstvenost, postalo Moj otrok, katerega lahko prežamem z
Mojo neskončno Ljubeznijo, kateri lahko ustvarja ter deluje z Menoj v Moji volji in
kateri bo za vekomaj živel v blaženi sreči. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7353, 3. marec 1959
NESKONČNA BOŽJA OČETOVSKA LJUBEZEN…
Moja Ljubezen vas bo nosila preko vseh ovir, samo če se Mi predate in ne želite
ničesar drugega, razen da samo izpolnite Mojo voljo… Namreč Moja Ljubezen do
vas je neskončna in ko bi silahko zamislili stopnjo Moje Ljubezni, vi ne bi doživeli
več nikakršne težave oz. skrbi, ker bi vedeli, da bom Jaz držal Moje zaščitniške roke
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nad vami, vas ščitil in vas blagoslovil. Vaši tesnobni dvomi Me držijo stran od vas,
tako da polna moč Moje Ljubezni ne more uresničiti učinkav vas. In Jaz moram
dovoliti, da se to zgodi, če ne želim omejiti vaše volje, katera mora v popolni svobodi
stremeti k Meni… In čeprav vam Jaz še naprej govorim, da vas z vso gorečnostjo
Ljubim in da se vam ni potrebno ničesar bati… pa morate vi znotraj vas dobro preučiti
te Besede, ker vas samo tedaj lahko prežame njihov učinek in vas resnično osreči…
Predstavljajte si Očeta, Ki zvesto vodi Njegove otroke za njihovo roko in ne dovoli, da
bi se jim približale nevarnosti. Očetova Ljubezen je resnično nesebična in samo želi
osrečiti otroka. Vendar pa mora otrok ravno tako brez strahu ostati blizu Očeta; ne
sme se oddaljiti od Njega in hoditi po svoje. Mora poslušati, ko ga Oče (po)kliče in
narediti to, kar Oče zahteva. In to je tisto, kar bi vi tudi morali narediti s tem, ko bi vršili
Moje zapovedi, katere sem vam Jaz dal samo zato, da bi vas lahko neizmerno osrečil.
Če vršite Moje zapovedi Ljubezni do Boga in vašega bližnjega (Marko 12:29-31), Mi vi
obenem tudi dajete veliko zadovoljstvo, ker se boste vi potem prostovoljno vrnili k
Meni. Vi Me boste prostovoljno prijeli za roko in dovolili, da ste vodeni na vaši bodoči
stezi življenja.
Od tega trenutka naprej boste vi osvobojeni od vseh težav in skrbi, ker bom glede na to
Jaz poskrbel za vas, ker bom Jaz (po)skrbel namesto vas in ker vas bosta Moja moč in
sila nosili preko vsega, kar se zdi, da vas ovira na vaši poti do vzpona (napredka). Samo
si pogosto in iskreno zamislite, da vas Jaz držim za vašo roko in da pazim na vas… da
vas Ljubim in želim, da dozorite… da vas ne bom pustil Mojemu nasprotniku (Satanu),
ko se enkrat z vašo svobodno voljo usmerite k Meni… Poizkušajte se še bolj poglobiti v
naravo (značaj) Mojega Božanstva, Ki je Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)… in vi boste
vse bolj in bolj čutili, da Bog Ljubezni ne želi vaše nesreče; da bo ona odstranjena,
samo če Mu vi sledite… samo če se primete za Mojo roko in hodite z Menoj, katero pa
vam bom Jaz vedno podal, če hodite sami. Moje oči neprestano gledajo na vas in
prepoznajo vsako nevarnost… Ali vi dejansko verjamete, da vas bo Moja Ljubezen
pustila nezaščitene v takšnih nevarnostih? Ali vi mislite, da vas bom pustil, da hodite
sami, celo če to želite? Jaz grem za vami, ker poznam vas in vaša srca in ker vem, da
zaradi (odločitve) vaše volje pripadate Meni. Vendar pa boste izpostavljeni pritisku in
boste obremenjeni, vse dokler hodite sami, brez da Me držite za roko. In doživeli boste
probleme, ki vas bodo spomnili na Mene in vas spodbudili, da Me (po)kličete… In Jaz
bom z vami v vsaki težavi duše in telesa, ker je Moja Ljubezen vedno blizu vas in samo
čaka na vaš klic, da bi zopet hodila poleg vas in vam zagotavljala zanesljivo zaščito, ki
bo naredila, da se počutite varne in zaščitene, ker boste potem zavestno hodili poleg
Mene. Ne izgubite tega zavedanja o Moji prisotnosti… Vi morate vedno znova usmeriti
svoje misli k Meni in morate vedno znova (nenehno) misliti na Tistega, Ki gre za vami z
neumorno Ljubeznijo in potrpljenjem, Ki vas želi popolnoma posedovati in Kateremu
se morate vi samo izročiti v popolni veri, da vas bo On rešil iz vsakršne težave. AMEN
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***

Bertha Dudde, št. 8223, 25. julij 1962
NESKONČNA BOŽJA OČETOVSKA LJUBEZEN…
Jaz želim, da z Menoj vzpostavite odnos kot otrok z njegovim Očetom, da izrazite
Ljubezen in zaupanje do Mene in da ste vedno prepričani, da vam bom pomagal ter da
nikoli ne dvomite v Mojo Ljubezen. In samo tako, ko boste dosegli trdno vero v Mojo
Ljubezen do vas, boste vedno pristopili k Meni kot otrok k Očetu, Mi predstavili vse
vaše težave ter skrbi in rotili za Mojo pomoč… in Jaz vam bom pomagal… Jaz namreč
ravno tako želim pridobiti vašo Ljubezen, ker boste potem ponovno stremeli k Meni,
Katerega ste nekoč zapustili s svojo lastno voljo. Zato vi ne smete dovoliti, da vas
nobena težava potolče (oz. »da padete v depresijo«). Vi jo namesto tega s popolnim
zaupanjem predstavite Meni, vašemu Očetu večnosti; in resnično boste prejeli
Očetovsko pomoč, ker je Moja Ljubezen do vas veliko bolj globoka od Ljubezni
kateregakoli zemeljskega očeta (Matej 7:7-11). Vendar pa vam primanjkuje ravno
dojemanja o Moji neskončni Ljubezni, zaradi česar vi dvomite in oklevate… Kljub temu
pa ste vi nekoč nastali iz Moje Ljubezni in morate trdno verovati, da boste za vekomaj
ostali z Menoj… Celo če je nekoč davno vaša svobodna volja stremela stran od Mene,
pa ona ni mogla prekiniti veze, ker bi vi drugače prenehali obstajati. Vendar pa je to,
kar sem nekoč ustvaril, večno, čeprav za določen čas s svojo lastno voljo ločeno od
Mene. In ravno ta svobodna volja je tista, katero Mi morate vi dati tako, ko pridete k
Meni z vsako prošnjo in na ta način ponovno vstopate v pravilen odnos, katerega smo
imeli vi in Jaz na samem začetku in kateri vas je nepopisno osrečeval.
Vsakič, ko vi mislite o Meni, morate biti vedno prepričani, da se bo Moja Ljubezen takoj
(pre)dala in da vas bom prosvetlil, kar Mi omogočate zaradi vaših misli, ki so Meni
naklonjene… Potem pa morate postati prepričani v dejstvo, da Mene Samega zanima
samo vaša korist; da vas Jaz želim zasuti z duhovnimi in fizičnimi darovi milosti in da
vedno zahtevam samo vaša odprta srca… vašo naklonjenost do Mene… ki Mi dovoljuje,
da uresničim učinek v vas. Moja Ljubezen do vas je neomejena in se ne bo nikoli
končala. In zaradi tega Jaz ravno tako hrepenim po vas, po Mojih živih stvaritvah: da se
Mi vrnete kot »otroci«… da se v času vašega zemeljskega razvoja naučite prepoznati
Mene, vašega Očeta večnosti. In Jaz resnično vlagam vsakršen napor, da vam
zagotovim resničen vtis o Meni, o Mojem Bitju in Moji Ljubezni do vas (Janez 16:25); da
tako to Bitje tudi lahko ljubite s celim vašim srcem in vsemi čutili (Marko 12:29, 30)…
Jaz sem hrepenel po tej Ljubezni še od takrat, ko ste odpadli od Mene. Vendar pa bom
Jaz ostal potrpežljiv, vse dokler Mi te Ljubezni ne podarite prostovoljno… Toda ko Me
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enkrat prav spoznate, vam Mene ne bo težko ljubiti… Torej če ste napačno podučeni in
če sem vam napačno prikazan, da tako ne morete videti Boga Ljubezni, temveč v Meni
vidite samo maščevalnega in jeznega Boga ter Stvarnika, se Me vi ne boste nikoli
naučili Ljubiti kot vašega Očeta (Knjižica št. 53), Čigar Ljubezen je neskončna in Kateri
želi, da Ga vi priznate kot vašega Očeta…
»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in težko obremenjeni, in Jaz vam bom dal
počitek…«(Matej 11:28). Takšne Besede lahko izgovori samo Tisti, Ki vas Ljubi in vedno
želi samo najboljše za vas… vaš Oče večnosti, Ki kliče Njegove otroke k sebi, da bi jim
pomagal v vsaki duhovni ali pa zemeljski težavi… In vi boste vedno znova doživeli
dokaz Moje Očetovske Ljubezni, če se počutite kot Moji otroci in greste z zaupanjem
po stezi k Očetu… Namreč vsaka naklonjenost do Mene Mi daje pravico, da uresničim
učinek v vas, ker vas bo drugače Moj nasprotnik (Satan) odrinil stran od Mene in bo še
naprej vplival na vas; česar pa mu Jaz ne moram preprečiti, vse dokler se mu vi ne
uprete, ko na pomoč (po)kličete Mene, vašega Očeta večnosti, da Mi na ta način dajete
pravico, da vas, Moje otroke zaščitim pred njim… Moja Ljubezen do vas je brezmejna in
vi lahko vedno prosite zanjo; Moja pomoč vam je vedno zagotovljena, ko trpite v
težavi. In čim ste prepričani, da vam pripada Moja Ljubezen, se boste vi tudi počutili
kot Moji otroci in se boste prostovoljno vrnili k Meni, v hišo vašega Očeta, iz katere ste
nekoč prišli. AMEN

…………………………………...............………....5………………...............................................

In zato naš Ljubljeni Oče kliče vse nas: »Pridite k Meni; pridite k Meni
s trdno vero in s popolnim zaupanjem in Jaz bom odstranil
vsakršno skrb od vas…«
…………………………………….................…....†……….........................................................
Bertha Dudde, št. 1542, 28. julij 1940
OČETOVE BESEDE… VRNITEV V OČETOVO HIŠO…
Postanite kot majhni otroci, da boste tako lahko vstopili v Moje Kraljestvo. Z
zaupanjem se izročite vašemu Očetu na Nebu in Mu dovolite, da skrbi (za vas). In
Njegova Ljubezen bo olajšala vašo pot preko Zemlje. To je razlog, zakaj je ta opomin
namenjen vsem vam, da Me imate v mislih, kamorkoli greste.Lahko vam namreč
pomagam, samo če Me (po)kličete, da boste tako prepoznali Mojo pomoč; in Jaz
lahko samo tedaj odstranim vaše skrbi. Steza, po kateri ste morali potovati, je bila
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dolga. In z vašim življenjem na Zemlji mora ona sedaj pripeljati do konca. Če želite biti
na koncu poti popolnoma združeni z Menoj, morate vi že pred koncem hrepeneti po
Moji prisotnosti; vi morate kot otroci hrepeneti po Očetu; z vsem vašim srcem morate
hrepeneti po Moji bližini, kar pa mora biti vaša notranja prošnja, da se z Menoj
pogovarjate v duhu in Resnici. Nikoli ne verjemite, da sem Jaz nedosegljiv, celo za
nobenega od Mojih zemeljskih otrok. Povsod se morate s trdnim zaupanjem zavedati
Moje ljubeče pomoči, zaradi česar pridite k Meni z vsako prošnjo, da vam tako lahko
podarim Mojo Očetovsko Ljubezen, da pazim na vas in skrbim za vas kot za majhnega
otroka. Vi ste namreč v Resnici Moji otroci, po katerih hrepenim. Jaz hrepenim po
vrnitvi v Očetovo hišo; ne dovoljujem, da karkoli pade, kar prihaja od Mene in znotraj
sebe nosi Mojega Duha. Jaz z vami živim, trpim in hrepenim po vaši osvoboditvi. In če
Mi vi tako prinesete (podarite) vaše srce, Mi boste vidali pravico, da vam snamem
okove, ker Mi boste vi ponudili vašo voljo, kar pa bo pomenilo osvoboditev izpod
kontrole tistega (Satana), katerega je potrebno krivíti za vaše odpadništvo od Mene. In
trenutek osvoboditve izpod njegove moči je trenutek združitve z Menoj, ker Jaz
pritegnem k Mojemu srcu vsakega otroka, ki se prostovoljno loči od te sile... ki hrepeni
po Meni in Me prizna kot svojega Boga in Očeta… da bo tako za vekomaj ostal blizu
Mene. Po celem svetu se slišajo glasovi, Moja Ljubezen želi pritegniti vsa bitja, ona
pozna voljne zemeljske otroke in jih privlači k sebi... Jaz namreč poučujem Moje
glasnike, da posredujejo moč tistim, ki imajo dobro voljo. In ta dotok moči jih oživlja;
on tako rekoč osvobaja bitja, ki so omejena na Zemljo in jim omogoča, da slišijo nežni
glas, ki je izraz Moje Ljubezni do njih in ki odzvanja povsod, kjer srce želi zaznati glas,
zaradi česar si želi dovoliti, da bo prežeto z Mojo Ljubeznijo. Jaz neprestano mislim na
Moje Lastne; Jaz ne bom dovolil, da se ta izvor izsuši, vse dokler oni hrepenijo po
njem. Nikoli ne bom razočaral zvestega zaupanja Mojih zemeljskih otrok, da bi jih
pustil brez podpore, če oni prosijo zanjo in Me kličejo na pomoč. In vsak, ki hrepeni
po Moji Ljubezni, jo bo (ob)čutil v njegovem srcu, ker bom Jaz deloval z njim, v njem in
skozi njega… To je namreč Moj dar, da Jaz z močjo prežemam tiste, ki se s celotnim
srcem usmerijo k Meni… tako da bodo oni že v zemeljskem življenju (ob)čutili blaženost
združitve z Menoj in ne bodo stremeli k ničemer drugemu, razen k izpolnitvi njihovega
najbolj gorečega hrepenenja, da bodo za vekomaj združeni z Menoj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0723, 26. december 1938
OČETOVE LJUBEČE BESEDE…
Podarjena vam bo polnost Moje milosti, da tako na Zemlji lahko izpolnite vašo nalogo
pod pogojem, da ste popolnoma posvečeni temu, da se Mi približate in vršite Moje

23

zapovedi. Vi ne dojamate tega, da Jaz samo čakam na vašo vrnitev v Očetovo hišo, da
bi vas sprejel s polno Ljubeznijo in da vam želim pomagati tam, kjer je vaša moč
nezadostna… Vi imate v Meni najzvestejšega prijatelja, najbolj ljubečega Očeta in
najbolj budnega Zaščitnika za vaše življenje na Zemlji. In vi se lahko brez kakršnihkoli
dvomov izročite Moji zaščiti, samo če čutite, da ste otroci vašega Očeta in Mi podarite
vaše srce sedaj in za vekomaj. Vsi vi boste v času Moje vrnitve na Zemlji prejeli obilje
blagoslovov, ker sem Jaz tako blizu vseh tistih, ki po Meni hrepenijo, da (ob)čutijo Mojo
prisotnost… Oh, vsi vi morate sebe nareditidostojne (vredne) Moje prisotnosti… ne
dovolite, da Jaz zaman osvajam vaše srce, temveč namesto tega odprite vaša srca, da
bi Me sprejeli… Dovolite Mi vstopiti, ko se želim nastaniti v vaših srcih…
Bertha Dudde, št. 5373, 23. april 1952
SRCE KOT BOŽJE PREBIVALIŠČE...
Vaše srce mora postati prebivališče za Mene; vi ga morate pripraviti tako, da se Jaz
lahko nastanim v njem in da za vekomaj ostanem z vami. Očistite ga od vseh
brezbožnih stvari; Jaz namreč želim edini vladati v vas, ker edino šele takrat, ko ste
popolnoma odstranili vse druge vplive in pripadate edino Meni, se vi lahko začnete
zavedati Moje Ljubezni. Jaz želim prebivati v vas in za vas skrbeti na vsakršen način. Jaz
vas želim usmerjati in voditi; Jaz vas želim podučiti in vas motivirati, da postanete
dejavni v Ljubezni... Moj Duh želi biti učinkovit v vas tako, da boste postali za vekomaj
srečni... In tako vi veste, kaj se od vas pričakuje, da bi postali srečni... nenehno
odstranjajte vse nečistoče (umazanije) tako, da bo vaše srce postalo mesto prebivanja
za Mene... Zaglejte se znotraj vas samih in se resno preverite glede na to, ali vaše slabe
navade in slabosti (napake) povzročajo, da je vaše srce nedostojno, da bi vanj sprejelo
Mene Osebno. Sprejmite trdno odločitev, da se boste borili proti njim in Me predvsem
rotite za Mojo pomoč, da tako ne boste poraženi v tej borbi, da slabe navade in slabosti
ne bodo povzročile vašega padca (zloma, kolapsa) in vas tako prikrajšale za Mojo
prisotnost v vas... Vi morate prositi za Mojo pomoč, ker ste prešibki, da bi se sami borili
proti zlu. Brez Mene ne morete ničesar uresničiti (Janez 15:5), toda z Mojo pomočjo vi
lahko uresničite vse, kar si želite (Filipljani 4:13). Moj nasprotnik (Satan) se bo okoristil z
vašo šibko voljo in vi mu boste dejansko prepuščeni na milost, če vam Jaz ne pomagam
v vaših slabostih. Zaradi tega morate biti vi neprestano v molitvi za pomoč proti vplivu
vašega sovražnika; in ta molitev vam bo resnično zagotovila moč, da se osvobodite od
njega. Jaz Osebno se bom soočil z njim in on bo pobegnil od Mene.On se bo sicer
zagotovo vrnil z ogromno zlobnih znakov, čim vi pokažete vašo šibkost,vendar pa on
ne bo sposoben dominirati (imeti oblasti) nad vami; Jaz mu bom preprečil, da vpliva na
vas, vse dokler vi hrepenite po Meni in Moji Ljubezni, vse dokler si vi želite, da Jaz
Osebno ostanem v vas. In zato morate vi vedno moliti: »Pelji nas preko skušnjave in
reši nas zla (vsega hudega)...«(Matej 6:13). Vi bi Me morali vedno klicati in preko tega
klica pričevati o vašem hrepenenju po Moji prisotnosti; in nobeden klic glede vašega
odrešenja ne bo šel mimo Mojega ušesa, da ne bi bil uslišan. Potem bom Jaz lahko
ostal z vami; potem bo Moj Duh lahko delal v vas. On vam bo prinesel svetlobo (znanje,
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Resnico); in vi na tej svetlobi ne morete nikoli ponovno stopiti na na napačno pot. Vi
boste na taj svetlobi ravno tako vedno prepoznali, ko se vam približuje nekaj
sovražnega, in se mu potem zoperstavili z ustreznim orožjem... Vi se mu boste
sposobni zoperstaviti z Mojo močjo, ki premaga vse; potem bom namreč Jaz Osebno
živel v vas in vas vodil (vladal v vas) v celotni večnosti. AMEN

… In od tega trenutka bo vaše življenje na Zemlji blaženo; namreč tam, kjer Jaz
prebivam, so žalost in skrbi pregnani, ker Jaz ščitim Moje Lastne, ki so Me
prepoznali. Vsaka pravilna misel, vsaka Meni naklonjena misel pripelje do obilja Moje
milosti. Jaz želim okrepiti vašo vero in povečati vašo voljnost, da ljubite, in odpreti vaša
duhovna čutila za vse, kar prihaja od zgoraj… Otroci Moji, Jaz želim za vekomaj
(od)rešiti vašo dušo, ker vas ljubim… Nekega dne pa bi želel narediti, da bodo za vas
dostopne vse blaženosti, zaradi česar vas želim uvesti v resnično dojemanje (Psalm
73:24). AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3485, 22. maj 1945
OČETOVE TOLAŽILNE BESEDE…
Prinesite k Meni vse vaše skrbi, Jaz vas želim poslušati in vam pomagati… Pokažite
vašo vero v Mene tako, ko boste prišli k Meni in Me ponižno prosili za pomoč…
Pokažite vašo nemoč s tem, ko boste v molitvi ponižno pristopili k Meni; potem Me
boste priznali kot vašega večnega Očeta, Ki želi pomagati in je to tudi sposoben
narediti. Če glede na to verujete, da vam Moja Ljubezen ne bo dovolila ostati v težavi,
potem vam Jaz resnično lahko pomagam; potrebujem namreč vašo vero v Mene, da bi
Moja moč v vas postala učinkovita. Če Mi zaupate vse vaše skrbi, boste Moji otroci, za
katere bom skrbel kot Oče… Zato ne bodite v strahu in malodušni, če vas zasenčijo
oblaki (če se znajdete v težavi),temveč vedite, da bo Moje sonce milosti vedno sijalo
na/za vas in vi Me ne boste nikoli (po)klicali zaman… Samo Mi dovoliteimeti kontrolo in
ponižno vztrajajte na mestu, katerega sem vam dodelil. Ne dovolite, da se pojavijo
kakršnikoli dvomi v Mene ali v Mojo Ljubezen in usmerjajte pozornost samo na
Mojo Besedo, ki vas tolaži in krepi v vsaki situaciji v življenju… In nič vas ne bo
moglo spraviti v depresijo ne glede na to, kaj vas doleti. Dovolite Mi, da vam
govorim v Besedi na način, ko boste vzpostavili (pri)srčen odnos z Menoj in Me boste
prviogovorili. Potem pa se izročite vplivu Moje Besede… in ona vas bo vedno okrepila
in vas potolažila. Ona bo odgovorila na vsako vaše vprašanje; Ona bo naredila, da vam
bo Moja prisotnost opazna. In vaša vera bo okrepljena, kakor sem obljubil, ker je Moja
Beseda blagoslovljena z Mojo močjo, ki teče k vsakemu, ki Jo sprejme sestradanega
srca in hrepeni po tem, da Me sliši. AMEN
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***

Bertha Dudde, št. 3487, 26. maj 1945
OČETOVE TOLAŽILNE BESEDE…
Vsi tisti izmed vas, ki skrbite za prihodnost, imate poleg vas močnega Pomagača,
Kateremu se lahko zvesto predate pod pogojem, da želite sprejeti Njegovo pomoč…
Jaz Osebno vas bom vodil in ščitil pred vsakršno nevarnostjo telesa in duše, samo če
Me boste izbrali za vašega Vodiča… Usmerite se k Meni in Me (po)kličite v vaši težavi.
In vsakič, ko ste v nevarnosti, najdite zatočišče v Meni in trdno verujte, da vam bom
Jaz pomagal, da vas ne bom pustil v težavi in da bom vse usmerjal tako, da bo to v
vašo korist… Potem boste lahko sleherni dan pričakovali brez skrbi.Vse težave se
bodo razblinile; vedno se lahko najde rešitev in Moja pomoč bo lahko vedno znova
prepoznavna. Ne skrivajte se pred Menoj, temveč Mi namesto tega predajte vse vaše
probleme (Matej 11:28)… iščite Me, da si tako lahko dovolim biti najden… Ne držite se
daleč stran od Mene, temveč hrepenite po Moji prisotnosti , in Jaz bom vedno z vami in
vas ne bom nikoli ponovno pustil ne glede na to, kaj se zgodi. In verujte, da je Beseda,
katero sem vam dal,Resnica, ko sem obljubil, da nobena molitev ne bo prišla do
Mojega ušesa, brez da nebi bila uslišana, če zelo-globoko verujete v Mene in imate
neomejeno zaupanjev Mene. Ne popuščajte v vaši veri, temveč si vedno znova
predstavljajte, da vas Jaz ljubim tako, kot oče ljubi njegove otroke, katerim ne bo
zavrnil nobene želje, če jim to ne bo povzročilo škode… Izročite se Mi kot Moji Lastni
z vsem, kar imate radi in Jaz bom vašo usodo usmeril tako, da ne boste za nič
prikrajšani (v smislu: da vam ne bo ničesar primanjkovalo). Jaz vas bom vodil preko vseh
nevarnosti in bom oblikoval vaše življenje na Zemlji tako, da bo znosno za vas. Samo
ne pozabite na Mene in Moje Kraljestvo… Dovolite, da bo vaše razmišljanje naklonjeno
duhovnemu. Dvignite vaše oči k Meni in Me vedno nosite v vašem srcu. Pogovarjajte se
z Menoj; tako ostanite intimno povezani z Menoj in Jaz vam bom naklonjen (oz. bom
skrbel za vas) na duhoven in zemeljski način… namreč Moja Ljubezen do vas je
nespremenljiva in Jaz vedno držim Svoje zaščitniške roke nad tistimi izmed vas, ki
želijo biti Moji Lastni in stremijo k izpolnitvi Moje volje. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 3532, 1. september 1945
OČETOVE BESEDE LJUBEZNI…
Vi imate poleg vas močnega Pomagača, vendar pa vi še naprej želite obupavati (izgubiti
upanje). Vi lahko vedno pristopitek Meni v molitvi že samo tako, ko boste izkoristili to
milost in Me boste poklicali k vam; in zanesljivo lahko prejmete mojo podporo ne glede
na nevarnost, v kateri se nahajate… Moja sila je večja in lahko takoj prežene vsakršno
nesrečo. Imejte to v mislih, če obstaja nevarnost, da bi postali zaskrbljeni in boječi. Vaš
Oče na nebu vas ne bo zapustil; On je v stiski bliže kot kdajkoli, vse dokler se imate za
Njegove otroke in Ga zaupljivo (po)kličete na pomoč. Jaz vam vedno znova
zagotavljam Mojo zaščito; Jaz vas preko Moje Besede vedno znova spodbujam in vam
vedno znova posredujem moč, da bi se uprli zlu. In Moja Ljubezen vas bo bolj kot
kdajkoli sprejela, če trpite v težavi telesa in duše ter v Meni najdete zatočišče v
popolnem zaupanju, da vam bom pomagal. Vi se lahko vedno imate za varne in
zaščitene, ko je svet okoli vas v nemiru, ko vas svetovni dejavnik prestraši, da drhtite…
Takrat morate vi enostavno iztegniti vaše roke k Meni, tako da vas bom Jaz vodil. In Jaz
vas bom vodil vzdolž steze, ki vodi stran od katastrofe… Jaz bom namreč hodil poleg
vas in sila zla se Mi resnično ne bo približala. On (Satan) se Me izogiba in izbira ljudi, ki
kot on hodijo v temi in zanemarja tiste, ki hodijo poleg Mene v svetlobi, zaradi česar so
izven njegovega dosega.
Verujte in imejte zaupanje v Mene in ne dovolite zemeljskim težavam, da vas zlomijo.
Samo usmerite pozornost na vaše duše in Mi dovolite, da skrbim za vaše zemeljsko
življenje… in dajte Mi pravico, da poskrbim za vas tako, ko Mi boste popolnoma
izročili vašo voljo. In vaše življenje na Zemlji bo znosno za vas… Jaz sem namreč vedno
z vami, vse dokler vaše misli pošiljate navzgor k Meni in hrepenite, da ste v stiku z
Menoj. Jaz bom poklical Moje male ovčice, ko sem jih našel; in ko so se vrnile k
njihovemu pastirju, jih Jaz ne bom ponovno pustil, da se izgubijo. Jaz bom ostal z vsemi
tistimi, ki želijo ostati z Menoj in jih ne bom nikoli ponovno pustil. Zaradi tega, če sem
vam dal to zagotovilo, zakaj ste še naprej zaskrbljeni? Moja Beseda je Resnica in bo
ostala Resnica za vekomaj (Janez 17:17). Jaz se Mojim otrokom vedno približujem z
Mojo Ljubeznijo, čim Me doseže celo najmanjši klic. In zato morate vi vedno priti k
Meni, če ste utrujeni in obremenjeni (Matej 11:28)… Moja Ljubezen je vedno
pripravljena dati in Moja Ljubezen je vedno pripravljena pomagati. Jaz vam lahko
pomagam in vam tudi želim pomagati; Jaz edino zahtevam vašo vero in vaše
zaupanje, da je tako Moja Ljubezen lahko učinkovita. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 3565, 2. oktober 1945
OČETOVE BESEDE TOLAŽBE…
(Matej 11:28-30)
Tisti, ki se počuti ubogega v duhu, mora priti k Meni in Jaz mu bom dal moč… tisti,
čigar vera je v nevarnosti, da bi popustila, Me mora poklicati in Jaz bom ponovno oživel
njegovo vero… Jaz ga želim ponovno postaviti na noge preko Moje Besede, da bo tako
duhovno in fizično postal močen, da bo premagal vse ovire, ki mu odvzemajo pogum.
Jaz ga bom nahranil in ga okrepil, in on bo v sebi zagotovo (ob)čutil moč Mojega
nebeškega kruha tako, ko bo zanesljivo izpolnil njegove zemeljske obveznosti in bo v
molitvi pogosteje dvigoval svoje srce kvišku k Meni. Ko bo našel zatočišče v Meni, se bo
vedno postavil na noge, ker k Meni nihče ne prihaja zaman; nihče ne trka na Moja
vrata, brez da mu ona ne bi bila odprta (Matej 7:7, 8) in nihče, ki hrepeni po daru, ne bo
odšel praznih rok od Mene. Toda Jaz še posebno jemljem v poštev duhovno težavo; in
da bi jo rešil, pogosto dovolim, da ljudje hodijo po težkih stezah, da se Me tako naučijo
prepoznati in prositi za Mojo pomoč. Torej vsak, ki pride k Meni z lastno voljo, ki Me
sprejme kot njegovega vsakodnevnega Svetovalca, ki se ne loti ničesar, brez da najprej
ne moli k Meni za Moj blagoslov, ki se vsakodnevno in v vsakem trenutku preko
molitve in dobro-dušne dejavnosti odpira za Moj vpliv, ki glede na to živi zavestno in
dela na napredku njegove duše, bo nenehno preskrbljen s strani Mene in Mi bo lahko s
prepričanjem prepustil njegovo duhovno in zemeljsko blaginjo… on ne bo utrpel škode,
celo če ga pritisne zemeljska težava, da bi se preverilo njegovo vero.
Steza k Meni je vedno odprta. In v vsakem trenutku je most molitev, (pri)srčen stik
z Menoj in klicanje Mojega imena… Potem boste vedno prejeli odgovor; vaša
težava bo vedno rešena, čim vi samo trdno verujete in v prepričanju položite vaše
zaupanje v Mene. Jaz se zavedam vsakega vašega problema in skrbi ter vedno vem,
kako rešiti situacijo. Vendar pa morate vi verovati, da bi prepoznali moč vere, ko
prejmete pomoč. Dovolite Mi, da imam kontrolo in samo vzemite v poštev vaše duše,
da tako one ne bodo živele v pomanjkanju. To je namreč popolnoma odvisno od vaše
lastne volje, medtem ko bom Jaz poskrbel za telo, če verujete v Mene in zavestno
stremite k Meni. Zaradi tega: »Vedno pridite k Meni, če ste utrujeni in težko
obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek«… Jaz sem vam dal to obljubo in Jaz jo bom
dejansko držal (Hebrejcem 10:23). Vi Me ne boste nikoli klicali zaman, če trpite v težavi
telesa in duše. Jaz sem vedno pripravljen pomagati, ker vas ljubim za vekomaj. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 5508, 15.oktober 1952
PRIDITE K MENI...
(Matej 11:28; Janez 6:37)
Vsi vi, ki trpite in ste težko obremenjeni, lahko najdete zatočišče v Mojem naročju…
Namreč Moja Ljubezen vas želi vse sprejeti in nikogar, ki pride k Meni v njegovi težavi
in Me prosi za pomoč, Jaz ne bom pahnil stran… Jaz želim potolažiti in dati moč, Jaz
želim pozdraviti rane in okrepiti šibke, Jaz želim prebuditi upanje in tolažbo v njihovih
srcih, Jaz želim vsem podariti Moje blagoslove, ker brez milosti ne more nobena duša
ozdraviti. Vedno pridite k Meni, če ste utrujeni in težko obremenjeni, in Jaz vam bom
dal počitek« Namreč nekdo, ki je šibak v veri, lahko dobro sliši te besede, vendar pa jih
on ne bo sprejel, kot da so njemu namenjene… on bo še naprej nosil njegovo breme,
katerega pa bi Jaz z veseljem snel iz njega, da Mi ga on preda v roke.
Pridite k Meni… k Meni vas mora spodbuditi vaša lastna volja, ker Jaz postavljam
breme na vaša ramena samo zato, da vi najdete stezo k Meni… Vsaka težava je vabljiv
klic s strani vašega Nebeškega Očeta, Ki v Njegovi Ljubezni hrepeni po vaši Ljubezni,
da vi pridete k Njemu, da bi vam lahko ustregel. Ker vas bo psihološka težava ravno
tako vodila k Meni, Mi morate vi zaupati vse; Moja volja je namreč ta, da Mi zaupate to,
kar vas muči… Jaz sicer resda poznam vse vaše težave in probleme, vendar pa vam Jaz
lahko pomagam samo takrat, ko Mi jih predstavite, ker je Moja volja ta, da se vi
obnašate kot otroci do Očeta; Moja volja je ta, da greste vi vedno po stezi, po kateri
gredo vsi dobri otroci… po stezi do Očeta, Ki jih v Njegovi Ljubezni želi osvoboditi
vsakršne skrbi in jih podpirati s pomočjo in z nasvetom, da bi jih osrečil sedaj in za
vekomaj.
Vedno najdite zatočišče v Mojem naročju. One (roke) vas bodo zaščitile in vas nosile
preko sten ter kamnitih stez; one bodo s skrbno Ljubeznijo poskrbele za vse vas, vse
dokler živite na Zemlji. Vedno in za vekomaj položite vaše zaupanje v Mene, ker Jaz ne
bom nikogar odrinil stran od Mene, četudi so oni grešni… Jaz vas želim osvoboditi
greha in krivde, samo če pridete k Meni. Vsi vi, ki trpite in ste težko obremenjeni…
(po)kličite za Mojo milost in Jaz bom uslišal vašo molitev. Jaz bom iztegnil svoje roke k
vam, da bi vam olajšal pot k Meni, ker vam Jaz želim pomagati in vas ozdráviti; Jaz
želim ustreči bolnim in šibkim, kateri si ne morejo več sami pomagati. Vsi vi pa morate
v Meni prepoznati Tistega, Ki vas je (od)rešil zaradi Njegove neskončne Ljubezni do
vas… AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 5616, 8.marec 1953
OČETOVE TOLAŽILNE BESEDE...
Jaz sem resnično popolnoma blizu vas, celo ko se počutite, da sam vas Jaz zapustil…
Jaz ne bom pozabil na vas; Jaz samo pogosto ostanem skrit zato, da Me vi (po)kličete…
vi namreč ne smete pozabiti na Mene. Vaš miselni stik z Menoj ima resnično čudežen
učinek za/na vašo dušo. In to je tisto, kar želim priskrbeti vaši duši.
Zaradi tega ne bi smeli postati malodušni pri vašem hrepenenju po Meni. Vedno znova
morate misliti na Mene, ker boste potem postali dovzetni in boste k vam pritegnili Moj
dotok moči, kateri teče k vsem, ki vzpostavijo povezanost z Menoj. To pa je obenem
tudi razlog, zakaj boste doživeli občasne depresije, ko ste preplašeni v težavi in Me
prosite za pomoč. In ne boste prosili zaman, ker če Me (po)kličete, vas bom Jaz poslušal
in vam dal vse, kar potrebujete… Mojo prisotnost, ki pa vedno predstavlja pomoč za
vas.
Ves strah in skrbi so dejansko nepotrebni, vse dokler vam je dovoljeno, da pristopite k
Meni v mislih ali preko dobrodušne dejavnosti. Jaz nisem daleč stran od vas; in celo če
bi bilo tako, pa bi bil vaš klic po Moji prisotnosti resnično najboljše sredstvo, da vam
zagotovi Mojo družbo. Jaz namreč ustrežem vsakemu hrepenenju srca, ker bi Me
(po)klicalo samo zvesto srce, katerega pa Jaz ne bom nikoli razočaral. Vsaka vaša misel
Me pritegne k vam, vse dokler Mi je pozitivno naklonjena.
Zaradi tega ne bi bilo potrebno, da na Zemlji obstaja kakršnakoli težava. Vi bi
lahko odgnali vse skrbi, ko bi Me enostavno poklicali in Mi prikazali vaše trpljenje in
probleme. Jaz vam namreč lahko in tudi želim pomagati, če se Mi predate. Vaše
zaupanje pa se kaže v vašem miselnem stiku z Menoj, v upanju, katerega polagate
v Mene kot vašega Očeta, Ki ljubi Njegove otroke in jih zaradi tega ne bo pustil v
težavi. Ne pozabite na Mene… vedno ostanite v stiku z Menoj in Jaz bom vedno
prisoten za vas. In povsod, kjer sem Jaz, ne bo težave; povsod, kjer sem Jaz, bo vedno
Pomagač, Ki pa je sposoben pregnati vsakršno težavo. AMEN
(Tema »miselnega kontakta« je podrobneje razdelana v Knjižici št. 13)
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……………………………………….............…....6………………………………………....................

In ko smo se tako v globoki veri izročili Njegovi Očetovski skrbi
in vodenju, mi lahko živimo popolnoma spokojno
naše zemeljsko življenje…
…………………………………………….……......†………………..................................................
Bertha Dudde, št. 4414, 22. avgust 1948
ZEMELJSKA SKRB JE NEPOTREBNA… OČETOVSKA BOŽJA
LJUBEZEN…
(Matej 6:31-34; 1 Peter 5:7)
Zakaj skrbite za vaše zemeljsko življenje, katerega sem Jaz za vsakega od vas oblikoval
od samega začetka? Vi ga ne morete niti najmanj spremeniti, ker ga je Moja volja
določila tako, kot je to določila Moja modrost, da je dobro za vas. In vse, kar vas doleti,
bo blagodejno za vas. Zaradi tega potujte po vaši zemeljski stezi brez skrbi, ker se vsak
dan odvija v skladu z Mojo voljo in vsak dogodek je bil načrtovan od večnosti. To pa ne
pomeni, da vam ni potrebno ničesar storiti in da morate zanemariti vašo zemeljsko
nalogo, ker to ravno tako pripada za vas določeni usodi, celotna dejavnost pa pripelje
do blagoslovov. Vendar pa ne skrbite o posledicah vaših delovanj. In zato tudi lahko
vsa bremena položite na Mene, katera pa bom Jaz z veseljem nosil namesto vas. Vi
Mi lahko zaupate vsako vašo željo in izrazite vsako skrb; Jaz vas želim osvoboditi
vsakršne tesnobe (stiske), ker morate vi po vaših zemeljski poteh potovati
spokojno in veselo. Karkoli vas namreč lahko doleti, Jaz poznam vsak neprijeten
dogodek, katerega sem v naprej določil; in to, kar Jaz delam, je resnično pravilno.
Vsakršna skrb je nepotrebna, ko ste se Mi enkrat izročili in ko ste se enkrat priporočili
Meni in Moji milosti. In potem otroci Moji bom Jaz kot vaš Oče poskrbel za vsako vašo
skrb. Čeprav pa morate za vašo dušo poskrbeti sami… To je skrb, od katere vas ne
morem osvoboditi; Jaz vam edino lahko dam nasvet in vam ponudim vsakršno
priložnost, katero morate vi izkoristiti za (od)rešitev vaših duš. Kolikor bolj poskrbite
zanjo, toliko manj morate skrbeti za blaginjo vašega telesa, ker bom Jaz poskrbel
za to, kakor sem obljubil. In preko tega boste vi obenem tudi prepoznali Resnico Moje
Besede, da bom Jaz zadovoljil vsakršno potrebo, katero imate vi Moji otroci; namreč vi
boste kot taki imeli majhne potrebe, medtem ko bodo imeli otroci sveta velike
zahteve, katere pa moram Jaz zavrniti zaradi vas samih. Vendar pa Jaz ne bom dovolil,
da Moji otroci stradajo, ker bodo oni vedno prepoznali Ljubezen Nebeškega Očeta.
In ker se zavedajo Moje Ljubezni, bodo oni zaupali v Mene, in njihova vera bo
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postala tako močna, da jim Jaz zaradi njihove zelo globoke vere lahko dam vse, kar
prosijo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7702, 17.september 1960
JANEZ 14:18… »NE BOM VAS PUSTIL KOT SIROTE«...
(Janez 10:1-16; Matej 18:12-14; Luka 15:11-32)
Ne bom vas pustil kot sirote… Kot Oče bom skrbel za vas in vam zagotovil dokaz Moje
Očetovske Ljubezni… Moja volja ni ta, da na Zemlji živite brez vodenja, da ste brez
zaščite prepuščeni na milost Mojemu nasprotniku (Satanu), ki pa se vam bo takoj
približal, ko odkrije, da ste zapuščeni (sami). Jaz vas ljubim, ker ste Moji otroci, ki so
nekoč nastali iz Mene in zapustili pravo pot; četudi prostovoljno, pa jih Jaz kljub temu
ne bom prikrajšal za Mojo Ljubezen. In Moja Očetovska Ljubezen si bo edinole
prizadevala, da se ponovno vrnete v Očetovo hišo… Zaradi tega bom Jaz prevzel vaše
vodenje pod pogojem, da se Mi vi trmasto ne upirate in da si dovolite, da vas Jaz
vodim. V tem primeru boste pod Božansko skrbjo in nič se vam ne more zgoditi. Vam
se ni potrebno počutiti kot sirote, ki so same na svetu in so zaradi tega tudi pogosto v
nevarnosti. To je Moja Ljubezen, da zbiram skupaj Moja jagnjeta, da se ona ne bodo
razkropila povsod naokoli, da jih mamim in kličem kot dober Pastir, Ki ne želi izgubiti
celo ene od Njegovih ovac (Matej 18:14). Moje ovce poznajo glas Pastirja; one Mu
sledijo in On jih bo vodil domov. On bo zaščitil Njegovo čredo pred sovražnikom, ki se
vedno znova približuje, da bi povzročil zmedo in razgnal male ovčice, kjerkoli lahko to
stori. Potem pa se bo zaslišal Moj vabljiv klic, ker jih Jaz ne bom prepustil Mojemu
sovražniku…
Jaz bom iskal tiste, ki so izgubili njihovo pot ali pa so v nevarnosti, da propadejo v
brezno… Jaz namreč ne želim izgubiti nobene od Mojih ovac, ker jih ljubim… In zato se
nikomur ni potrebno bati tega, da bo zapuščen, ker Jaz skrbim za vsakega, ki trpi v
težavi, ki je sam in je odvisen od pomoči… Jaz sem blizu vsem tistim, ki samo pomislijo
na Mene in ki se Mi predajo v njihovi težavi… In Jaz bom kot dober Pastir sledil vsem
tistim, ki so se oddaljili od Mene in ki bodo z vabljivim klicem Ljubezni vodeni nazaj k
njihovemu izvoru… »Jaz vas ne bom pustil kot sirote…« To je Moja obljuba za vas.
Tako vi lahko z gotovostjo računate na Mojo zaščito; vi lahko vedno izkoristite
Mojo pomoč, ker veste, da obstaja Edini, Ki želi biti in ostati vaš Oče za vekomaj…
In vi se morate samo predati temu Očetu ne glede na to, kaj vas muči. Potem vas bo
On prijel za vašo roko in vas varno vodil preko vseh težav. On vam bo dal moč, da
premagate vse ovire; On bo poravnaval vse vaše steze, da boste tako zagotovo dosegli
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vaš cilj, tako da Me boste našli in ostali z Menoj za vekomaj. Vi ste namreč Moji otroci,
ki so nekoč zapustili Očetovo hišo, toda kateri se bodo ponovno vrnili, kar pa lahko
dosežejo edino z Mojo pomočjo… Ni potrebno, da se počutijo nemočne, ker Jaz kot
ljubeč Oče oskrbujem Moje otroke z močjo, da bodo oni tako lahko potovati po stezi
do njihovega resničnega doma… da se bodo tako vrnili k Meni, k njihovemu Očetu
večnosti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5940, 24.april 1954
ISKRENO ZAUPANJE ZAGOTAVLJA BOŽJO POMOČ…
Jaz sem blizu vas… Že samo ena misel Me bo poklicala k vam in vi Mi lahko zaupate vse
vaše skrbi in probleme… Jaz vas slišim in sem vedno pripravljen pomagati; torej morate
postaviti vaše zaupanje v Mene… Vi morate verovati, da ste vi kot Moji otroci vedno
sprejeti s strani Moje Ljubezni, da vas Jaz ne bom nikoli pustil brez nadzora, temveč
vedno gledam na vas tako, kot dober oče gleda na njegove otroke. V tem primeru pa
ste vi lahko popolnoma prepričani, da vam ne bo nič povzročilo škode in da bo vse, kar
je določeno, da se vam zgodi, dobro za vašo dušo. Vendar pa bo vaš zaupljiv klic k Meni
ravno tako odgnal tisto, kar se vam zdi neznosno, ker Moja Ljubezen ne more ničesar
zavrniti, če Me zaupljivo prosite za to (Matej 7:7-11).
Če vi dvomite v Mojo Ljubezen oz. Mojo moč, Mi boste onemogočili, da vam uslišim
vašo molitev. Kljub temu pa Jaz močne vere ne bom razočaral… Zaradi tega vas
bom Jaz vedno opominjal: poskrbite, da dosežete živo vero… poskrbite, da vaša
vera zaživi preko Ljubezni… To je Moje nenehno napotilo in Moj nenehni poziv k
prebujenju, ker je Ljubezen edina rešitev, da bo odstranjena vsaka težava. Vi boste
namreč preko življenja Ljubezni dosegli tako močno vero, da boste potem sposobni
pregnati vsakršno težavo… Vam resnično ne bi bilo potrebno trpeti v zemeljski težavi,
če bi imeli na razpolago moč vere, ki pa je rezultat nesebične dobrodušne dejavnosti
(Ljubezni). Potem pa bi že izpolnili namen vašega zemeljskega življenja, da spremenite
vašo naravo v Ljubezen in preko Ljubezni vzpostavite stik z Menoj… Moja prisotnost
namreč umika vsakršno težavo, vendar pa ste vi ljudje še naprej šibki v veri in obenem
tudi šibki v Ljubezni…
In zaradi tega se morate vi vedno samo obrniti na Mene s prošnjo za pomoč, da vas
okrepim. Prosite za moč, katere vam primanjkuje in verujte, da vam bom pomagal,
ker vas ljubim in obenem tudi želim pridobiti vašo Ljubezen! (Pri)srčna združitev z
Menoj preko molitve vam bo zagotovila Mojo podporo; in celo če nastopijo dnevi in ure
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(trenutki) v vašem življenju, ko ste malodušni in želite obupati… pa vas Oče na nebu ne
bo nikoli zapustil; in On vam bo vedno pomagal, ko pride pravi čas. AMEN
(Tema »Vera oživljenje preko Ljubezni« je razdelana v Knjižici št. 63)
***

Bertha Dudde, št. 3624, 10.december 1945
»BODITE KOT MAJHNI OTROCI...«
(Matej 18:3 ; Marko 10:14; Luka 18:16, 17)
Bodite kot majhni otroci in v vsaki težavi najdite zatočišče pri Meni… in ne bojte se, ker
vaš Nebeški Oče ne dovoli, da se karkoli zgodi, kar ni koristno za vas. Imejte vero in
zaupanje v Mene, vašega Očeta večnosti, da bom Jaz držal svoje roke zaščitniško nad
vami in na vsako bolezen telesa glejte kot na skrben način pomoči vaši duši. Torej
morate vedeti, da vas bom Jaz ozdravil tudi od telesne težave, če trdno verujete v to in
v vsem prepoznate Mojo Očetovo Ljubezen ne glede na to, kaj se zgodi. Bodite brez
skrbni kot otroci in prepustite Očetu, da skrbi za vas. Poskrbite samo za to, da vršite
voljo vašega Nebeškega Očeta, in Moja Očetovska Ljubezen se bo zavzela za vas in vas
pritegnila k Mojemu srcu. Ne sprašujte se in ne razmišljajte v strahu o tem, kaj se
vam lahko zgodi, temveč ostanite mirni in enostavno čakajte na Očetovo pomoč,
če ste v težavi. Popolnoma se zanesite na Mene, Ki vas vodim povsod, kamor
greste. Vaša moč počiva v vašem otroškem zaupanju in ponižni molitvi, ker vas Jaz
glede tega ne bom razočaral in bom vedno uslišal vašo molitev. Vendar pa ne
skrbite in ne dvomite… Moja Očetovska Ljubezen vas bo rešila iz vsake nevarnosti
in klic Mojega otroka ne bo šel nikoli mimo neopažen… Da pa bi vi postali kot otroci,
se morate odreči vsakršnemu odporu. Vi morate samo vedno imeti željo, da vas Jaz
peljem za roko, in morate Mi prostovoljno slediti in nikoli imeti želje, da greste po
drugih stezah… In na ta način morate zvesto in z iskrenim zaupanjem moliti ter se
zvesto zanašati na Mene; potem pa vedno na vsak dogodek gledati, kot da je to Moja
volja… ker je to (ta dogodek) Moja volja. Nič se ne dogaja proti Moji volji, če vi svoje
probleme zaupate Meni. Samo nekdo, ki deluje sam, brez molitve za Moj blagoslov in
Mojo podporo, deluje s svojo voljo z ustreznimi rezultati, kar pa vendarle ni vedno v
njegovo korist. Jaz mu ne morem podariti Moje pomoči, ker je on ne bi prepoznal kot
Mojo pomoč, temveč bi nanjo gledal kot na svojo lastno zaslugo. Vendar pa bom
Mojim otrokom poravnal njihovo stezo, celo če se zdi, da je težko hoditi po njej. Samo
se prepustite Mojemu vodstvu s popolnim zaupanjem in vedno boste občutili Ljubezni
prepolno Očetovo roko, ki vas bo varno in z gotovostjo vodila preko vsake nesreče tega
sveta. In vedno iz Moje Besede izvlecite tolažbo ter moč… Dovolite Očetu, da govori
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svojim otrokom in sprejmite vsako Besedo Ljubezni, tako da vas bo ona ponovno
spodbudila, da ljubite. Nikoli ne dovolite, da gre Očetov glas neopazno mimo vas,
temveč se veselite, da ga lahko slišite, da vam Oče na takšen način razodeva Svojo
Ljubezen. Z veseljem in goreče sledite Njemu in Njegovi Besedi… in naleteli boste na
Moje odobravanje; vse bolj boste (ob)čutili Mojo Očetovsko Ljubezen; ne bo vas več
strah nobene težave; prepričani in brezskrbni boste v Mojem srcu. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4399, 7.avgust 1948
PREOBILJE MILOSTI… NESPREMENLJIVA OČETOVA LJUBEZEN…
Vi prejemate neko preobilje milosti, medtem ko Mojo Besedo prejemate direktno od
Mene. Vi ne morete oceniti te milosti, ker vam kot človeškim bitjem primanjkuje
pravilnega razumevanja neskončne Ljubezni, ki se odraža v tem daru, kakor tudi na
Zemlji ne bi bili sposobni prenesti veličine Moje Ljubezni, ko bi bili sposobni oceniti
njeno globino (visoko stopnjo). Jaz vam govorim… in to je za vas čudež; neko očitno
razodevanje Moje Ljubezni, vsemogočnosti in modrosti, kar pa je opazno celo ljudem.
Vi ljudje, ki ste obkroženi z zemeljsko materijo in ste pravzaprav sposobni razumeti
edino zemeljske stvari, se lahko pogovarjate z največjim Duhom večnosti. Vi lahko
sprejmete učenja, ki se vam bodo vtisnila, celo ko ste ponovno v popolnoma
materialnem svetu… ona so postala vaše imetje; ona so duhovni zakladi, ki pa ne bodo
nikoli izginili. Če tako sprejmete Mojo Besedo, ste vi zajeti s strani najzvestejše
Očetove Ljubezni. Ona se sklanja k vam; ona vam daje sebe in vas naredi neizmerno
bogate, ker je posedovanje Moje Ljubezni najbolj željen cilj za Moje žive stvaritve, celo
če ga kot človeška bitja ne morete razumeti. Vi Me slišite, zaradi česar sem Jaz prisoten
z vami; in če sem Jaz z vami, vi lahko od Mene dobite vse. Jaz slišim vsako prošnjo, vsak
klic; in za nič vas ne bom prikrajšal, ker vas ljubim in vam to Ljubezen dokazujem tako,
ko vam govorim, tako ko sem z vami v Besedi. Kateri oče, ki ljubi njegove otroke, ne bi
ustregel njihovim prošnjam? Kateri otrok ne bi bil srečen, da je blizu očeta, ki ga
ljubi? Jaz na Moje otroke izlivam preobilje milosti, če Me poslušajo in od Mene
želijo prejeti Besede Ljubezni…
Bertha Dudde, št. 5107, 18. april 1951
BOŽJI GOVOR OČETA OTROKU… BESEDE LJUBEZNI…
Jaz sem blizu vseh; tako blizu, da Me lahko slišite, če pozorno poslušate Moj glas
znotraj vas. In razumljivo je, da vam Jaz govorim tako, kot ljubeč Oče govori njegovim
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otrokom: enostavno, preprosto, pa vendarle z veliko Ljubeznijo, da bodo tako Moji
otroci intimni z Menoj in da Me bodo oni obenem tudi prepoznali kot Očeta, Ki Ljubi
Njegove otroke. In ker je Moja volja, da Me bodo oni razumeli, Moje Besede odzvanjajo
v njihovih srcih, da jih lahko dojame vsak otrok, da one ne morejo biti napačno
obrazložene in da bodo osrečile otroka. Moje preobilje Ljubezni bi se izrazilo povsem
drugače, da ste vi to/njo sposobni prenesti. Toda vse dokler še naprej živite na Zemlji,
je zvok Mojega glasu prilagojen stanju vaše duše, in odvisno od vsake posamezne
osebe, on v njenem srcu odzvanja zvočno ali pa kakor vetrič misli vpliva na njeno dušo.
Jaz Osebno sem s tistimi izmed vas, ki lahko slišijo Moj glas. Jaz sem z vami prisoten in
vam govorim Besede Ljubezni, tolažbe, opominjanja in vas poučujem… vi boste
namreč vedno (ob)čutili Mojo prisotnost kot priliv milosti in moči… Tisti, ki hrepeni po
še več, bo tudi prejel več… Tisti, ki s hrepenenjem po Moji Ljubezni odpre njegovo
srce za Mene, bo ravno tako brez omejitve prejel njen priliv. Moja Ljubezen se
izraža v Besedi… Polnost Moje Ljubezni se predaja in svetloba Mojega ognja
Ljubezni sije v srce tistega, ki se odpre za Mene in Me želi slišati. Svetloba je torej
modrost; obilje Božanske modrosti pa je neizčrpno in vedno nudi nove zaklade tistim,
ki posegajo po njih. Vendar pa vam bo duhovno bogastvo vedno ponujeno na takšen
način, da ga lahko dojamete, ker jaz želim, da Me razumete, ko vam govorim. Zaradi
tega svetloba lahko sije na vsa mesta; Jaz ne bom delal razlike pri razdeljevanju
Mojih darov, kjerkoli je hrepenenje, da bi jih prejeli od Mene in kjer Ljubezen
otrokovega srca roti Očeta za njih. In tako Me bodo Moji otroci vedno razumeli, ker
drugače oni ne bi prepoznali Očeta. Vendar pa On želi, da Ga otrok prepozna. In zaradi
tega je Moja Beseda živa voda, ki izvira iz tako čistega in bistrega izvira, da se vsaka
oseba lahko osveži z njo, ker bo vsaka oseba našla tisto, kar potrebuje za razvoj njene
duše… uteho in tolažbo, Ljubezen in modrost, milost in moč… Namreč vi, vse dokler
živite na Zemlji, ste še naprej nezreli otroci, katerim Jaz lahko in bom tudi dal samo
toliko, kolikor so sposobni prejeti Mojo Besedo Ljubezni in modrosti. In glede na to se
vi lahko ravno tako imate za otroke in s hvaležnostjo sprejmete vse, kar vam je
ponujeno s strani najzvestejše Očetove Ljubezni… Ne iščite duhovne hrane, katero ste
za sedaj nesposobni prenesti, duhovnega znanja, katerega ne potrebujete na Zemlji. Vi
ne bi smeli prositi, da dojamete dela Moje vsemogočnosti, vse dokler niste dosegli
duhovne zrelosti, ki vam omogoča duhovno vizijo… Bodite zadovoljni s tem, kar vam
dajem, kar Jaz smatram, da je koristno za vas in kar ima Moja Ljubezen shranjeno za
otroke, ki so vzpostavili pravilen odnos z Menoj, zaradi česar dovoljujejo, da bom
Osebno prisoten… Molite k Meni kot otroci in hvaležno sprejemajte darove, katere
vam podarja Moja Očetovska Ljubezen tako pogosto, kolikor vi hrepenite po njih.
AMEN

… In Jaz vas ne bom zapustil. Jaz bom vedno in za vekomaj ostal blizu vas; Jaz namreč
ne bom zavrgel Mojih otrok, temveč stremim k vse tesnejšemu stiku, dokler oni niso za
vekomaj nerazdružljivo združeni z Menoj. Vi ne poznate sreče Ljubezni, ker jo vi na
Zemlji ne morete prenesti (njene prisotnosti). Vendar pa toliko morate vedeti, da ni
ničesar bolj blaženega od izpolnjene Ljubezni; Ljubezni, ki se daje, ki ne zataji sebe
in ki stremi k (pri)srčni združitvi… Jaz vam dajem to Ljubezen. In čeprav je vi ne
morete (ob)čutiti, pa jo vi kljub temu posedujete, če prejemate Mojo Besedo, če
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pozorno poslušate to, kar vam govorim preko glasu Duha. Potem pa boste zajeti s
strani Očetove Ljubezni, katera vas ne bo nikoli pustila, ker ste vi nastali iz Moje
Ljubezni in Moja Ljubezen do vas se ne bo zmanjšala za vekomaj. Ona se ne bo
spremenila; ona bo ostala takšna, kot je bila na začetku, nespremenjena, in ona je vaša
za vekomaj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6338, 22.avgust 1955
NENEHNA BOŽJA SKRB ZA ČLOVEŠKO BITJE…
Kako pogosto se Jaz približujem vam ljudem in kako pogosto vam govorim; kako
pogosto vas umikam od nevarnosti in vam nudim Moje vodenje na vaši stezi
življenja…Vendar pa Me vi redko prepoznate. Vi mislite, da je Moje očitno vodenje le
naključje in Moje Besede ne dosežejo vaših src. Vi Me ne morete prepoznati, ker ste
vaše poglede, kar se tiče sveta, usmerili izza Mene. Vendar pa vam vseeno sledi Moja
skrb, in celo če živite sredi svetovne zmede, se Jaz kljub temu ne bom umaknil od vas.
Jaz bom samo čakal na trenutek, ko Me boste opazili, da se tako prostovoljno postavite
pod Mojo zaščito… tako da vi sredi svetovnih užitkov še naprej (ob)čutite vašo težavo in
iščete Tistega, Ki gre za vami in Ki vam lahko pomaga. Jaz se ne bom prenehal
razodevati ljudem… celo če je uspeh zelo majhen in če je le komaj opazen… Jaz opazim
najšibkejšo voljnost, da želite pristopiti k Meni; potem pa se ne bom nikoli več umaknil
od njega…
Moja Ljubezen Me motivira, da vas ne zapustim, celo če vi vaše življenje preživite v
največji ravnodušnosti in ne poizkušate najti povezanosti z Menoj. Vendar pa Jaz na
prisiljujem vaše volje, da bi Me slišali, zaradi česar so Moje Besede tako tihe in
neopazne, da jih zlahkoto lahko preslišite, če ne usmerite nobene pozornosti na Mene.
One ne zvenijo tako glasno kot glas sveta, ki pa zato naleti na vašo popolno pozornost.
In ker se mora vaša volja sama od sebe usmeriti k Meni, se Jaz ne bom nikoli prikazoval
vpadljivo, kakor vas ravno tako ne bom pustil brez manjših kontaktov; Jaz vas nežno
vodim na steze, kjer vi osamljeni in slabotni gledate naokoli in iščete pomoč, da bi se
potem lahko pojavil in vam ponudil Mojo pomoč… Jez ne izključujem nikogar od vas
ljudi, vse dokler Me on (človek) še ni našel in prepoznal. Ker pa ni preostalo več veliko
časa do Konca, bodo ljudje morali prehoditi krajše steze, katere pa so precej bolj
mukotrpne (strme) in naporne; Jaz namreč želim, da so oni v stiski in da prosijo za Moje
vodenje…
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Udarci usode se bodo povečali. Ljudje bodo morali pretrpeti še veliko težav in revščine,
ker so bolj kot kdajkoli oddaljeni od Mene, celo če grem Jaz za njimi povsod, kamor
grejo… Jaz jih ne bom zapustil vse do konca njihovega življenja in Moji udarci usode
bodo postali vse bolj močni, da bi jih pretresel (oz. prebudil) iz njihove ravnodušnosti.
Vendar pa Jaz ne določam njihove reakcije, čeprav pa bodo nekega dne odločile o
usodi v duhovnem kraljestvu… Namreč njihova volja je in bo tudi ostala svobodna. In
celo Moja večja od največje Ljubezni ne določi namena, ki izbere smrt, čeprav bi lahko
zase dosegel večno življenje. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5057, 8.februar 1951
PRISRČNE OČETOVE BESEDE TOLAŽBE…
V vsaki težavi dvignite pogled k Meni in ne prepustite se tesnobnim mislim, ki
onemogočajo vašo duhovno težnjo; one povzročijo, da vi oslabite in da se omajate, ker
ste na učinkovit način ujeti s strani materialnega sveta. Vsakršna zemeljska skrb je
odveč pod pogojem, da v Meni prepoznate vašega Očeta, na Katerega se lahko s
popolnim zaupanjem obrnete z vsemi vašimi zemeljskimi problemi. Vedno imejte v
mislih Mojo veliko Ljubezen. Razmišljajte o vas samih, da se nahajate znotraj tega
preobilja Ljubezni in vedite, da ni nobene težave, katere Jaz ne morem odpraviti
(rešiti) in da vas Jaz oskrbujem z vsem, kar prosite, da bi vam omogočil, da boste
brez skrbi v službi za Mene. Jaz imam vedno odprta ušesa za vaše prošnje in
probleme. In Jaz ne bom nikoli dovolil, da kličete zaman, ker želim, da imate živo vero
in da vam omogočim, da doživite moč takšne vere. Jaz vam želim pomagati in Jaz vam
bom tudi pomagal… In če trdno verujete v to, boste vi od vas pregnali vse težave in se
boste še bolj intimno združili z Menoj; kar pa je Moj namen, da boste tako stali trdno in
polni moči, ko vas doleti čas težave, kar pa je neizbežno za človeštvo. Vedno prosite
pomoč od Mene in v popolnem zaupanju dvignite pogled k Meni. In Moja pomoč bo
očitna, ker sem vam vse odvzel zato, da bi vam lahko priskrbel brez omejitve. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 3775, 19.maj 1946
LJUBEZNIVE OČETOVE BESEDE…
Ostali boste v Moji skrbi do konca vašega življenja in glede na to vas ne bi smelo nič
(pre)strašiti; nič vas ne bi smelo vznemiriti in se vam zdeti, da je nepremostljivo, ko ste
enkrat dosegli vero v Mojo moč, Ljubezen in modrost. Kdo vas bo zaščitil, če ne Tisti, Ki
je Sama Ljubezen?... Kdo ima moč to narediti in Kdo vas želi približati k sebi? In tako
bom Jaz umaknil od vas vašo zemeljsko težavo, ko ste enkrat dosegli popolno vero.
Zato naj vas ne bo strah. Vse prenesite s potrpljenjem in v podrejenosti Moji volji in
vedite, da je vse to nujno za odrešenje vaše duš in da vas Jaz ne bom obremenil bolj od
tega, kar vi lahko nosite (1 Korinčani 10:13). In Jaz vas bom vedno podprl (oz. vam dal
moč), če vi ne morete več sami obvladati situacije. Torej dejstvo, da Jaz lahko povsem
umaknem težavo od vas, je ravno tako utemeljeno izključno na Moji Ljubezni;
(pre)ostalo je namreč malo časa do Konca in Jaz vam, ki ste Moji Lastni, želim narediti,
da je večno življenje dostopno z vso njegovo slavo in pri tem očistiti vaše duše, da
postanejo prikladne za duhovno kraljestvo. Če trpite, vedno mislite na Mojo neizmerno
Ljubezen, ker vam Ona želi pomagati v času vašega zaključnega kratkega časa, da
dosežete popolno osvoboditev… In vi boste vse prestali veliko lažje in se Me boste
vedno naučili še bolj iskreno ljubiti, ker vas Moja Ljubezen močno pritegne bližje.
Vendar pa vas Jaz ne bom nikoli zapustil… Umakniti težavo od človeštva bi pomenilo
popoln propad/uničenje za vekomaj. Vendar pa Jaz še želim rešiti tisto, kar se ne
izogiba Moji Ljubezenski pomoči. In vi morate ravno tako doživeti to težavo kljub
temu, da je ne potrebujete v enakem obsegu. Vendar pa bo ona imela celó blažen
rezultat za vas in nekega dne jo boste vi prepoznali kot posebno milost od Mene. Toda
če Me ne izključite iz vaših misli, boste vi sposobni pretrpeti celo največjo težavo, ker
»Moj jarem je prijeten in Moje breme je lahko…«(Matej 11:30)… Moja Beseda je
Resnica (Janez 17:17)… in če vam Jaz Osebno obljubim Mojo pomoč, če vam želim
pomagati nositi križ vsakič, ko Me prosite za to, se vam ni potrebno bati, da se boste
zlomili pod bremenom, katerega sem položil na vas zaradi vas samih. (Po)kličite Me v
vaši težavi in Jaz bom vedno pripravljen pomagati… Verujte v Mene in moč vaše
vere jo bo takoj pregnala… In razumite, da boste trpeli samo, če je vaša vera
prešibka… Zato se potrudite in nenehno molite za močno vero, in vi boste
premagali vsakršno težavo in vaš konec bo blažen. AMEN
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………………………………....................……....7………………………………………………............

… in vse nam bo služilo kot dober namen, celo trpljenja,
s katerimi se soočamo…
……………………………….............…………...†…………………………………………….................
Bertha Dudde, št. 3382, 28. december 1944
BOŽJA LJUBEZEN… TRPLJENJE ALI SREČA… USLIŠANJE
MOLITVE…
Vi ljudje ne razumete, s kako veliko nežne Ljubezni Jaz skrbim za vas, ker drugače ne bi
toliko tesnobno in v strahu gledali v prihodnost. Vi ste s strani Mene vedno zelo dobro
preskrbljeni; Jaz vas ne bom pustil, da skrbite sami zase. In če mislite, da ste sami in
zapuščeni, ste vi samo nedovzetni za tok Moje moči, katera nenehno teče k vam. In
potem boste morali vi vložiti napor, da bi Me začutili… vi morate v vašem srcu misliti o
Meni in si želeti, da Me sprejmete znotraj. Vi bi morali v Mojem naročju poiskati
zatočišče kot otroci z vsemi vašimi skrbmi in težavami ter Me prositi, da jih odstranim
od vas oz. da vam jih pomagam prenašati, kar pa bo Moja Ljubezen vedno storila z
veseljem… Vi ste nastali iz Moje Ljubezni in ta Ljubezen ne more za vekomaj pojenjati
(oslabeti). In ko bi bili vi sposobni dojeti obseg Moje Ljubezni, bi vi živeli neko
povsem brezskrbno zemeljsko življenje, ker bi vi vedeli, da ste zaščiteni s strani
Moje Ljubezni. Namreč Resnična Ljubezen, ki je združena z močjo in silo, lahko in tudi
želi narediti vse, kar je dobro in je na blagoslov njenemu prejemniku.
Namreč Moja Ljubezen zajema vse Moje žive stvaritve, zaradi česar Jaz želim samo to,
kar je koristno za njih… Jaz jih želim neskončno blaženo osrečiti in Jaz jim želim
omogočiti, da (ob)čutijo Mojo Ljubezen, ker to za njih pomeni njihovo najvišjo srečo. In
če vi ljudje verujete, da sem Jaz Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 16) in da Jaz ne morem in
ne želim narediti nič razen tega, kar je dobro, bi vi morali pustiti vse probleme, ker Jaz v
zemeljskem in duhovnem pogledu gledam na vas, in to vse bolj uspešno, kolikor bolj
Mi vi dovolite, da vplivam na vas in kolikor manj se Mi upirate. In če je vaša duša
tesnobna, potem je ona še naprej zajeta s strani sveta, katerega se mora osvoboditi;
ona Mi mora zaupati vse in Mi prepustiti, na kakšen način usmerjam vaše zemeljsko
življenje. Ona mora biti pripravljena prenesti žrtev, ker bo to potem samo v interesu
njene duhovne koristi. In Jaz dejansko vem, kaj je potrebno; Jaz vem, kdaj je v
nevarnosti in Jaz poznam pravo zdravilo, da jo zaščitim pred nevarnostjo. Vendar pa
sem ji Jaz pripravljen ravno tako uslišati zemeljske želje, če Me vi rotite iz same
globine vašega srca in zvesto pričakujete izpolnitev vaših molitev. Moja volja vas
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namreč ne bo pustila v pomanjkanju; ona vedno daje in izpolnjuje, vse dokler vi na
Mene gledate kot na vašega Očeta in pristopate k Meni z otroško Ljubeznijo… čim
vi verujete v Mojo Ljubezen… Ljubezen namreč ne zataji sebe, temveč je ona
vedno pripravljena dati.
In to, kar vi občasno vidite kot trpljenje, je pogosto samo most do sreče, vendar pa do
sreče, ki je trajna in ne more biti nikoli več uničena. In da bi dosegli glavni cilj, morate vi
pogosto iti po težkih stezah in ne smete obupati, ker je cilj vreden in nadoknadi vsa
prejšnja razočaranja ter zaplete. Toda vsak, ki po poti postane šibak in izčrpan, ne bo
dosegel cilja. In on je tisti, katerega želim opogumiti in mu priskrbeti moč, ker mu Moja
Ljubezen ne more zanikati pomoči. Vendar pa morate vi verovati v Moj Ljubezen, celo
če je za vas nemogoče razumeti njene celotne veličine… Verujte v njo in poizkušajte
biti kot Jaz, da boste tako postali Ljubezen. In vi morate ravno tako izročiti (dati) to, kar
posedujete in Mi na ta način dati pravico, da delujem v vas in preko vas. In vi boste
okrepljeni na vaši stezi preko življenja; vi boste premostili vse ovire in hvaležno ter
ponižno sprejeli vse, kar vam dajem iz Moje roke… trpljenje in srečo… Oboje sem
namreč Jaz poslal, da bi izboljšali razvoj vaše duše… Če vi vedno ostanete v stiku z
Menoj, če vaše srce nenehno stremi k Meni in Mi zaupa svojo žalost, vas bom Jaz
potolažil, okrepil in vas osvobodil vaše žalosti. Moja Ljubezen vas namreč ne bo pustila
v žalosti, če vi želite biti Moji Lastni in Mi pripadati za vekomaj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4704, 3.avgust 1949
LJUBEZNI POLNE OČETOVE BESEDE… VODENJE…
Vi se lahko vedno predate Mojemu vodenju, katerega boste vi ravno tako vedno
občutili, če ste zaskrbljeni. Vi ne boste sami naredili niti enega koraka, vse dokler Me
ne izključite iz vaših misli, vse dokler si prizadevate živeti z Menoj in za Mene in vse
dokler zavestno stremite k Meni. Zaradi tega v vsem, kar se dogaja, prepoznajte Moje
vodenje, Mojo roko in položite vaše zaupanje v Mene! Namreč vsak, ki Me izbere za
svojega zaupnika, bo resnično našel najzvestejšega prijatelja, najbolj ljubečega
zaročenca, najbolj skrbnega Očeta in Varuha, Katerega ne more nihče nadomestiti
na Zemlji, toda Kateri ravno tako želi biti ljubljen s strani vas na način, kot On ljubi
vas…
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Bertha Dudde, št. 4109, 22. avgust 1947
BOG SI KOT OČE, PRIJATELJ IN BRAT PRIZADEVA PRITEGNITI
LJUBEZEN…
Jaz vam želim biti ljubeč Oče, moder vodič in svetovalec, zvest prijatelj in brat. Jaz vam
želim dati vse, kar psihološko in fizično potrebujete na Zemlji. Jaz želim nenehno
skrbeti za vas in vi se ne boste nikoli počutili zapuščene s strani Mene. Jaz želim biti
poleg vas v vsaki težavi in vas zaščititi pred vsemi napadi vaših sovražnikov, naj bodo
oni duhovni ali pa zemeljski. Jaz vas želim zasuti z obiljem darov milosti; in vedno
morate prepoznati Mojo Ljubezen, katero sem Jaz že od samega začetka čutil do vas in
katera ne bo pojenjala za vekomaj… Kljub temu pa Jaz od vas pričakujem, da se Mi
predate; sa stremite k Meni in da Me ljubite tako, kot otrok ljubi njegovega Očeta. Če
ta Ljubezen pripada Meni, potem vas Jaz lahko zajamem z Mojo močjo Ljubezni in vas
popolnoma pridobim za vekomaj. In Jaz si nenehno prizadevam, da pritegnem to
Ljubezen. To je razlog, zakaj vas bom poizkušal uvesti v Resnico, da prepoznate Mene
Osebno in Moj večni načrta Odrešenja. Vi morate namreč najprej vedeti, da ste vi Moje
žive stvaritve in poznati odnos, katerega imate kot Moje stvaritve z Menoj, večnim
Stvarnikom. Morate se zavedati velike odgovornosti do Mene in živeti skladno, da
boste tako našli milost pred Mojimi očmi. Vaše srce vas mora spodbuditi, da to
naredite; Jaz bom edino tedaj prepoznal vašo Ljubezen in takrat boste pripadali Mojim
Lastnim, katerim sem obljubil Moje kraljestvo. Takrat Me boste namreč iskali, in ko ste
Me našli, Me ne boste nikoli več (iz)pustili. Želeli se boste združiti z Menoj in rotili Me
boste za moč, ker Me prepoznate kot vašega Gospoda in Stvarnika. In vi boste ponižno
pristopili k Meni in boste takšni, kot je Meni prijetno: polni Ljubezni in Resnice, z
otroško vrlino boste predstavili vaše probleme Očetu. In Jaz bom uslišal vaše molitve;
Jaz bom izpolnil vsako vašo prošnjo, ker se Moja Ljubezen do vas razodeva na način, da
vas Jaz želim osrečiti, medtem ko ste še na Zemlji in nekega dne v večnosti… Zaradi
tega morate vi poslušati Mojo Besedo, ker se Me vi učite prepoznavati preko Moje
Besede, čim Mojo Besedo sprejmete v vaše srce, o njej razmislite in potem živite
tako, kot je Meni prijetno. Potem pa Me boste tudi ljubili in videli vašo blaženost v
posedovanju Moje Ljubezni do vas. V tem primeru Jaz Osebno lahko pridem k vam;
preko Moje prisotnosti vas lahko osrečim sedaj in za vekomaj… Jaz vam lahko
zagotovim duhovne darove glede na vašo vrednost (zaslugo). Lahko vas sprejmem v
Moje kraljestvo, ko se je enkrat končalo vaše življenje na Zemlji in vas za vekomaj
naredim blaženo srečne. AMEN

… Jaz bom vedno hodil poleg vas, ko ste Me enkrat izbrali za svojega vodiča. In Jaz vas
bom resnično izvedel na pravo pot, ko sem enkrat prevzel skrb za vas. Potem pa vam
bo vse dostopno, tako da bo to pomagalo napredovati vaši duši. Če lahko uvedete v
vaše življenje takšno vero, boste resnično hodili brez skrbi in v miru po vaši zemeljski
stezi, ker bom Jaz pazil na vas in ker sem vse uredil na najboljši možni način. Vse bo
služilo dobremu namenu; celo težava in trpljenje bosta koristila vaši duši, če Me nosite
v vaših srcih, če torej miselno ostanete v stiku z Menoj in Me ne želite izgubiti. Edino to
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vas bo namreč oblikovalo tako, da boste dragi in dobri (pridni, delavni) za Mene. In ko je
človek enkrat osvojil to voljo, Me on ne bo nikoli več izgubil. Jaz bom blizu njega in on
bo neprestano čutil Mojo Ljubezen in skrb. On ne bo nikoli sam in zapuščen; on bo
vedno v Meni našel osebo zaupanja, na Katero se lahko kadarkoli obrne in Katera bo
zanj vedno našla Besede Ljubezni in tolažbe ter bo za vekomaj stala poleg njega z
nasvetom in praktično podporo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 2752, 24.maj 1943
OČETOVSKE BESEDE LJUBEZNI…
Enostavno Mi ostanite privrženi v Ljubezni! Potem se vam ne bo potrebno ničesar bati
ne glede na to, kaj se bo zgodilo. In ne pozabite, da imam Jaz kontrolo nad vašo usodo,
da je vse, kar se vam zgodi, dobro (Rimljanom8:28). Ne pozabite, da Moja Ljubezen
ureja vaše življenje tako, da bo to koristilo vašemu višjemu razvoju. Verujte v Mojo
Ljubezen in potem boste tudi vse razumeli! Vi boste potrpežljivo prenesli celo najtežjo
situacijo in potrpežljivo pričakovali Mojo pomoč, če se vam zdi, da je življenje
neznosno. Navsezadnje pa imata Moja Ljubezen in Moja volja edini namen, da
uresničita vašo popolnost, in Moja modrost pozna sredstva in načine za vas. Zato Mi
zaupajte, da imam Jaz na srcu samo vašo korist in da vam ne bom poslal ničesar, kar ne
bi koristilo.
Postanite kot majhni otroci! Brez oklevanja dovolite, da vas Jaz vodim in imejte upanje
in vero, da vam Jaz ne bom dovolil, da se greste po napačni stezi, celo če je steza
trnova in mučna (težka). Vaša duša se Mi bo nekega dne zahvalila, da sem vam dovolil,
da trpite v času vašega življenja na Zemlji. Kaj pomeni kratko zemeljsko življenje v
primerjavi z večnostjo… kjer vas čakajo lepote, ki so za vas človeška bitja izven vaše
domišljije. Zakaj ste obupani, če verujete v Mene?... Jaz sem Ljubezen… in Ljubezen
vam resnično ne bi dovolila, da trpite, da vi tega trpljenja niste potrebovali za vašo
dušo… Jaz dopuščam, da trpite, ker vas ljubim in vam želim pomagati in ker vi ne boste
našli steze do Mene s pomočjo nobenih drugih sredstev. Vaša pot je trnova in mučna;
prostrana in láhko prehodna pot namreč ne vodi do Mene. Ona namesto tega vodi do
tabora Mojega nasprotnika (Satana); in Moja Ljubezen ne more nikoli dovoliti, da
greste po tej stezi, ki pa bo neizbežno vodila do katastrofe (Matej 7:13, 14).
Zaupajte Mi in se Mi prostovoljno izročite! Vzemite nase vaš križ in Me rotite za pomoč,
da ga lahko nosite! Ne postanite malodušni in depresivni, temveč bodite veseli, da se vi
preko trpljenja lahko zavedate Moje Ljubezni, katero pa morate prepoznati v vsaki

43

težavi! Bodite potrpežljivi in čakajte na Mojo pomoč, katera bo zagotovo prišla, samo
če verujete… In če vas premaga šibkost, če se omajate v veri, potem molite…
(Po)kličite Me na moč; pošljite Mi samo (eno) misel in se priporočite Moji milosti… Jaz
vas resnično ne bom pustil brez tolažbe; Jaz vas bom okrepil in vaša duša se bo veselila.
Ona bo namreč (ob)čutila Mojo prisotnost in bo doživela moč, katero prejema od
iskrene molitve namenjene Meni. Namreč vse dokler se lahko pogovarjate z Menoj, vi
ne boste osamljeni in pozabljeni, ker vas bom Jaz vedno slišal. In Jaz nenehno skrbim,
da bo vaša duša dozorela, vse dokler še živite na Zemlji. In Jaz vam bom pomagal, celo
če vaše telo ne (ob)čuti te pomoči… Moja pomoč je uporabljena na tem, kar je
nesmrtno, ker ta nesmrtni del pripada Meni, zaradi česar Me bo tudi dosegel.
In zaradi tega morate vi vedno prepoznati Mojo Ljubezen in ponižno sprejeti vse iz
Mojih rok, naj bo to veselje ali pa trpljenje… Vaša težava na Zemlji je lahko rečemo
majhna v primerjavi s težavo (bedo) v onostranstvu, čemur pa Jaz želim, da se izognete
tako, ko na Zemlji kruto ravnam z vami. Bodite zvesti in Mi zaupajte… Nekega dne
boste dojeli, da Me je to, ko sem poslal takšno trpljenja na Zemljo, motivirala edino
Ljubeznijo; da sem vas prisilil, da se naučite težje poti, da bi vas pridobil za Moje
kraljestvo in da bi vam pomagal doseči večno življenje v blaženi sreči v tem kraljestvu.
Vse dokler vas še naprej obremenjenjujejo zemeljske težave, vi ne poznate popolnoma
Ljubezni vašega Očeta. Vendar pa vas Jaz vse pozvam z Besedami tolažbe: ne
odnehajte od vaše Ljubezni do Mene, da vas bo tako Moja Ljubezen lahko zajela in vam
tisočkratno nadoknadila za celotno zemeljsko trpljenje in težave… Najdite zatočišče v
Meni, da vam tako lahko pomagam prenašati vaše trpljenje! In ne obupajte, ker vaše
življenje na Zemlji ne bo trajalo za vekomaj… Jaz ga bom končal, ko pride vaš čas in
poklical bom vašo dušo k Meni. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6277, 6.junij 1955
UDARCI USODE… OČETOVSKA LJUBEZEN…
Moja skrb vam sledi z Ljubeznijo, ki se nikoli ne spremeni, ker Jaz ne želim, da vi
propadete, temveč da ste srečni… Jaz želim vaše odrešenje iz teme in vaš prehod na
svetlobo. To je razlog, zakaj vam ne bom poslal revščine in težave iz nobenega drugega
motiva, razen da bi pripomogel pri vašem vzponu (napredku duše), ker vi še naprej
venete v temi in ne morete zbrati moči, da bi se sami povzpeli. Vendar pa vi ne poznate
Mojih metod in njihovih učinkovitosti, in vi ste zlahka nagnjeni k temu, da mislite, da
sem krut… Vendar pa verujte v Mojo Ljubezen in verujte, da je Moje delovanje vedno
motivirano edino z Ljubeznijo; da vam Jaz z vsakim dogodkom nameravam dati
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največjo srečo… Samo Jaz poznam izid takšnih dogodkov, samo Jaz vem, po kateri
stezi bi se vi šli brez Mojih udarcev usode… in samo Jaz vem, kdaj vas bo steza
odpeljala na stransko (napačno) pot. In kar Jaz potem dovoljujem, da se zgodi, da bi to
preprečil, je vedno utemeljeno edino na Moji Ljubezni in bo imelo blagodejne
rezultate, celo če je to nedojemljivo vam ljudem.
Zaradi tega poslednji dnevi pred Koncem nujno potrebujejo boleče intervencije iz Moje
strani, katere se bodo velikokrat ponavljale. Moja roka bo morala vedno bolj reševati
probleme, in veliko bo trpljenja in žalovanja, vendar pa bodo tako tudi duše (od)rešene.
Ljudje bodo na očiten način usmerjani k Tistemu, Ki v Njegovih rokah drži usodo
vsakogar… čeprav se Ga bodo oni potem edino bali, ker Ga ne bodo sposobni ljubiti…
vendar pa Ga bodo vseeno priznali; oni bodo verovali v Boga in Kontrolorja nebes in
Zemlje… In to verovanje jim lahko pokaže pot naprej, če imajo dobro voljo… Moja
Ljubezen pripada najmanjši stvaritvi in Jaz edini vzdržujem celotno življenje, da bo
nekega dne (človek) vstopil v stadij svobodne volje in bo lahko izpolnil svojo poslednjo
nalogo na Zemlji… Toda koliko bolj bom gledal na tiste, ki so že dosegli ta stadij, da oni
ne začnejo nazadovati in da po njihovi zemeljski stezi ne bodo hodili zaman…
Vendar pa Jaz ravno tako prepoznam ovire na zemeljski stezi vsakega človeka. In Jaz
vem, ali se bo človeško bitje povzpelo/dvignilo iznad te ovire ali pa je ono v nevarnosti,
da pade… In glede na to mu Jaz sledim z Mojo skrbjo in ga povlečem nazaj ali pa ga
vodim naprej po drugih poteh… Vendar pa ne bom nikoli želel, da on propade… Vi bi
poleg tega morali vedeti, da sem Jaz vedno obziren Oče… in da je Moja Očetovska skrb
resnično več vredna za zemeljsko bitje, kot pa je skrb katerekoli osebe za njegovo
bližnje človeško bitje…
Tega se morate vedno držati, ko se v dvomih sprašujete o tem, kako lahko dovolim, da
otroci postanejo sirote; družinam, da ostanejo brez njihovega skrbnika in da je ljudem
odvzeto najdragocenejše imetje… Jaz lahko vsem (po)nudim tolažbo, vsem lahko
odvzamem njihove skrbi in Jaz sem Oče vsem, ki so osamljeni in zapuščeni… vendar pa
morajo oni najti njihovo pot do Mene… In to je tisto, kar nameravam: da v največji
težavi vzpostavijo odnos z Menoj… Kakšne koristi imajo namreč besede, ki
izpovedujejo vero v Mene, če niso spremenjene v delovanje, če ljudje ne pristopijo k
Meni, ko jim zemeljsko trpljenje grozi z depresijo… Živa vera bo resnična podpora za
ljudi… mrtva vera pa bo prebudila dvom za dvomom glede Božje Ljubezni in
vsemogočnosti… In vsako človeško bitje je soočeno s časi velike (izrazite) težave…
Potem pa morajo oni iti po stezi k Meni in Jaz jim bom resnično pomagal v njihovi
težavi…
Jaz sem edini, Ki lahko vzame, toda kateri lahko tudi da. In če vi ljudje to veste, potem
bi morali ravno tako verovati, da Jaz lahko pozdravim rane, katere sem vam zadal
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edino zaradi vaše največje sreče… Moje poti so pogosto drugačne (Izaija 55:8, 9),
vendar pa bodo one zagotovo vodile do cilja. Vedno pristopite k Meni s takšnim
verovanjem, in potem lahko izkusite Mojo Ljubezen, ker verujete v Mene. AMEN
(Tema iz tega poglavja je podrobneje razdelana v Knjižici št. 5,
»Vzrok, namen in cilj človeškega trpljenja, nesreče in bolečine«)

…………………………………..................……....8…………………………………………………........

Ko enkrat v težavi pristopimo k Njemu, mi nikakor ne smemo dvomiti v
to, da nam bo On pomagal oz. uslišal naše molitve…
……………………………………............………...†……………………………………………...............
Bertha Dudde, št. 2516, 17. oktober 1942
OČETOVE BESEDE… »MOLITE IN BOSTE PREJELI…«
Z zaupanjem Mi zaupajte vse, kar vas teži… Potrebno je namreč priznati, da Jaz
poznam vse vaše težave; Jaz poznam vse vaše probleme (Matej 6:8, 32). Vendar pa
morate vi najti vašo pot k Meni; vi morate priti k Meni kot otrok k Očetu in prositi za
Njegovo podporo, in Jaz vam bom pomagal… Zato vam ni potrebno skrbeti, ker bom
Jaz vzel vse vaše skrbi na samega sebe, če Me prosite za to (1 Peter 5:7)… Kako
šibko je vaše zaupanje in kako šibka je vaša vera v Mojo Ljubezen, ko vi dvomite v
to, da bodo uslišane vaše molitve … »Molite in boste prejeli…« To je obljuba, katero
sem vam dal. Vi, ki imate šibko vero, morate na tej obljubi obnoviti vašo vero. Mislite
na to, da so Moje Besede najčistejša Resnica (Janez 17:17) in da se one morajo
uresničiti. Zaradi tega morate vaše prošnje predstaviti Meni brez dvomov, da vam tako
Jaz, kot vaš ljubljeni Oče lahko dam skladno z vašo vero. Jaz gledam samo na moč vaše
vere, kar pa je obenem tudi zagotovilo, da bodo vaše molitve uslišane. Če je torej vaša
vera plitka, potem molitev, katero Mi namenjate, ne bo tako globoka in (pri)srčna, kot
je to Meni potrebno, da bi lahko odgovoril nanjo. Jaz namreč ne usmerjam pozornosti
na besede, toda na privrženost Meni pa vsekakor, posledica katere je zelo globoka
vera. Jaz berem samo ogledalo vaše duše, in tako poznam globino vaše vere, kakor
tudi to, koliko je molitev (pri)srčna. In tam, kjer se lahko sliši takšno molitev, sem Jaz
vedno pripravljen pomagati. Zvesto zaupanje v to, da boste prejeli odgovor na vaše
molitve, bo zaradi tega vedno vodílo do pravilnega rezultata, ker Jaz človekove
močne vere ne bom nikoli razočaral. In zagotovo bom blagoslovil tiste, ki se vedno
spomnijo Moje obljube in Mi predstavijo vse njihove skrbi in težave. In Moja Ljubezen
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se jim bo dokazala, ker bodo oni dobili vse od Mene. Vse dokler pa so oni še naprej
neodločni v veri, bom Jaz zadržal odgovore na njihove molitve, ker Jaz želim, da se Mi
pridružijo z vsem njihovim srcem in Mi zaupajo vse. Šibka vera preprečuje iskreno
povezanost z Menoj. Vendar pa Jaz želim biti prepoznan kot ljubljeni Oče, Ki ne bo
dovolil, da Njegov otrok ostane v težavi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7417, 27.september 1959
NE-DVOMLJIVA VERA V BOGA…
(Janez 4:21-24; Matej 7:7, 8; Jakob 1:5-8)
Vse vaše molitve bodo uslišane, samo če molite na pravilen način… Toda za zdaj vi
še ne veste, kaj razumeti pod tem izrazom: »pravilen način molitve«,
Bertha Dudde, št. 7814, 2. februar 1961
PRAVILNA MOLITEV IN NJENA IZPOLNITEV…
Moč molitve je ogromna, vse dokler vi ravno tako trdno verujete v Mojo Ljubezen in
Mojo moč, ker boste zagotovo veliko dosegli, če se Mi zvesto izročite in Me rotite za
pomoč. Meni je pomembna samo vaša čvrsta povezanost z Menoj: da ste tako blizu, ko
Mi govorite, da vas Jaz tudi moram slišati… Jaz namreč ne želim, da vaša usta
izgovarjajo edinole besede, brez da ste vstopili v (pri)srčen stik z Menoj. Molitev je
most, katerega morate pogosto uporabiti, celo če Me prosite samo za to, da vam dam
moč za vašo vsakodnevno hojo po poti romanja… Jaz vam namreč ne bom zatajil sebe;
Jaz vas bom resnično izpolnil z močjo, da bo tako povezanost z Menoj, ki pa je namen
in cilj vašega zemeljskega življenja, postala še globlja. Potem pa bo vaša vera postala
vedno bolj močna, ker je vaša (pri)srčna povezanost z Menoj zagotovilo, da vas Jaz ne
bom za nič prikrajšal. In vaša vera bo postala vse bolj živa (dejavna) v vas, ker Me vi
potem vi čutili tako blizu, da boste spoznali vašega Boga in Očeta. Vi boste uresničili
to, da bo On prisoten in boste sposobni delovati z Njegovo močjo… Vaša vera lahko
doseže vse. Rečeno z drugimi besedami: vi veste, da bo vsaka molitev v tej živi veri
tudi uslišana. Izročite vašo voljo Moji preko vaše (pri)srčne povezanosti z Menoj. In
vse, kar prosite, bo vedno obenem tudi Moja volja, tako da vam glede na to Jaz
lahko uslišim vsako prošnjo. In vi morate izkoristiti to moč molitve in vedno vedeti, da
vas Jaz Ljubim in da vam želim dati veselje. Vi ne smete dopustiti, da se v vas pojavijo
dvomi v Mojo Ljubezen in moč, ker je ona brezmejna…
In zato je življenje vsake posamezne osebe lahko lahkotno. Vsak bi lahko
preživel njegovo zemeljsko življenje brezskrbno, ker vam Moja Ljubezen želi dati vse,
po čemer hrepenite. Toda ko ste enkrat tesno združeni z Menoj, si vi ne želite ničesar
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več, kar bi lahko nasprotovalo Moji volji. In vi Me lahko prosite, da vam ravno tako
uslišim tudi vaše zemeljske želje pod pogojem, da še živite sredi sveta in da se morate
podrediti njegovim zahtevam. Jaz vam namreč rad dajem zemeljske užitke, če se ne
vpletajo v vaše duhovno stremljenje. Jaz pa to lahko zagotovo najbolje presodim in
vam zato pravim, da v vsakem primeru stopite na ta most in izkoristite moč molitve…
Jaz namreč želim pridobiti vso vašo Ljubezen in vas glede na to želim osrečiti, da boste
tako nadaljevali hoditi po stezi do Mene; da Mi boste tako dovolili, da bom v vaši
molitvi prisoten z vami, pri čemer se bo otrok združil z Njegovim Očetom in bo
dozoreval v njegovi duši. Jaz namreč govorim samo o pravilni vrsti molitve… o molitvi v
duhu in Resnici, katera vedno izraža pravilen odnos otroka z njegovim Očetom. In Jaz
sem vam dejal: »Prosite in vam bo dano; iščite in vi boste našli; trkajte in odprlo se
vam bo…«(Matej 7:7). Jaz sem obljubil, da bom uslišal vaše molitve, pri čemer pa sem
vedno mislil samo na pravilno vrsto molitve otroka k njegovemu Očetu. In resničen
otrok bo imel obenem tudi zaupanje v njegovega Očeta, zaradi česar ne bo nikoli
razočaran. AMEN

ker bi drugače vi na Zemlji živeli popolnoma brezskrbno življenje, ker bi Mi v vsakem
trenutku verjeli (oz. »bi Mi zaupali«). Vam torej primanjkuje tega čvrstega zaupanja v
Mene, zaradi česar vi tudi ne morete pravilno moliti; vi dvomite in se še naprej
sprašujete, čeprav pa morate vi samo brez dvomov čakati na pomoč. Vedno znova se
bodo v vas pojavili drobceni dvomi o tem, ali bom Jaz izpolnil vaše prošnje. Potem pa
vaša molitev že ni več takšna, kakršna bi morala biti, da bi bila uslišana. Vedno morate
vedeti to, da je Moja Ljubezen do vas neskončna in da Ljubezen nikoli ne zataji
sebe…Če molite s tem zavedanjem, potem boste ravno tako vedeli, da Jaz ne morem
zavrniti ničesar, za kar molite, ker Moja Ljubezen želi odstraniti vse težave od vas; Moja
Ljubezen vas želi osrečiti in Moja sila je tako velika, da je za Mene vse mogoče, celo če
se to vam ljudem zdi nemogoče. Vi ste namreč nesposobni dognati Mojo neskončno
Ljubezen, zaradi česar dvomite. To pa slabí vaše zaupanje v izpolnitev vaših prošenj in
obenem tudi omejuje Moje delovanje… Vi vedno uporabljate samó to merilo, katero je
uporabno za vas ljudi, pri čemer obenem tudi omejujete Mojo Ljubezen, ker nimate
nobene ideje, kaj pomeni brezmejno ljubiti in brezmejno Ljubezen podariti. Vendar pa
za Mene ne obstaja nikakršne omejitve, kakor tudi ne za Mojo Ljubezen in Mojo silo,
zaradi česar je Meni vse mogoče, kakor Jaz ravno tako ne omejujem Moje volje, da
ljubim tiste izmed vas, ki molijo k Meni iz globine duše vaših src in s popolnim
zaupanjem, da bom pomagal in da bom obenem tudi uslišal vaše molitve. Samo vaše
zaupanje je tisto, ki mora biti okrepljeno… trdno zaupanje, da Jaz slišim vašo
prošnjo in da vam bom priskočil na pomoč ne glede na to, kaj se zgodi… Vaše
zaupanje lahko premaga vse, ker boste potem vi delovali samo z Menoj Osebno in
boste na ta način tudi sposobni narediti to, kar želite… Jaz bom vedno blagoslovil to...
Vi boste po iskreni in zaupljivi molitvi k Meni jasno (ob)čutili Mojo roko (delovanje)…
Vodeni boste tako, da bo to v največjo korist za vas; in vse skrbi bodo odpadle od vas,
da boste tako lahko hodili veseli in neobremenjeni preko zemeljskega življenja, da se
boste vedno oklepali Moje roke in da ne boste nikoli ponovno odnehali, ker ste
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nenehno združeni z Menoj v molitvi. Ko najdete to edinstveno povezanost z Menoj,
boste vi ravno tako sposobni moliti na pravilen način; potem Mi boste govorili na
najenostavnejši način, Jaz pa vas bom slišal in ne bom podaljšal časa do trenutka, ko
bom pomagal Mojemu otroku… Vi bi torej morali verovati… In Jaz moram vztrajati na
tem, ker Mi vsak dvom preprečuje Mojo dejavnost Ljubezni v vas… če vzamemo,
da je nek večni zakon ta, da se Ljubezen ne sme srečati z odporom in da je
pomanjkanje zaupanja vzrok za ta odpor, ki preprečuje moči Moje Ljubezni, da
postane zares učinkovita… Jaz sem namreč zaskrbljen glede dobrega počutja vsake
posamezne osebe, in vsaka posamezna oseba se lahko pogovarja z Menoj tako, kot se
otrok pogovarja s svojim Očetom… Tako bo vsak, ki to dela, resnično dobro
preskrbljen sedaj in za vekomaj; on bo vedno in za vekomaj prejel pomoč, ker čim
otrok položi njegovo zaupanje v Mene, lahko Jaz uresničim učinek v njemu v skladu z
njegovo voljo. In samo tedaj bo on sposoben pravilno moliti v duhu in Resnici; samo
tedaj je on lahko prepričan, da bodo njegove misli uslišane, ker Jaz ne bom zatajil sebe
nikomur, ki Me (po)kliče na pomoč s polnim zaupanjem. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7071, 22. marec 1958
OTROKOVA MOLITEV K OČETU…
V vsej enostavnosti Mi izrazite vaše želje in naleteli boste na uho, katero posluša.
Ponižnost srca vam bo vedno omogočila, da najdete pravilne misli in besede, da bo
tako vaša molitev tista: od otroka k njegovemu Očetu, ki bo povsem zagotovo dosegla
Njegovo uho. In Jaz vam bom resnično pomagal… vendar pa morate vi prepustiti Meni,
na kakšen način bom Jaz to naredil (izpeljal), ker je Moja Ljubezen do vas tako velika,
da imam Jaz v mislih samo najboljše za vas, tako da Jaz Mojim otrokom vedno želim
dati več od tega, kar prosite. In ker Jaz v Moji modrosti prepoznam, na kakšen način
vas lahko najbolje osrečim, Jaz obenem tudi delujem v skladu z Mojo modrostjo. Zaradi
tega morate vi res moliti k Meni, ker lahko znotraj vas uresničim učinek samo takrat, ko
se združite z Menoj… Vendar pa bi morali vi po takšni (pri)srčni molitvi v duhu in Resnici
vse ostalo prepustiti Meni; in vse se vam bo zgodilo tako, kot je to najboljše za vas.
Nobena molitev k Meni ne bo zaman, celo če ona ni takoj izpolnjena. Vi bi morali vedno
znova iskati v molitvi združitev z Menoj… In resnično boste iz tega izvlekli velik
blagoslov, ker vsak stik z Menoj obenem tudi zagotavlja, da se bo Moj pritok moči vlil v
vas in bo potolažil vašo dušo, celo če vaše telo ne more (ob)čutiti tega. To bo namreč
ravno tako vplivalo na slednjega, ker krepi njegove duhovne substance in omogoča, da
se uprejo… vi boste tako rečeno tudi fizično zmagovalci, ker boste zaščiteni pred
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nezakonitimi nasilnimi vdori Mojega nasprotnika, kar pa je bilo doseženo zgolj z vašo
molitvijo k Meni.
Ne mislite, da si Jaz držim Moja ušesa zatisnjena, če molitev ni takoj uslišana… Jaz
slišim klic Mojega otroka in sem vedno pripravljen pomagati… vendar pa Jaz ravno
tako vem, katera pomoč je najbolj učinkovita, kar pa je tudi tisto, kar bo on prejel. Jaz
namreč vedno poznam njegovo stanje zrelosti; Jaz vem, kaj on še naprej potrebuje, da
bi postal popoln. In Jaz bom vedno naredil samo tisto, kar zanesljivo pritegne tega
otroka bližje k Meni. In ko on enkrat zraste v dojemanju, zaradi njegovega življenja
Ljubezni, bo on tudi sam vedel, kaj potrebuje in bo tako vse prepustil edinole Meni; on
bo zagotovo molil k Meni, potem pa bo obenem tudi potrpežljivo čakal, dokler Jaz ne
uslišim njegove molitve. Vendar pa vi ne bi smeli prenehati moliti… ker se Mi vi v
molitvi tako približate, da je ponovno vzpostavljena duhovna povezanost, kakor je bilo
to na začetku… Posebno ta povezanost pa dokazuje vašo spremembo volje , tako da je
vrnitev k Meni pravzaprav že uresničena. Vi si morate samo dovoliti, da ste vedno
znova nahranjeni z Mojo močjo, da tako vaši naravi omogočite, da se ona ravno tako
spremeni in da ponovno postane to, kar je bila na začetku. Dobro-dušna dela in
(pri)srčna molitev uresničujejo to ponovno preobrazbo, zaradi česar ni nikoli dovolj
prošenj, da bi to naredili… Potem pa boste ravno tako razumeli to, da boste morali še
naprej priti v težave, naj bodo to fizične ali pa psihološke, da tako ne bi prenehali
moliti… da bi iskali povezanost z Menoj, katera vam bo priskrbela moč, da to
spremembo tudi dosežete.
In če Jaz od vas želim, da »neprestano molite…« (Luka 18:1), s tem zagotovo ni bilo
mišljeno, da morate vi ure in ure brez konca moliti na glas… temveč da bi morali
biti vi vedno v miselnem stiku z Menoj. Vi bi se pri vašem vsakem vsakdanjem delu
morali obrniti na Mene, pri čemer pa ni potrebno ničesar, razen vaše (pri)srčne
misli… in vi bi morali biti vedno dejavni z Ljubeznijo… To je tisto, kar Jaz smatram
za resnično molitev, pri čemer Mi kažete vašo voljo in obenem tudi vzpostavljate
združitev z Menoj, kar pa je namen in cilj vašega zemeljskega življenja. In vi lahko
zagotovo pridete k Meni z najmanjšo prošnjo, ker kolikor bolj se vi intimno združite z
Menoj, toliko bolj Jaz lahko nagradim vaše zaupanje… vi pa morate Meni samo
prepustiti to, da Jaz uslišim vašo molitev, pri čemer ste lahko mirni v prepričanju, da bo
vaša molitev uslišana… Nobena molitev, ki je poslana k Meni v duhu in Resnici, ne bo
šla mimo Mene neuslišana. In čim je molitev duhovna prošnja, vi lahko tudi z
gotovostjo pričakujete njeno izpolnitev; če namreč molite za zrelost duše, za pomoč v
duhovni težavi, bo obenem tudi znova vzpostavljena vaša povezanost z Menoj; in vas
lahko dotakne Moje sevanje Ljubezni, kar pa vedno predstavlja to, da bo odobreno vaši
prošnji. Nobeno človeško bitje ne bo ostalo slabotno, kateremu je duhovno odrešenje
tako pomembno, da ga on želi doseči… In ker Jaz Osebno hrepenim po Mojem otroku,
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mu bom Jaz vedno pomagal pri njegovemu vzponu do Mene… Jaz bom naredil vse, kar
daje največjo korist Mojemu otroku in njegovi duši. AMEN
…………………………………..................……....9…………………………………………………........

… toda mi Ga moramo v naših molitvah (po)klicati
V Jezusu Kristusu…
……………………………………............………...†……………………………………………...............
Bertha Dudde, št. 6374, 10. oktober 1955
»KARKOLI PROSITE OČETA V MOJEM IMENU…«
(Janez 14:13, 14; 15:16; 16:23, 24, 26)
In vi boste resnično prejeli vse, KARKOLI prosite v Mojem Imenu… Vi Me morate
(po)klicati V Jezusu Kristusu… Samo nekomu, ki prizna Mene, Božanskega Odrešenika
Jezusa Kristusa, ki V Njemu prepozna njegovega Boga in Očeta ter tako moli k
»Očetu«, bo njegova prošnja uslišana, ker ga bo Moj Duh vodil do Tistega, iz Katerega
je nekoč nastal… Tisti pa, ki ne prizna Jezusa, Sina Človekovega kot predstavnika
Nebeškega Očeta… tisti, ki ne veruje, da sem Jaz Sebe utelesil v človeškem bitju
Jezusu, Mi tudi ne bo namenil molitve v popolnem zaupanju… celo če on »Boga« ne
zanika in je bilo njegovo verovanje v Boga sicer doseženo, vendar pa enostavno ni
zaživelo v njemu… Živa vera je namreč rezultat Ljubezni, vendar pa Ljubezen ravno
tako prepozna Jezusa Kristusa kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, Ki se je združil z
Njegovim Očetom večnosti (Janez 17:21-23)… On tako Jezusa Kristusa ne bo več ločil
od Večnega Božanstva; on je bil prosvetljen s strani njegovega duha, da sva On in
Jaz eno (Janez 10:30; Knjižice št. 16 & 34)… In njegova molitev bo vedno uslišana, ker bo
on vedno prosil nekaj, kar mu Jaz lahko dam, brez da bi to povzročilo škodo njegovi
duši…
Vi ljudje boste sposobni razumeti resničen pomen Mojih Besed, samo če Moj Duh
lahko deluje v vas (2 Korinčani 3:6)… Moj Duh pa lahko deluje v vas edino, če mu vi
preko življenja Ljubezni dajete možnost, da se izrazi v vas (Janez 14:21, 23)… In potem
boste vi sprejeli Mojo Besedo tako, kot da vam je bila izgovorjena neposredno, ker
bom potem Jaz govoril Mojim otrokom, Moja Beseda pa jim bo obenem dala tudi
Njeno razumevanje… In potem se boste lahko imeli za blažene, ker bo vaša duša
prejela svetlobo… ona bo začela dojemati in bo dozorela, ker boste potem vi naredili
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to, kar želim od vas: vi se boste podredili Moji volji in se vse bolj oblikovali v Ljubezen,
in vaša duša se bo izpopolnila še dokler živi na Zemlji…
(Po)kličite Me V Jezusu Kristusu in predvsem molite za to, da na Zemlji dosežete to
popolnost (Matej 5:48)… In vi Mi te molitve resnično ne boste namenjali zaman…
Namreč poslušanje duhovne prošnje je Meni najbolj prijetno; in duhovna prošnja bo
izpolnjena, ker Oče ne bo za nič prikrajšal Njegovega otroka (Matej 7:7-11) in tudi zato,
ker človeško bitje že kaže, da je on Njegov otrok tako, ko Me roti za pomoč, da bi
postal popoln… In vedno molite, da se boste zavedali Moje prisotnosti in da bo tako
tudi ostalo… ker boste potem po vaši zemeljski stezi vedno hodili v družbi z vašim
večnim Očetom. Potem vi ne morete nikoli hoditi napačno; potem boste mentalno vse
bolj in bolj prebivali v duhovnih sferah, in vaš napredek bo zagotovljen. Vi bi lahko tako
veliko dosegli, če bi se spomnili Moje Besede in se obnašali v skladu z Mojimi
Besedami… če »prosite Očeta v Mojem Imenu…« Vi ne morete nameniti neustrezne
prošnje tako zemeljsko, kakor tudi duhovno; in Jaz vam bom vedno uslišal vaše želje,
ker sem vam dal to obljubo in ker Jaz držim Mojo Besedo. (Po)kličite Božanskega
Odrešenika, s Katerim se je Oče združil… (Po)kličite Boga V Jezusu Kristusu… da boste
vi potem ravno tako pripadali (od)rešenim; vi ste potem prodrli v skrivnost Božje
človeške manifestacije (glej: Kološanom 1:19; 2:9; Knjižica št. 34)… Neodrešenim ljudem
namreč popolnoma primanjkuje vere, da sem se Jaz utelesil v človeškem bitju Jezusu…
Vi pa to vero kažete tako, ko »prosite Očeta v Mojem Imenu…« AMEN
…………………………………..................…....10…………………………………………………........

Tisti Njegovi otroci, ki so se prijavili za delo v Vinogradu pod Njegovim
vodstvom, uživajo Njegovo posebno zaščito zaradi pomembnosti tega
poslanstva v Poslednjih Dneh...
……………………………………............……...†……………………………………………..................
Bertha Dudde, št. 8305, 21. oktober 1962
OČETOV DOKAZ MILOSTI V ČASU POSLEDNJIH DNI…
V času poslednjih dni pred Koncem vam ne bo primanjkovalo dokazov milosti; vi jih
boste namreč potrebovali, da bi postali in ostali močni ter da bi se neomajno uprli
napadom nasprotnika (Satana). Vendar pa se vam bom Jaz ravno tako razodel na
očiten način, in vi morate samo usmeriti pozornost na vaš vsakodnevni tok življenja, da
bi vedno (ob)čutili Mojo prisotnost. Jaz vam namreč želim dokazati, da poznam vse
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vaše probleme in težave ter da skrbim za vas. Potrebno je priznati, da se določenemu
trpljenju ne morete izogniti, ker želim, da vaše življenje na Zemlji (do)končate z
največjo možno zrelostjo duše. In ono bo trajala samo kratek čas; potem pa se bo
celotno trpljenje končalo in s hvaležnostjo se boste spomnili tega, kar ste morali
preživeti… ker boste videli uspeh, katerega vam je prineslo vaše trpljenje. Kljub temu
pa sem Jaz blizu vas in bom skrbel ter vas obenem tudi vodil preko vsega, kar ima
usoda še pripravljenega za vas. Pomembno je samo to, da vaša vera postane
močnejša, ker boste potem sposobni uresničiti vse in se vam ni potrebno bati
neuspeha. Vedno znova vam bom govoril in razložil vam bom vse, kar morate vedeti.
Jaz vam razodevam Mojo naravo… tako da Mi boste zaupljivo izpovedali vaše
probleme in Me neposredno rotili za pomoč, katero pa vam bom Jaz zagotovo podaril.
In ne glede na to, kaj se vam dogaja vsak dan, morate vi v tem vedno znova prepoznati
Moje vodenje. Vi morate vedeti, da Jaz Osebno vse usmerjam in vodim ter da se vam
nobeden dogodek ne približa samovoljno. Vse to je torej zamišljeno s strani Moje
Ljubezni in modrosti, da bo tako blagoslov za vas in za vaša bližnja človeška bitja.
Tisti izmed vas, ki morate uresničiti očitno nalogo na Zemlji… tisti izmed vas, ki Mi
z vašo lastno svobodno voljo zavestno služite… ste pod Mojo posebno zaščito. In
resnično vam ni potrebno skrbeti, ker bom Jaz skrbel za vas. In Jaz vam bom
pomagal, da dokončate vašo nalogo, ker Jaz vem, da je ona nujna in koliko koristi
še lahko nastane iz tega… Zato se z zaupanjem predajte v Moje roke, ker kdo bi
lahko bolje skrbel za vas od Očeta, Ki ljubi Njegove otroke in edino želi to, kar je
najboljše za njih?... Vedno bodite samo voljni, da Mi dovolite, da vam govorim.
Namreč veliko razlag je še potrebnih, ker človeštvo živi v zablodi in duhovni temi… Vi
boste pogosto še presenečeni glede Mojega vodenja in lahko doživite takšen očiten
dokaz milosti, da bo to povečalo vašo Ljubezen do Mene. To bo vedno znova okrepilo
vašo vero, kar pa bo v prihajajočem času zagotovo nujno. Moj nasprotnik vas bo
namreč ravno tako vedno znova skušal; on vas poizkuša za vedno odvrniti od vašega
duhovnega poslanstva, od celotne duhovne težnje. Blesteča svetloba, ki vas osvetljuje
kot rezultat vaše nenehne povezanosti z Menoj, ga moti in on jo želi ugasniti… Vendar
pa mu to ne bo uspelo, ker proti njemu delujejo tudi Moji protiukrepi in ne samo vaši…
In on Me resnično ne bo sposoben premagati… Vi ste namreč pod Mojo zaščito; vi
zaradi vašega voljnega sodelovanja že pripadate Meni, zaradi česar bom zato zagotovo
vedel, kako vas zaščititi pred njim in njegovo dejavnostjo.
To je razlog, da ne skrbite o ničemer, kar se vam približuje z njegove strani,s strani
njegovih podložnikov… ki bodo poizkušali vse, da bi vam preprečili, da nadaljujete z
Mojim delom in ki želijo postaviti dvome v vaše srce, da bi vas onesposobili, da
nadaljujete delati za Mene… Vaša vera in vaša trdna povezanost z Menoj bo vse
ignorirala, in Jaz bom vedno znova dal dokaz o Meni Samemu in bom prisoten z vami.
Morate namreč vedeti, da ste lahko popolnoma učinkoviti za Mene Samega, ko ste se
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enkrat povsem ločili od sveta… In tako boste razumeli, zakaj vam Jaz Osebno
pomagam, da se osvobodite vsakega hrepenenja po svetu; razumeli boste, zakaj ste
pogosto fizično preprečeni v tem, da bi dali celo najmanjše priznanje svetu… Vendar pa
verujte, da bom Jaz blagoslovil vaše trpljenje. In za vse, čemur se boste morali odreči,
boste nekega dne prejeli obilno nagrado (Matej 19:27-29)… Toda sedaj Jaz še vedno
potrebujem vaše usluge, ker Zemlja trpi v izjemno veliki težavi. Ljudje ne upoštevajo
Konca; oni iz dneva v dan živijo nepremišljeno in ne razmišljajo o tem, kar bo prišlo (oz.
»kar se bo zgodilo«), o njihovem stanju po smrti, ker ne verujejo, da je njihovo življenje
na Zemlji pomembno; da morajo izpolniti nalogo in da oni sami ustvarjajo stanje, v
katerem bodo po njihovi smrti, kateremu pa se ne morejo več izogniti, če se resno ne
posvetijo sebi in se ne spremenijo. In zato bom Jaz poizkušal storiti vse, kar je v Moji
moči, da bi ljudi obvestil o namenu njihovega zemeljskega življenja, da bi še rešil duše
pred Koncem, katerega pa ne bo potrebno več dolgo čakati… ker se je čas izpolnil in
Konec je blizu. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5699, 16.junij 1953
»VI RESNIČNO IMATE OČETA«… ODNOS OČETA IN OTROKA…
Za vas ne bi bilo nič nemogoče, če bi se združili z Menoj in če bi Me rotili za moč…
da Mi tako dovolite, da delujem skozi vas. Vi samo nimate še dovolj vere, in vse
dokler vi dvomite, Mi preprečujete, da delujem v skladu z vašo voljo. Vendar pa vi
morate poizkušati doseči to vero. Postavite se v položaj, da se pogovarjate z Menoj z
otroškim zaupanjem, da se tako dejansko počutite kot otroci, ki prihajajo k Očetu v
vsaki težavi, naj bo to duhovna ali zemeljska. Ko bi bili vi sposobni vzpostaviti ta odnos
z Menoj, ne bi več dvomili glede tega, ali vam bom Jaz uslišal vašo prošnjo. Če Mi
namreč vi govorite kot vašemu Očetu, boste ravno tako prepričani v Mojo Ljubezen, ki
se usmerja k Mojim otokom in jim podarja pomoč v vsaki težavi. Vi resnično imate
Očeta; vi niste otroci sirote. Vi imate Tistega, Ki pozna vaše težave in skrbi, Ki samo
želi, da se Ga (po)kliče, ker hrepeni po Ljubezni Njegovih otrok in se želi odzvati nanjo…
Kako ste resnično bogato blagoslovljeni… Vi imate Očeta na nebu, Ki je močnejši od
vse sile na svetu (Janez 10:29; 1 Janez 4:4), Ki lahko glede na to prepreči (zavrne) vse,
kar vpliva na vas s strani sveta… In ker imate tako močnega in Ljubezni polnega Očeta,
za vas ravno tako ni nič nemogoče, ker bom Jaz vedno stal poleg vas z Mojo močjo in
ker morate vi samo trdno verovati, da bi Me spodbudili, da izrazim Mojo moč. Vse
dokler pa ste oddaljeni od Mene, boste vi obenem tudi nemočni; toda čim vzpostavite
iskren odnos z Menoj, bo Moja moč morala pritekati k vam. Potem pa boste uspeli in
boste sposobni narediti vse. In za vas ne bo nobenih omejitev, ker tam, kjer je bila
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uporabljena Moja moč, omejitve izginjajo. Samo imejte popolno vero v Ljubezen
vašega nebeškega Očeta in vse skrbi bodo izginile. One bodo vedno odstranjene ob
pravem času, ker sami določate čas z močjo vaše vere… Jaz želim blagosloviti vaše
delo, voditi vaše misli in dovoliti, da boste delovali v skladu z Mojo voljo. Zaradi tega
dajte prednost vašemu duhovnemu delu pred vašimi zemeljskimi opravili, katera pa
bom Jaz ravno tako blagoslovil in vam zagotovil duhovno podporo tam, kjer se zdi, da
je zemeljska moč nezadostna. In ker vas Jaz blagoslavljam, bo vse uspelo; ker vas Jaz
blagoslavljam, vas zle sile ne morejo napasti. Moj blagoslov namreč gradi zaščitni ščit,
izza katerega se lahko počutite varne; zaščitni ščit, ki prežene vse, kar je sovražnega,
ker je Moja zaščitniška roka nad vami, vse dokler delate za Mene in Moje kraljestvo…
Jaz želim biti dober skrbnik vseh vas, čim vi delate kot Moji služabniki v Mojem
vinogradu, čim ste pri Meni v službi in imate cilj, da na Zemlji razširite Moje kraljestvo…
In vam ne bo ničesar primanjkovalo; Jaz vas bom oskrbel z močjo in vi boste tako
opravljali vaše odrešeniško delo, za katerega sem vas določil v poslednjih dneh pred
Koncem. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7901, 26.maj 1961
GLAVA HIŠE REŠUJE VSE SKRBI…
Samo predajte se Meni in Mojemu vodenju in vi boste storili ali pa ne to, kar je Mani
prav… vi boste šli po stezah, na katerih lahko uspešno delate za Mene in Moje
kraljestvo… Vi Mi boste služili v skladu z Mojo voljo, ker bom Jaz potem lahko vedno
uresničil učinek v in skozi vas. Potrebna Mi je samo vaša privrženost in vaša zemeljska
steza ne bo zastoj, ona bo vodila do cilja. Jaz pa imam še naprej veliko dela za vas,
preden pride Konec… Jaz še naprej mnogim ljudem želim prinesti odrešenje v njihovi
duhovni težavi in vas potrebujem zato, ker je vam lažje pristopiti k tistim, ki še niso
našli poti do Mene. In ker vas potrebujem, bom Jaz tudi poskrbel, da lahko v miru
delate za Mene… Jaz bom tako oblikoval vašo zemeljsko usodo, da bo za vas znosna,
da lahko izkoriščate vso vašo moč za Mene in ste tako v službi za Mene v skladu z Mojo
voljo.Zato bodite zadovoljni z Mojo obljubo, da bom rešil vsako vašo skrb… Glava hiše
bo imela na srcu korist Njegovih zvestih služabnikov… In Oče bo ravno tako zvesto
gledal na Njegove otroke in poskrbel za njih… In vi morate vedeti, da je vse urejeno v
skladu s poslanstvom, katerega ste osebno sprejeli. Namreč to poslanstvo je izjemno
pomembno in važno, ker mora biti narejenega še veliko odrešeniškega dela pred
Koncem… tako ko boste namesto Mene nudili Mojo Besedo vašim bližnjim človeškim
bitjem, ker jim Jaz Osebno še ne morem govoriti, zaradi česar se mora to zgoditi preko
vas, da se tako oni ne bodo izgubili… Namreč mnogi ljudje želijo verovati, vendar pa ne
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morejo najti pravilnega duhovnega znanja, katero jih bo pripeljalo do žive vere…
Prinašati jim Mojo Besedo in usmerjati njihovo pozornost na Boga in Stvarnika, Ki želi
biti njihov Oče, je dejansko hvaležna naloga, ki ima lahko učinek za celotno večnost…
Celo če to reši samo eno dušo ponavljanja njenega napredka preko del stvarstva… delo
v Mojem vinogradu ne bo zaman in bo pripeljalo do duhovnih, kakor tudi v zemeljskih
blagoslovov… In ker vam Jaz Osebno lahko govorim, vi posedujete neprecenljivo
duhovno znanje, ki vpliva na vsako voljno dušo in ki jo lahko uvede v vero, da bo tako
(od)rešena za vekomaj… In v lahko predate naprej to znanje; vi lahko ponovno
prejmete Moje darove milosti in delate z njimi… Vi posedujete izvrstno seme, katerega
lahko sejete. In vi Mi boste resnično služili kot zvesti služabniki, če izpolnite Mojo voljo
in nosite Evangelij po celem svetu… Zato lahko verjamete, da bom Jaz pripravil steze,
po katerih se morate napotiti… Vi lahko verjamete, da vas bom Jaz vedno podpiral, da
lahko pridete k Meni kot k vaši Glavi hiše tudi s celo najbolj nepomembno prošnjo, in
Jaz bom resnično odstranil vsako vašo skrb… Vi lahko verjamete, da bom Jaz prevzel
na sebe vse vaše skrbi, vse dokler ste pri Meni v službi, vse dokler ste pripravljeni delati
za Mene in Moje kraljestvo. Zaradi tega morate vi pustiti vse vaše skrbi, ki vas še naprej
obremenjujejo na zemeljski način, ker Jaz želim, da prepoznate, da imate Očeta, Ki vas
Ljubi… da ste vi v službi pri dobrem Gospodarju… da Jaz gledam na vas, ker ste pri
Meni v službi in da bom Jaz blagoslovil vaše delo za Mene in Moje kraljestvo. AMEN
…………………………………..................…....11…………………………………………………........

Usoda, ki v Očetovi hiši na nebesih čaka tiste zveste otroke, ki so
v času življenja na Zemlji hrepeneli po Njemu in Ga ljubili z vso svojo
dušo, vsem srcem, vso pametjo in vsemi silami svojega telesa…
…………………………………….............……...†…………………………………………….................
Bertha Dudde, št. 7680, 22. avgust 1960
BLAŽENOST VRNITVE…
(Luka 15:11-24)
Vi bi morali vedeti, da za Mene ne obstaja večje blaženosti od tega, da gledam vas,
Moje žive stvaritve, kako se razvijate v otroke, ki prepoznajo njihovega Očeta in želijo
biti združeni z Njim… Ta blaženost je nezamisljiva za vas, ker vi niste bili sposobni
oceniti Moje ogromne Ljubezni, ko sem vas ustvaril. In ta Ljubezen ne bo nikoli
oslabela, vse dokler se ponovno ne združi z vami oz. dokler se na vašo lastno pobudo
ponovno ne vrnete k Meni… Ljubezen je Moja temeljna substanca; Ljubezen je moč, ki
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je ustvarila vse. Ljubezen je tista, ki zagotavlja vaše nadaljnje življenje, in neskončna
Ljubezen vas želi osrečiti za vekomaj… Vi ste nastali iz Ljubezni kot popolne stvaritve,
ker je bilo vse, kar sem ustvaril, lahko edinole popolno. Vendar pa ste bili vi
»ustvarjena« bitja, ki so bila lahko edinole popolna, ko sem jih ustvaril z Mojo roko.
Vendar pa Jaz nisem bil zadovoljen s to stopnjo popolnosti; Jaz sem poleg sebe želel
otroke, ki bi prostovoljno težili h končni popolnosti, vendar pa so se oni v tem primeru
lahko ravno tako oblikovali v nepopolna bitja, če je bilo to tisto, kar so oni želeli. In
brezštevilna bitja so se deformirala v to nepopolno stanje, ko so se namerno oddaljila
od Mene in vse Božanske značilnosti preusmerila v nasprotno. To ni bila Moja volja,
vendar pa sem Jaz to kljub temu dopustil, ker sem Jaz vedel, da je mogoče, da se bitja
lahko ponovno spremenijo v popolnost (popolno stanje) in da se bo ta preporod tudi
uresničil nekega dne, četudi po neskončno dolgem času… Toda bitja, ki uspejo
uresničiti to delo preporoda, postajajo to, kar Jaz Osebno nisem mogel uresničiti z
mojo močjo: resnični (pravi) otroci njihovega Očeta, ki na ta način postajajo tako
popolni, kot je popoln njihov Oče na nebu (Matej 5:48)… ki prostovoljno težijo nazaj k
Meni in Me izjemno osrečujejo, ko jih lahko pritegnem k Svojemu srcu kot Moje
resnične otroke, ko so oni postali in za celotno večnost ostajajo združeni z Menoj… To
je za Mene neko izjemno srečno stanje, da te Moje otroke gledam, kako korak za
korakom hodijo k cilju združitve z Menoj… In četudi je za to vrnitev k Meni potrebno
neskončno veliko časa… pa Jaz vem, da se bo to nekega dne uresničilo, da nobeno bitje
ne bo ostalo oddaljeno od Mene… Jaz vem, da se bo delo, ki se je začelo odpadništvom
bitij, povsem zagotovo nadaljevalo, celo če svobodna bitja občasno povzročijo, da ono
nazaduje… celo če minejo večnosti, dokler se ta svobodna volja ne spremeni in ne
hrepeni po Meni. Kljub temu pa Moja Ljubezen ne bo prenehala pomagati bitju, da se
od spodaj dvigne navzgor… Moja Ljubezen bo vedno znova prišla naproti stvaritvi in
Moje hrepenenje po združitvi se bo nenehno povečevalo; in nekega dne se bo dejansko
izpolnilo, kakor bo obenem tudi stvaritev nekega dne hrepenela po Meni in bo težila k
združitvi. Vendar pa bo potem bitje srečno za vekomaj… Zaradi tega za Mene ni
pomembno, kdaj se bo zgodila ta združitev, ker je za Mene tisoč let kot en dan… in Jaz
vem, da je dejstvo, da se bo to nekega dne zgodilo, in Jaz samo želim skrajšati čas
vrnitve k Meni zaradi Mojih živih stvaritev. Toda Jaz ga ne bom pospeševal, če je volja
bitja Meni še naprej nasprotna. Namreč nekega dne, ko bodo Moji otroci (ob)čutili
blaženost, ki je posledica naše združitve, oni ne bodo razumeli, zakaj so se Mi toliko
časa zoperstavljali, ker se bo razplamtela tudi njihova Ljubezen do Mene in bitje se ne
bo želelo nikoli več ponovno ločiti od Mene. Edino potem bodo bitja dojela, kaj je
Ljubezen… potem bodo oni vedeli, da nič, kar je nastalo iz Mene, ne more izginiti in da
mora biti vse resnično najvišje popolno, da bi bilo za vekomaj združeno z Menoj, da bi
lahko preneslo Mojo prisotnost, da bi ustvarjalo in oblikovalo kot Jaz, kakor sem to
načrtoval od samega začetka… In Stvarnik bo blaženo srečen z Njegovimi živimi
stvaritvami… Oče bo nezamisljivo blažen z Njegovim otrokom. AMEN
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***

Bertha Dudde, št. 7963, 22. avgust 1960
»OKO NI VIDELO…«
(Izaija 64:4; 1 Korinčani 2:9)
Jaz nimam nobenega drugega cilja razen tega, da vas osrečim; da vam podarim lepote
Mojega kraljestva; da vam dovolim, da vidite, česar nobeno oko ni nikoli videlo; da vam
dam neskončno zadovoljstvo… in vas kot Moje otroke pritegnem k Mojemu srcu, ker je
Moja Ljubezen do vas iznad vsake mere… In nekega dne bom Jaz dejansko dosegel ta
cilj. Kljub temu pa morajo miniti še neskončne periode časa, ker je nujno… da vi ravno
tako podarite vašo Ljubezen Meni in da vi prostovoljno hrepenite po vrnitvi k Meni, iz
Katerega ste nekoč nastali… In zato Jaz nenehno hrepenim po tem, da pritegnem vašo
Ljubezen. Poizkušam vas obvestiti (poučiti) o Moji naravi, ki je neskončno popolna, da
bom tako Jaz obenem tudi pridobil vašo Ljubezen, ko vi pravilno prepoznate Mojo
naravo (značaj)… In to je razlog, da se vam Jaz razodevam… Jaz vam zagotavljam
dokaz, da obstajam in vam dajem razlago glede Moje narave, Moje vladavine in
dejavnosti ter Mojega večnega načrta Odrešenja (Janez 16:25)… Jaz pred vašimi očmi
razodevam sliko, katero lahko in jo boste tudi dejansko ljubili, samo če odprete vaše
oči, da bi to sliko sprejeli v vaše srce… In zato Me lahko pravilno prepoznate; Jaz vam
govorim… vi ljudje ste še naprej duhovno slepi in zaradi tega nesposobni formirati
pravilen koncept glede Mene, vašega Boga in Stvarnika, Ki želi biti vaš Oče… Zaradi
vašega prejšnjega odpadništva od Mene v brezno, ste vi izgubili dojemanje in ste na
začetku vašega človeškega obstoja vi še naprej v mračnem duhovnem stanju… Zato, če
Jaz želim pridobiti vašo Ljubezen, moram Jaz prosvetliti vašega duha; moram vam
podariti malo svetlobe, ki vam osvetljuje podobo vašega Boga in Stvarnika, da se Me
boste tako naučili prepoznati… Jaz vam moram dati razlago glede vašega ustvarjanja,
vašega porekla iz najvišje popolnega Bitja, Ki vas je izjemno osrečilo kljub temu, da ste
Ga bili vi nesposobni (za)gledati… Jaz vas moram obvestiti glede tega, kar ste bili, kar
ste in kar morate ponovno postati… To znanje bo glede na to doprineslo k temu, da se
Me boste vi naučili prepoznati in ljubiti, da boste stremeli k Meni in želeli biti ponovno
združeni z Menoj… Cilj v času vašega življenja na Zemlji je spremeniti vaše stanje teme
v stanje najbolj blesteče svetlobe, v kateri vam lahko govori duh v vas, ker je del Mene,
in vas vse bolj blesteče razsvetljuje (prosvetli)… Potem pa boste vi prišli bližje k vašemu
Bogu in Stvarniku in boste v času vašega življenja na Zemlji sposobni doseči cilj:
popolno združitev z Menoj in tako obenem tudi blaženost, katero Jaz želim podariti
vsem vam v preobilju Ljubezni… V tem primeru pa se je zgodila vaša končna vrnitev.
Moje snubljenje vaše Ljubezni je bilo uspešno in Moja Ljubezen vas sedaj lahko osreči;
in vi Me boste lahko gledali na štiri oči… Sedaj sem namreč Jaz za vas postal vidni
Bog v Jezusu Kristusu (Janez14:8, 9); in izponjeno je bilo vaše hrepenenje, ki vas je
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nekoč spodbudilo, da se obrnete od Mene k tistemu, ki ste ga priznali kot vidnega Boga
(Luciferja), toda kateri je postal Moj nasprotnik (Satan), ker se je uprl proti Meni. Zaradi
vašega odpadništva od Mene ste bili vi v stanju revščine (bede) neskončno dolgo časa
ločeni od Mene… Toda sedaj lahko vidite Mene Osebno v vsej moči in slavi, ker sem
Jaz v Jezusu Kristusu postal vidni Bog za vas (Kološanom 1:15; 2:9)… In vaša
blaženost bo neskončna; vi boste nenehoma hrepeneli po Meni in Moji prisotnosti in
vaše hrepenenje bo vedno izpolnjeno… In česar nobeno oko ni videlo in nobeno uho ni
slišalo, je tisto, kar sem pripravil tistim, ki Me ljubijo… ker Moja neskončna ljubezen za
vekomaj pripada vam, Mojim otrokom. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5617, 9. marec 1953
OČETOVA HIŠA IN BLAŽENOST…
(1 Korinčani 2:9)
Vi morate vstopiti v Mojo starševsko hišo; vi morate prebivati v večnosti, kamor sem
vas nekoč postavil, da boste dejavni v največji blaženosti. In potem boste lahko v
Jezusu Kristusu zagledali vašega Boga in Očeta večnosti. Jaz Osebno bom med
vami, in vaša blaženost bo brezmejna in bo tudi ostala, ker v večnosti lepota Mojega
kraljestva nima konca. To, kar lahko dosežete na Zemlji, je tako neverjetno in
velikansko (ogromno), da ko bi si lahko zamislili to lepoto, vi ne bi težili več k ničemer
drugemu na Zemlji…
Bertha Dudde, št. 0977, 23. junij 1939
STANJE SVETLOBE…
Življenje v onostranstvu v stanju svetlobe je ljudem ravno tako nezamisljivo. Ono
tisočkratno presega vse zemeljske užitke. Kljub temu pa se ono popolnoma razlikuje
od raznih zemeljskih užitkov in zaradi tega daje srečo in blaženost iznad vsakršne
mere. In nobena količina človeške domišljije ne bi zadostovala, da si je celo samo v
grobem moč zamisliti sliko, ki je skladna z Resnico. Namreč nebeška zadovoljstva, ki v
teh sferah čakajo popolno bitje, so neprimerljiva s čemerkoli na Zemlji. Ravno tako tudi
čutna (emotivna) sposobnost v stanju svetlobe presega vse zemeljske občutke. Zaradi
tega ne bo na Zemlji nihče sposoben razumeti stopnje zadovoljstva, ki je podarjeno
tem bitjem. V času (življenja) na Zemlji mora to ravno tako ostati nezamisljivo za bitje,
da bo tako človeško bitje samo od sebe in ne zaradi nagrade težilo k popolnosti;
namreč to znanje o tej neizmerni sreči v onostranstvu bi omogočilo, da bi vsi z največjo
vnemo stremeli k njemu. Da pa bi se dosegla resnična popolnost, mora biti dobro
narejeno zaradi dobrega in nagrada ne bi smela biti na prvem mestu. In zato je Nebeški
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Oče modro uredil, da človeštvo pusti v neznanju o tem, kar je pripravil tistim, ki Ga
ljubijo… On želi posedovati Ljubezen zemeljskih otrok; On želi biti njihov Oče in
njihovo ljubezen nagraditi na Očetovski način… da daje otroku vse, kar pripada tudi
Njemu… Zaradi tega težite k temu, da postanete resnični (pravi) Božji otroci… da
tako lahko sodelujete v vseh nebeških užitkih… in vi boste za vekomaj blaženo srečni
preko vsake mere. AMEN

… Vendar pa morate vi težiti k Mojemu kraljestvu brez tega znanja; vi se morate vrniti v
hišo vašega Očeta s svojo lastno svobodno voljo, ker bo blaženost vaša usoda samo
pod pogojem, da je bitje prostovoljno doseglo popolnost (Matej 5:48). Nekega dne je
za vas določena ta blaženost. Kljub temu pa je vam prepuščeno, koliko dolgo želite vi
še naprej prelagati vašo vrnitev v Očetov dom. Vi sami določate čas, in ko umre vaše
telo, je le ta (vrnitev) že lahko uresničena in vam je na tej Zemlji prinesla popolnost. Jaz
čakam vse vas in za vas sem pripravil palačo… Dovolite, da te Moje Besede uresničijo
učinek v vas; dovolite si biti motivirani, da resno težite k temu, da pridete k Meni v
Mojem kraljestvu. Predstavljajte si najveličastnejšo usodo in vi ne boste niti približno
prišli do resnične ideje o tem, kar sem pripravil za Moje Lastne, za tiste, ki Me ljubijo z
vsem njihovim srcem in dušo… Vse to pa vi lahko dosežete samo tako, da vršite Moje
zapovedi: da ljubite Mene in vašega bližnjega (Marko 12:29-31)… Vi se morate preko
nesebične ljubezni tako oblikovati, da ste lahko sprejeti v duhovno kraljestvo v vsej
njegovi svetlobi, brez da popolnoma izginete. Potem boste sposobni vstopiti v hišo
vašega Očeta; potem vam bom Jaz Osebno prišel naproti in vas bom vse vodil do lepot
v Moji prisotnosti. Prežeti z Mojo Ljubeznijo boste nepopisno srečni in boste tako tudi
ostali. AMEN
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Očetove Besede… Razlaga imena BERTHA DUDDE
Vsi voljni otroci Me nosijo v svojih srcih in sledijo Mojemu Duhu, ker so Me njihove duše
prepoznale. In ti, otrok Moj boš vedno slišala Moj glas, ko Mi žrtvuješ svoj čas, in Moje
delo ne bo brezuspešno zate. Ure, v katerih si v strahu, da ti primanjkuje potrebne
moči, da bi delovala za Mene, se bodo skrajšale. Kmalu boš dobila poslanstvo, katerega
boš z Mojo pomočjo z lahkoto uresničila. Tvoja Vera, Ljubezen in volja bodo postali
veliki, ker bom Jaz Osebno tvoja nagrada… h kateri boš goreče stremela.
Otrok Moj! Vse, kar bo človeštvu razodeto preko tebe, je skrito v tvojem imenu:
B – (Busse) – Morajo narediti pokoro za svoje grehe.
E – (Erkennen) –spoznati svoje poreklo.
R – (Rastlos) – neprekinjeno delati na svoji duši.
T – (Tätig) – biti dejavni v Ljubezni.
H – (Horchen) –poslušati glas v svojem srcu.
A – (Allen) – odreči se vsem svetovnim užitkom.

D – (Demütig) –ponižno se podrediti Očetu na nebu.
U – (Um) – neprestano moliti za Milost.
D – (Dienen) –služiti Stvarniku Neba in Zemlje.
D – (Dienen) –služiti svojemu bližnjemu v Ljubezni.
E – (Ehre) – in slaviti Mene, Očeta na nebu, na veke vekov.
Dojemi to, da Mene ne morejo najti tisti, ki iščejo svet. Vendar pa bom Jaz tiste, ki Me
iščejo, srečal in jim razodel Sebe… vsak, ki se Mi preda, Me bo posedoval. In tisti, ki
moli za Mojo milost, se nahaja v Moji milosti, ker resnično razumeti Mojo Besedo je dar
milosti Moje Ljubezni…
Zato se pripravi, da prejmeš Moj dar kot znak Moje Ljubezni. Otrok Moj, poskrbi za
svojo dušo; spoznaj Mojo Ljubezen in se potrudi, da v svojem srcu (ob)čutiš najčistejšo
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Ljubezen do Mene, ker mora biti vsa nečistoča odstranjena iz srca, v katerem bom Jaz
živel. Jaz namreč uživam samo v čisti Ljubezni, v Ljubezni, ki ne išče in ki edino daje
sebe… ki je voljna narediti vse, da bi lahko služila… Čista Ljubezen je dragocena kot
dragulj; ona s svojo svetlobo osvetljuje svojo okolico, ona prinaša srečo in vedno želi
samo dajati… Ko ti takšna Ljubezen preplavi srce, Me boš ti sprejela v sebi in boš v
svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate največji blagoslov že v času življenja na
Zemlji.
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to še ostati skrito od
tebe; ti namreč dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem
k Moji Ljubezni… Tebi koristi to, da iz globine svojega srca kličeš Mene in Mojo
prisotnost… ko se v iskreni molitvi priporočiš svojemu Odrešeniku… Jaz se bom
pojavil… nepričakovano… in se vselil v prebivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja
Ljubezen, in prinesel bom blaženo srečo tistim, ki v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz
namreč ne bom dovolil, da Moji otroci, ki se Mi predajo, živijo v pomanjkanju; in Jaz jim
bom razodel Sebe ob ustreznem času. AMEN
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939. (št.
0763)
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V hrvaščino prevedel in sestavil Lorens N.
(revidirano v avgustu 2013)
Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
.
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www.sozo-hr.com
www.zastocistaistina.com
www.akademijavjecnogproljeca.org
www.youtube.com/c/ZAŠTO ČISTAISTINA
www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI
www.ljubavseohladila.com
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