»Nauči nas moliti…«
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To knjižico posvečam Ani Vranješ.
Hvala Ti dragi Jezus, ker si s svetlobo svoje
Božanske Ljubezni obsvetil Anino srce, ko si se objavil
v vsej svoji veličini in veličastvu ter ji omogočil,
da na ta način sodeluje pri tvoji »preobrazbi« (Matej 17:1, 2).
Da Te spozna ne samo kot Zveličarja, Odrešenika in
Zdravilca vseh ljudi, temveč tudi kot Vsemogočnega Boga
in prekrasnega Nebeškega Očeta, tako pa Tistega, Ki
sedi na prestolu slave in vlada nebu in Zemlji, kot Kralja
nad kralji in Gospodarja nad gospodarji!
Hvala Ti, da si jo potem poklical v službo in jo privedel
v naše bojne vrste in tako uslišal našo molitev
za resnične delavce v Vinogradu!
Hvala Ti na teh Objavah Čiste Resnice, na veliki
milosti, da se »sklanjaš« k nam in nam neposredno govoriš
ter nam povsem razločno kažeš edino Pot do Tvoje »Očetove Hiše«!
Predvsem pa Ti hvala na Tvoji ogromni Ljubezni
do nas, ki resnično nikoli ne preneha, zaradi tega
pa tudi na Tvoji brezmejni potrpežljivosti z nami!
Z občudovanjem se priklanjam.
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Molitev v duhu in Resnici je most do Boga…
Vpliv moči je zagotovljen preko take molitve…
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 5686, 27. maj 1953
PRAVILNA MOLITEV JE MOST DO BOGA…
JEZUS KRISTUS… MOST DO MENE JE MOLITEV…
Ni nepremostljivega prepada med nami, ker ga bo vaša molitev v duhu in v Resnici
vedno premostila… Globina občutka molitve pa določa dolžino steze do Mene. Vi lahko
vstopite v neposreden stik z Menoj, če Mi govorite tako, kot otrok govori z njegovim
Očetom. Potem bom namreč Jaz z vami; potem bo premagana vsaka razdalja; potem
ste šli vi z lahkoto preko prepada med nami in prišli bližje k Meni, ker se Jaz odzivam na
vaš klic in vam prihajam naproti, čim slišim glas vašega srca. Ali sedaj poznate izredna
sredstva, ki jih imate na razpolago, da bi prišli k Meni; ali veste, kakšen dar milosti je
molitev za vas? Zaradi vaše nepopolnosti ste vi še naprej daleč oddaljeni od Mene, kot
vašega Boga in Stvarnika večnosti. Vendar pa se Jaz ne zapiram za vaš pogovor z
Menoj in se vam približujem kot Oče, Ki ravno tako z Ljubeznijo sprejme Njegove še
naprej nepopolne otroke in jemlje v poštev njihove zmote ter slabosti. Jaz vas
poslušam, čim Mi kot otrok govorite z zvesto molitvijo. Vendar pa gledano iz druge
strani, vi lahko pravilno molite k Meni samo, če verujete v Mene, v Mojo Ljubezen,
modrost in moč… In če vi verujete v Mene, potem bo obenem tudi vaša beseda klila iz
vašega srca; potem to ne bo več formalna molitev, potem se bo samo otrok pogovarjal
z njegovim Očetom… In on bo tudi dosegel samo vse tisto, kar je najboljše zanj. Da bi
imeli pravilen odnos z Menoj, morate biti vi obenem tudi sposobni pravilno dojeti
Mene, Ki vam kot Odrešenik JEZUS KRISTUS nudim priložnost za to.
Zamislite si vašega Odrešenika v Njegovi silni Ljubezni, ki sprejema vse vas, človeška
bitja in spomnite se Njegovega trpljenja ter Njegove smrti na Križu zaradi grešnega
človeštva. Vi Ga boste tako tudi sposobni vzajemno ljubiti, Mu zaupati in Mu reči vse,
kar vas teži. Ker je bil tudi On Sam človeško bitje, tako kot ste vi, boste obenem tudi vi
od Njega lahko pričakovali popolno razumevanje za celotno vaše trpljenje in težave. Vi
se boste obrnili na Njega, Ki je vaš prijatelj in brat, Ki želi pomagati vsem vam zaradi
Njegove Ljubezni in Ki vas želi pritegniti k sebi v nebeško kraljestvo, da bi vas za
vekomaj naredil blaženo srečne.
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Jaz Osebno sem za vas postal vidni Bog v Odrešeniku Jezusu Kristusu. In če Mu vi
ponudite vašo Ljubezen, vi obenem tudi dajete vašo Ljubezen Meni, vašemu Bogu in
Očetu večnosti, ker sva On in Jaz eno (Janez 10:30, 17:21, 22). In vsak, ki vidi Njega, vidi
Mene (Janez 14:8, 9), Ki sem kot človeško bitje Jezus živel na Zemlji, da bi pridobil vašo
Ljubezen. Žrtvoval sem se iz Ljubezni do vas, ki ste bili bedni (nesrečni) v vašem
grešnem stanju in bi morali propasti neskončno oddaljeni od Mene, če ne bi vzpostavil
mosta, da bi omogočil, da je steza do Mene prehodna… Vi vsi greste lahko preko
mosta, če v (pri)srčni molitvi govorite Jezusu, vašemu Zveličarju in Odrešeniku, če ga
ljubite in zaradi tega obenem tudi vršite Njegove enostavne zapovedi. Potem vam bo
ravno tako dovoljeno, da doživite (spoznate) Njegovo Ljubezen. On vam bo pomagal
telesno in duhovno; On vas bo vodil in poravnaval vse steze, ki vodijo navzgor do Njega
v Njegovo kraljestvo, do večnega življenja. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8607, 5. september 1963
MOČ MOLITVE…
Vi bi morali veliko pogosteje izkusiti moč molitve, da bi rastoče vse bolj prepoznali
Ljubezen vašega Očeta, ker vam bom Jaz vedno dal, ker Me prosite v trdni veri. In ko
odkrijete, da vas slišim in da vam Moja Ljubezen daje skladno z vašo vero, se boste vi
vedno počutili tesno povezane z Menoj. Vi bi namreč morali vedno vedeti to, da je
molitev most, da bi Me dosegli; vi namreč v molitvi vzpostavljate povezanost z Menoj
in Moja moč Ljubezni lahko uresniči učinek v vas. In tako Me vi, ko molite k Meni,
priznate kot vašega Boga in Stvarnika, Ki lahko usliši vaše molitve, ker ima On moč to
narediti in tudi kot Oče želi uslišati vašo molitev, ker vas ljubi. Torej mora biti to
molitev v duhu in Resnici, ker vaša usta lahko ravno tako izgovarjajo besede v obliki
molitev, ki pa ne morejo doseči Mojega ušesa, ker se one ne dvigajo k Meni iz globine
vašega srca. Tako zelo veliko misli imate vsak dan; vi imate toliko želja, nekatere so
večje in druge manjše, katere pa bi morali vedno samo predstaviti Meni; in Jaz bi
resnično poskrbel celo za najmanjšo stvar, če bi Me prosili, da bi se potem vse bolj
zavedali Moje prisotnosti, in vaše življenje na Zemlji bi bilo veliko lažje. Jaz si vedno
znova želim biti v vaših mislih; vi bi morali v vse, kar delate, delti z Menoj, da bi bili tako
preko molitve v nenehnem stiku z Menoj… Nikoli ne prenehajte moliti… To se ne
nanaša na neprestane formalne molitve, ki bodo vedno izgovorjene le z vašimi usti in
nikoli ne izhajajo iz vašega srca… Tako bi vi morali prositi za Moj nasvet glede vsega,
kar mislite in delate, da boste potem živeli način življenja, ki je v skladu z Mojo voljo, da
vas bom Jaz vedno vodil vas motiviral v vsaki dejavnosti, ki pa bo potem tudi pravilna.
Jaz si kot Oče želim vaše popolno zaupanje v Mojo Ljubezen in moč… Moja Ljubezen
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vam ne bo nikoli zatajila sebe, vendar pa morate vi sami hrepeneti po njej, kar obenem
tudi pričuje resnična molitev v ponižnosti. In celo če se vi lotite vsakega dela samo z
mislijo o Meni oz. s prošnjo, katero Mi predstavite, vam Jaz vedno želim dokazati Mojo
prisotnost tako, ko bom vključen v vsemu. Ta (pri)srčna povezanost namreč pripelje do
neke ogromne količine moči, obenem pa je tudi uspešen preizkus volje, ker ste
nenehno usmerjeni k Meni, s čimer vi iščete združitev z Menoj, katero ste nekoč
prekinili. Vi lahko veliko dosežete z vašo molitvijo tako za vas same, kot tudi za tiste
namesto katerih posredujete (za katere se zavzemate). Vaša molitev je izvor moči za
vas same in za vaša bližnja človeška bitja, ki pa ne bo nikoli presahnil, ker morate vi
»nenehno« moliti… in zato ni omejitev za vas. In ker vam vsak stik z Menoj zagotavlja
vpliv moči, se vam ni potrebno bati, da bi prišlo do zaustavitve moči… ker se Mi boste
vse bolj približevali, vse dokler si ne boste mogli več zamišljati življenja brez Mene. Jaz
želim biti vaš začetek in konec. In ni potrebno, da mine niti eden dan, brez da ne
pristopite k Meni v molitvi in Me prosite za blagoslov…
Bertha Dudde, št. 0241, 29. december 1937
BOŽJI BLAGOSLOV PRIDOBLJEN, VSE JE DOSEŽENO…
In mi ti še enkrat želimo govoriti v soglasju z Gospodom: Vsi tisti izmed vas, ki živijo na
Zemlji, morajo biti v Njegovemu Imenu skladni eni z drugimi. In poslušaj, tako kot
prej… bo vsakemu ponujeno to, kar potrebuje, ker Gospod ve, kje je potreba in ker je
poln Ljubezni do Njegovih otrok ter skrben Oče. Zaradi tega usmerite vso pozornost na
to, da je vse odvisno od Njegovega blagoslova… Če resnično želite dojeti te Besede,
vam bo Oče dal priložnost, ker si On prizadeva zapisati Njegove Besede globoko v vaše
srce… Oče dopušča Njegovemu otroku, da gre s svojim blagoslovom… in tako otrok
hodi po svoji poti, kjer pa vedno čuti, da ga spremlja Očetova Ljubezen… zato ni on
nikoli zavržen, celo takrat ko je žalosten. Vsi tisti izmed vas, ki rotite Nebeškega Očeta
za Njegov blagoslov, obenem tudi delite Njegovo ogromno Ljubezen, ker če vam Oče
daje Njegov blagoslov, vam On daje vse to, kar potrebujete. In zaradi tega bi vi morali
vedno prositi Očeta na Nebu, da bi vas On blagoslovil, da tako lahko bogati hodite
preko življenja… vam ne bo ničesar primanjkovalo od tega, kar je koristno za zveličanje
vaše duše. Gospodova Ljubezen bo vsak dan z vami in vi se boste v tej Ljubezni počutili
zaščitene. In če potem (ob)čutite zemeljsko breme, če vam je dano zemeljsko trpljenje,
vas to ne bo prestrašilo, ker vas Očetov blagoslov ščiti pred vsem zlom… vaša duša bo
prišla nepoškodovana iz teh temačnih dni na Zemlji in bo sevala blestečo svetlobo celo
v času mračnih dni, ki pa so vam poslani čisto zaradi napredka vaše duše. Če molite za
Očetov blagoslov, bo to pripeljalo do nezamisljivega preobilja milosti, ker boste vi
nenehno prejemali moč, da delate na napredku vas samih. In to delo ne bo nikoli
neuspešno. To vas bo namesto tega pripeljalo bliže k cilju; vi boste postali popolni in
boste šli po stezi preko zemeljskega življenja v skladu z vašo nalogo. Moliti za Božji
blagoslov pomeni prositi za Njegovo Ljubezen, ki vam bo podarjena sedaj in za
vekomaj. AMEN
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… In vaš zemeljski napredek vas bo vodil do cilja, do popolne združitve z Menoj. Torej
izkoristite moč molitve in zakoračite na most do Mene tako pogosto, kolikor je to
mogoče za vas. Nikoli Me ne izvzemajte iz vaših misli; predstavite Mi vse vaše prošnje
ne glede na to, kako majhne so, ker vam Jaz želim dokazati, da poznam vaše misli,
probleme in želje na način, da vedno posredujem in vas rešujem iz vsakršne težave
tako, ko sem vaš nenehni spremljevalec, ker Me bo celo najmanjša misel pritegnila k
vam in Moja Ljubezen bo tekla k vam, kar pa vam bo vedno pomagalo, da napredujete.
In vsak, ki je v nenehnem stiku z Menoj, ravno tako ne bo prestrašen s tem, kar se
dogaja v svetu. On ostaja v Moji sferi; in čeprav še naprej živi sredi sveta, pa se je
njegova duša popolnoma ločila od sveta, ker Me ona vedno išče, ker ji Moja prisotnost
pomeni več od vsega imetja v svetu. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0188, 19. november 1937
MOLITEV…
(Del v kurzivi je za Bertho Dudde osebno) Mi te ščitimo in smo to tudi sposobni narediti,
zaradi česar so ves tvoj strah in skrbi nepotrebni; in odvisno je samo od tvoje molitve… če
vedno iščeš zatočišče v njej, ti ni potrebno skrbeti, ker bo odgovorjeno na vsako iskreno
molitev za prosvetljenje. Dragi otrok, duhovne sile se predčasno želijo okoristiti s teboj,
one ti želijo podariti vzvišena učenja o Božji modrosti. Usmeri pozornost na to, na kakšen
način so ti ona (pre)dana. Oče je namreč v vsaki težavi svojim otrokom dal eno stvar…
molitev… to, ko nam je dovoljeno (pri)srčno moliti, je ogromen dokaz milosti Njegove
Božanske Ljubezni... On vsem daje možnost, da prejmejo pomoč že samo tako, ko
svoje iskrene misli usmerijo k Njemu… Oče sočutno prihaja naproti vsakemu, ki Ga
(po)kliče v svoji težavi. Kdorkoli izmed vas želi zavrniti to milost, izgublja vsakršno
možnost, da bi mu Božanski pomočniki lahko olajšali njegovo dejavnost na Zemlji;
prepuščen sam sebi in brez pravega spoznanja (svetlobe)… bo šel po svoji poti v zablodi
in v duhovnem mraku… To, kar vam je Bog dal z blagoslovom molitve, ima za vas tako
zelo neprecenljivo vrednost, ker je navsezadnje to tisto, s čimer se vzpostavlja
povezanost med Nebeškim Očetom in Njegovimi zemeljskimi otroki. Samo zaslepljeni
zavračajo sredstvo tolikšne milosti… Vendar pa bo vsak Božji otrok Očetu hvaležen za
ta dokaz Njegove usmiljene Ljubezni in bo sprejel to, kar mu je ponujeno. V molitvi vas
Gospod želi preizkusiti; namreč formalne molitve, katere vi uporabljate, niso
zadovoljive… one ne prodirajo do Očeta, vse dokler ne spregovori vaše srce… Ona ima
le tedaj vrednost in učinek, če v molitev vložite svojo celotno otroško (pri)srčno
prošnjo, naj bodo to besede ali pa misli. Bogu morate vedno govoriti s srcem; in tedaj
bo On odgovoril na vaše molitve ter vam dal v skladu z Božansko modrostjo. Zaradi
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tega bi morali z zaupanjem prepustiti svoje skrbi Očetu, Ki vam bo uslišal molitve na
način, ki bo pač vam v korist za večnost… In nenehno se podrejajte Njegovi volji; On
namreč edini ve, kaj je koristno za vas, zato vam bo vedno dal na način, da vam bo to
prineslo blagoslov… Na molitev vedno glejte kot na blagoslov… (na) most, preko
katerega vam Gospod dovoli, da pristopite k Njemu… in izkoristite to možnost, kolikor
pogosto lahko… na koncu vaših dni boste namreč spoznali, kako obilno blagoslovljeno
je preko nje postalo vaše življenje na Zemlji. AMEN

.........................................................2........................................................
Kaj je molitev v duhu in Resnici (Janez 4:23, 24)?!…
Formalne molitve so brezkoristne…
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 6280, (Kristusovo Telo) 9. junij 1955
RESNIČNA MOLITEV IN CERKVENA SLUŽBA…
Zaupljiva otrokova molitev se bo dvignila do neba in Jaz jo bom slišal… in njegova
molitev bo uslišana… Vendar je le malo ljudi, ki izkoriščjo ta privilegij, ker so navajeni
na zunanje formalnosti in moči molitve v duhu in Resnici ne doživljajo več… Samo
velika težava jih lahko nažene na to, da besede izgovorijo iz svojega srca, katere pa
bodo dosegle Moje uho, ker bo velika težava povzročila to, da se bodo obrnili na Mene
za pomoč… In jaz jih bom blagoslovil, kadar oni opustijo vse zunanje formalnosti in se
pogovarjajo z Menoj tako, kot otrok govori svojemu Očetu… Torej Jaz ne bom usmerjal
pozornosti na nepremišljene molitve, pa čeprav so one tako pogosto izgovorjene…
kakor tudi ne bom usmerjal pozornosti na tisto, kar bi pobožna drža morala izraziti,
toda čemur primanjkuje vsakršne globlje misli… Zato sem od vas zahteval, da Me
kličete v duhu in Resnici… ker so Mi vsa pretvarjanja in zunanje formalnosti odvratni. Vi
ljudje ste še kako sposobni prevarati drug drugega, čeprav pa Mene ne boste nikoli
sposobni prevarati… Vendar pa vi verjamete, da Mi izkazujete spoštovanje z
izpraznjenim prikazovanjem razkošij, s ceremonijami in površinskim služenjem. Toda
Jaz ne usmerjam pozornosti na to, medtem ko Mi bo enostavna in goreča molitev
čudovita za poslušati in je Meni prijetna. Takšna molitev Mi je lahko namenjena od
kjerkoli in kadarkoli; vedno bo sprejeta in Jaz jo bom vedno slišal. Tako Mi zlahka
izkazujete časti, ko ste v svojem srcu zgradili oltar, na katerega Mi prinašate svojo
Ljubezen… ko se nemo, toda iskreno pogovarjate z Menoj, ko se Mi prepustite, ko
prosite za Mojo milost in ko vedno hrepenite po Moji prisotnosti… Potem boste molili v
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»duhu in Resnici…« Potem bom Jaz ravno tako z vami, ker bom vedno s svojim
otrokom, ko svoje z Ljubeznijo izpolnjene misli pošlje k Očetu… vendar pa Jaz preziram
vsakršno zunanjo formalnost, ki je prepogosto samo maska za sovražno, ravnodušno
stališče, kar pa bo človeka pripeljalo do propada. Poleg tega pa vi napačno ocenjujete
vašega Boga in Očeta, če verjamete, da bi Jaz… tako kot vi ljudje… želel biti slavljen z
zunanjimi razkošji in z očarljivim sijajem… Jaz imam na razpolago celotno veličastnost
(mogočnost, veličino), in Jaz vam želim dati vse to, samo če Mi v zameno ponudite vašo
Ljubezen. Jaz namreč želim samo vašo Ljubezen, katere pa mi vi ne morete izkazati z
zunanjimi formalnostmi; Jaz jo namesto tega želim odkriti v srcu človeškega bitja…
katero je nesebično usmerjeno k svojim bližnjim in na ta način obenem tudi dokazuje
svojo Ljubezen do Mene (1 Janez 4:20, 21). Srce izpolnjeno z Ljubeznijo do Mene je
največja čast; srce izpolnjeno z Ljubeznijo govori samo besede v duhu in Resnici. In Jaz
bom na z Ljubeznijo izpolnjeno srce gledal kot na Mojega otroka, ki ima obenem tudi
vso Mojo Ljubezen… on potem lahko prosi od Mene vse; in zahvaljujoč svoji veri v
Mene ne bo nikoli razočaran, ker Jaz ne bom dovolil, da bo njegova vera uničena.
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5069, 22. februar 1951
MOLITEV V DUHU IN RESNICI… RELIGIJSKA CEREMONIJA…
Jaz ne usmerjam pozornosti na religijske ceremonije. One namreč vedno dajejo samo
zunanji sijaj, katerega namen je preprečiti pogled v srce. Tistemu, ki resnično globoko
in iskreno misli na Mene in ki Mi govori z enostavnimi, skromnimi (neolepšanimi)
besedami, je vsakršna ceremonija, vsaka zunanja kretnja oz. gesta tuja. Takšne stvari
srcu niso potrebne; ono se neposredno obrača na Mene in Mi razodeva svoje težave ali
svojo Ljubezen in izkazuje oboževanje; in Jaz opazim vsako misel, ki se iz srca dviga k
Meni. Tam, kjer mora biti notranja izkušnja vidna navzven, se daje prevelik pomen
mišljenju drugih ljudi; Jaz namreč ne potrebujem dokazov navzven, ker je tudi brez njih
človekovo srce odprto pred Menoj. Torej vi tedaj samo želite dokazati ljudem vaš
domnevno intimen odnos z Menoj, tako da k Meni ne pristopate z dosledno zavestjo
(zavestjo, ki ni razdeljena), temveč dajete prevelik pomen mišljenju drugih ljudi. Pri tem
pa tudi vaša molitev izgublja njeno iskrenost, (pri)srčnost in globino. Iskrena
povezanost z Menoj vam namreč omogoča, da pozabite na vse okoli sebe in tudi to, da
se vam vsakršna zunanja gesta (predstava) zdi brezsmiselna ter vredna prezira. Vse
dokler navzven prikazujete tisto, kar bi vam moralo samo znotraj dajati spodbudo,
potem v svojih mislih še niste našli iskrene in globoke povezanosti z Menoj, ki pa ne
dovoljuje zunanjih gest, ker ste vi tedaj tako zelo zaposleni z Menoj, da pozabite na
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svet okoli vas; se pravi, da ko ste resnični otroci vašega Očeta, vaša Ljubezen do Očeta
ne daje prostora ničemur drugemu. Vsekakor pa ne smete pozabiti na Ljubezen do
bližnjega in morate vedno imeti odprte oči in ušesa za njegove težave; ne smete
ravnodušno iti mimo njega, ko pristopi k vam poln trpljenja in skrbi. Ne smete ga
prezreti in ne smete biti prevzetni do njega, temveč mu morate ponižno, s
potrpežljivostjo in sočutjem dati podporo ter mu, kolikor lahko, služiti z Ljubeznijo do
njega. Toda takrat, ko želite vstopiti v poglobljen odnos z Menoj, mora biti vaše
razmišljanje usmerjeno samo k Meni. In nič zunanjega ne bi smelo zmotiti tega oz.
zaznamovati te iskrene ter globoke povezanosti… Jaz namreč želim, da se k Meni moli
v duhu in Resnici, kar pa se mora dogajati v tihi sobici, kjer ni nihče priča intimnemu
pogovoru med Očetom in otrokom (Matej 6:5-8)… In vsakršno pretvarjanje mora
odpasti od vas, ker sem Jaz večna Resnica in želim, da se Me kliče v vsej Resnici…
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6012, 30. julij 1954
NESLIŠNA MOLITEV… JAVNA IZPOVED…
Tisti, ki Me želijo oboževati, naj to delajo v duhu in Resnici… Namreč samo to, kar
prihaja iz same globine vašega srca, je Meni prijetno in bo doseglo Moja ušesa… Zaradi
tega Jaz gledam samo v človekovo srce, in če srce ni vključeno, zanemarjam besede,
katere izgovarjajo usta. Če ste se sposobni popolnoma umakniti od sveta, da bi vstopili
v (pri)srčen pogovor z Menoj, potem Me preko vaše voljnosti, da želite vstopiti v stik z
Menoj, že brez besed hvalite; potem Mi v mislih pošiljate neslišno molitev, resnično
(pravo) oboževanje, kar pa bo velik blagoslov za vašo dušo, ker vam (po)veza(nost) z
Menoj omogoča, da dosežete moč in milost, kar pa duša doživlja kot pomoč pri njenem
dozorevanju. Ta iskrena forma molitve je resnična molitev, ki je Meni prijetna, ker ste
se Mi na ta način tako približali, da vas moč Moje Ljubezni lahko gane in vas vse bolj
nežno pritegne k Meni. Če se želite obrniti na Mene, potem izgovorjena beseda
resnično ni potrebna, ker le ta lahko namerava nekaj prikriti oz. lažno prikazati, kar pa
Jaz zagotovo prepoznam. In ni potrebno, da je to očitno drugemu človeku, ki si lahko
dovoli biti prevaran in bo potem to isto obliko molitve uporabljal tudi on sam. Če želite
moliti, pojdite v svojo sobico (Matej 6:6)… Umaknite se v popolno tišino, ker Me boste
tam lahko veliko lažje našli in se pogovarjali z Menoj kot otrok s svojim Očetom… In
govorili Mi boste brez strahu in z otroškim zaupanjem… Vaše prošnje pa vam bodo
uslišane, ker bodo potem vaše molitve dosegle Moja ušesa… ker sem vam Jaz to
obljubil z Besedami: »Pridite k Meni vsi vi, ki ste utrujeni in preobremenjeni, in Jaz
vam bom dal počitek.« (Matej 11:28)… Jaz bom glede na to držal Mojo obljubo za
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vsakega, ki pristopi k Meni, še toliko bolj očitno, ko on pristopi k Meni z večjim
zaupanjem, ko se še bolj intimno združi z Menoj in se Mi izroči v neslišnem pogovoru.
Ustni govor je zamišljen kot komunikacija med vami… Vendar pa Jaz ne potrebujem
besed, ker Jaz vem vse; Jaz gledam v vaše srce, berem vaše misli in Me zaradi tega ne
morete prevarati ne glede na to, kako lepe so vaše besede… kakor ravno tako niso
potrebne nobene besede, če Me želite poveličevati in slaviti… Neslišni izraz
hvaležnosti, ponižni klic k Meni, življenje v skladu z Mojo voljo, vera oživljena preko
Ljubezni, to Me bo veselilo in bo obenem tudi vključevalo hvalo ter hvaležnost. Čeprav
pa Me morate vi vseeno ustno izpovedovati pred vašimi bližnjimi (Matej 10:32, 33;
Marko 8:38)… Tam, kjer se to tiče vašega stališča glede vere, Me morate vi svobodno in
odkrito priznati, pri čemer se vam ni potrebno bati posledic vašega pogumnega
prepričanja… Namreč ta izpoved bo v zameno prinesla spodbudo za vaše bližnje,
katerih vera je še šibka, katera pa istočasno prikazuje (dokazuje) to, da podpirate
Resnico in da ne želite zunanjega izraza, ki ni skladen z vašim notranjim razmišljanjem.
Vi morate biti vedno resnični in Mene ter Moje ime postaviti iznad vsega, če se od vas
zahteva ta izpoved. Vendar pa Mi vse, karkoli Mi želite reči, vi to lahko neslišno in
naskrivaj predstavite, ker Jaz želim slišati glas vašega srca in ne samo besed, ki so
izgovorjene z usti, brez da je vključeno srce. Take molitve so izjemno močne, če so Mi
namenjene enoglasno… če se zberejo ljudje in Me rotijo, da uslišim določeno prošnjo…
če vsi oni prosijo za isto, če Mi namenjajo enako prošnjo; in četudi je to kratek klic… ga
bom Jaz slišal in uslišal, če k Meni molijo v duhu in Resnici. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3515, 16. avgust 1945
MOLITEV V DUHU IN RESNICI…
Vsaka molitev, ki se dviga k Meni v duhu in Resnici, bo uslišana. Toda kdo k Meni moli v
duhu in Resnici?... Misel namenjena za Mene, ki je vzklila iz globine vašega srca, bo
zagotavljala pravilno molitev. Vsak, ki Mi govori brez sramu in brez zadržkov, kot da to
prihaja iz srca, ki Me ne išče daleč stran, temveč Me čuti blizu sebe, ki ne recitira
formalnih molitev, temveč ima raje misli, ki so izšle iz njega samega oz. misli, ki
izhajajo iz njegovega lastnega srca, ki Mi govori resnico in pošteno… tako vsak, ki Mi
popolnoma odpre njegovo srce, brez da želi karkoli skriti, ki Mi glede na to govori tako,
kot otrok govori njegovemu Očetu… k Meni pošilja molitev v duhu in Resnici, ker je bila
duhovna iskra že prižgana v njemu. Njegov duh se je prebudil v življenje, ki pa v
človekovo srce postavlja iskrene misli… Vsak, ki lahko k Meni moli na ta način, je že na
pravilni stezi in njega bo njegov duh vodil naprej na pravilen način. To je namreč vrsta
molitve, katero Jaz pričakujem, da jo bom slišal. Jaz ne usmerjam pozornosti na
formalne molitve, ker le te ne izhajajo iz človekovega lastnega srca in jih zato ni
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mogoče nikoli (ob)čutiti tako globoko, kot to lahko izrazi lasten jezik srca. Vsak, ki moli
k Meni, Me mora (po)klicati v duhu in Oče-Duh bo slišal njegov glas. Vsak, ki Me
(po)kliče, mora zanemariti vse pomisleke; on mora stopiti pred Mano, brez da bi karkoli
skrival in mora govoriti enostavno ter iskreno. To ne sme vsebovati nobene neiskrene
misli; on mora moliti v vsej iskrenosti… Jaz namreč poznam vsako misel in pred Menoj
ni ničesar, kar bi ostalo skrito. Vsak, ki moli k Meni na način… v duhu in Resnici… ne
potrebuje posebnega mesta za molitev; on lahko vedno in povsod pošlje k Meni
svojega duha. On bo vedno molil v njegovi »sobici«, če se umakne vase in išče mentalni
stik z Menoj. In Jaz bom odgovoril na njegovo molitev; Jaz čakam na takšen klic in Jaz
sem opazno blizu vsakega, ki Me (po)kliče v duhu in Resnici. In on bo okoli sebe
(ob)čutil prisotnost Mojega Duha-Očeta. On svoje molitve ne bo pošiljal daleč stran,
temveč Mi bo govoril z gotovostjo, da sem Jaz Osebno blizu njega in da ga slišim. In
vse, karkoli si želi moj otrok, mu bo dano, ker ga njegov duh, ki prebiva znotraj njega,
poučuje, da moli na pravilen način. Ta molitev pa se bo vedno nanašala bolj na
duhovno, kot pa na njegovo fizično blagostanje. Vendar pa bom Jaz Mojemu otroku
tudi fizično pomagal; čim namreč moli na pravilen način, kar pomeni v duhu in Resnici,
on tako podreja njegovo voljo Moji. On pozna cilj njegovega življenja na Zemlji in teži k
temu, da ga doseže, ker pravilna molitev obenem tudi zagotavlja višje znanje… Vsak, ki
Me (po)kliče na način, kakršnega Jaz želim, se mu ni potrebno bati nikakršnega
pomanjkanja… Vendar pa bom najprej upošteval njegovega duha, da bo na ta način
njegova duša izpolnjena z znanjem, da tako ni potrebno, da njegova duša živi v
pomanjkanju. Potem bo človeško bitje ravno tako vedelo, da je fizično trpljenje
neizbežno (oz. da se ga mora pričakovati), da je blagodejno za dušo (Knjižica št. 5),
zaradi česar se bo on ponižno podredil Moji volji. Kljub temu pa ga bom Jaz vodil brez
poškodb preko njegovega zemeljskega življenja, ker bom Jaz Mojemu otroku podaril
vsakršno pomoč. Zato pravilna molitev obenem tudi zagotavlja izpolnitev zemeljskih
prošenj, in nobena takšna molitev ne bo ostala neopažena. Moja Ljubezen bo vedno
izpolnila iskreno hrepenenje po Meni in Moji pomoči, po Moji milosti in moči, po
duhovni ter zemeljski skrbi, ker vsak, ki moli k Meni v duhu in Resnici, živi v skladu z
Mojo voljo. In Jaz bom Oče poln Ljubezni na Zemlji in v večnosti za vsakega, ki teži k
izpolnitvi Moje volje. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4746, 22. september 1949
MOLITEV V DUHU IN RESNICI…
(Pri)srčna misel o Meni, kratka molitev, ki Mi je namenjena navzgor v duhu in Resnici, je
Meni prijetna in bo uslišana. In ravno tako se bom vedno približal tistim, ki
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komunicirajo z Menoj v mislih; Jaz namreč čutim, da sem povezan z njimi, ker Me oni
poizkušajo najti v popolni Resnici, zaradi česar si lahko dovolim, da Me oni najdejo.
Formalne molitve Mi torej niso prijetne, ker le te ubijajo duha; one postajajo monotoni
pogovori, katerih Jaz ne morem nikoli poslušati, ker Mi govorijo samo ustnice in ne
srce. Zato Me te besede ne bodo dosegle, ker se one ne dvigajo iz srca, temveč so
izgovorjene samo z razumom. Vsak, ki želi, da ga Jaz poslušam, mu ni potrebno
izgovarjati besed; Jaz namreč vem, kako se on počuti v njegovem, o čem razmišlja in
kaj čuti. Vendar pa Mi edino njegovo zavestno namenjanje misli daje naklonjenost do
osebe, do tistega, ki tako v Meni prepozna njegovega Očeta in veruje, da mu bom Jaz
pomagal. On bo prejel pomoč… medtem ko molitev lahko traja večno, brez da je
uslišana. V tem primeru je to molitev, ki je izgovorjena z usti, katero Jaz smatram kot
neprimerno; ona namreč ne more biti nikoli (pri)srčna, ker to ni molitev v duhu in
Resnici, temveč je le formalnost, kateri primanjkuje notranjega občutka. Skupinske
ustne molitve so Mi odvratne; one dobesedno onemogočajo uresničitev takšnega
(pri)srčnega stika z Menoj, ker bo, kar je razumljivo, vsaka oseba imela različne misli,
kakor ima tudi vsak različne probleme, na katere pa se (molitev) ne nanaša. Tako je vse
drugo, razen zaupnega pogovora z Menoj, katerega Jaz zahtevam, da bi lahko uslišal
prošnje. Namreč samo intimen odnos z Menoj izraža vero osebe, zaupanje v zanesljivo
pomoč, kar pa je predpogoj, da bi lahko ljudem podaril pomoč. In zato, če vi želite
moliti, se morate umakniti v vašo sobico; vi se morate umakniti v notranjost vas samih
in dovoliti Mojo prisotnost s (pri)srčnimi mislimi, katere razodevajo vašo Ljubezen do
Mene… Potem boste molili tako, kot je Meni prijetno in potem bo vaša molitev povsem
zagotovo uslišana. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6050, 13. september 1954
»VSTOPITE V VAŠO SOBICO…«
Če želite moliti, se umaknite v vašo sobico (Matej 6:6), ker samo v samoti lahko najdete
povezanost z Menoj; samo v samoti se lahko združite z Menoj tako intimno, da Jaz
lahko slišim vaš glas, da Mi je vaša molitev poslana v duhu in Resnici. In celo če ste v
ogromni težavi, medtem ko ste med ljudmi oz. ko ste pod zunanjim pritiskom, se
morate vi za nekaj trenutkov ločiti od vašega okolja in poslati k Meni kratek, toda
iskren klic, in Jaz vas bom slišal ter vam pomagal… Jaz samo želim slišati govor vašega
srca in ne le vaših ust… In zato morate vstopiti v sobico vašega srca; morate se
umakniti od sveta in od vsega, kar lahko ogrozi vašo tiho molitev. Morate se izogibati
vsemu, kar privlači vaše oči, kar pušča na vas takšen vtis, da bi lahko vaš um odvrnilo
od Mene… popolnoma morate zanemariti vse zunanje vtise. Morate se umakniti v
samoto in vaše misli usmeriti k Meni… samo tedaj boste v stanju moliti v duhu in
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Resnici; samo tedaj boste pristopili k Meni tako, kot otroci pristopijo k Očetu in Mi
zaupali vse vaše probleme.
In potem vam bo vaš Oče vedno pripravljen pomagati. Potem boste vi sami uporabili
moč za vašo molitev; vi sami boste določili izpolnitev vaših prošenj. Če se namreč
pogovarjate z Menoj tako, kot se otrok pogovarja s svojim Očetom, Jaz ne morem
zavrniti niti ene vaše želje in Moja pomoč vam je zagotovljena (Matej 7:7-11). Če pa so
besede oblikovane samo v vaših ustih in če to traja ure in ure, pa le te ne bodo dosegle
Mojega ušesa. One bodo izginile, brez da bi bile uslišane, ker takšna molitev nima moči
in takšna molitev Mi je odvratna. Zato je od vas samih odvisno, ali vam bodo molitve
uslišane, ker sem vam obljubil, da vam bom dal to, kar želite od Mene (Matej 7:7, 8;
21:22; Janez 14:13, 14; 15:7, 16; 16:23, 24)… In Moja Beseda se bo dejansko uresničila.
Vendar pa Jaz usmerjam pozornost samo na vaše srce, čeprav pa vi pogosto verjamete,
da naredite dovolj s tem, ko brbljate z vašimi usti in ste razočarani, če potem ne
prejmete odgovora na vaše molitve… Umaknite se v sobico vašega srca in se potem
odkrito pogovarjajte z Menoj, in vašim prošnjam bo resnično odobreno. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4872, 31. marec 1950
MOLITEV V DUHU IN RESNICI…
Moliti morate v duhu in Resnici. To pa zahteva resnično verovanje v Mene, Katerega
(po)kličete v molitvi in Kateri vam bo pomagal. Zato morate vi verovati, da Jaz
obstajam, da imam moč za pomoč in da vam Moja Ljubezen želi pomagati. Ta močna
vera vam bo obenem tudi omogočila najti prave besede oz. misli, da vzpostavite stik z
Menoj. Potem Mi boste vi govorili iz vašega srca, kar pa ne bo izpraznjena molitev,
temveč bo to pravilna vrsta pogovora (komunikacije) z Menoj, ker Mi prepuščate svoje
skrbi in probleme in v obliki nekega delovanja pričakujete Moj odgovor, a čimer Mi vi
zaupate, da vam bom uslišal vašo molitev. Če ste vzpostavili to stanje zaupanja v Mojo
pomoč, vi ne morete drugače, kot da molite v duhu in Resnici, in Jaz vam bom
odgovoril na vašo molitev… Toda kako lahko oseba moli v duhu in Resnici, če uporablja
naučene besede, če on skupaj z drugimi ljudmi opravlja druge molitve, ki pa ne
pričujejo o privrženosti, kakor tudi ne o globini občutka, ker srce tega, kar je
izgovorjeno z usti, ne pozna? Kako vi ljudje lahko pričakujete od Mene, da bom
zadovoljen z molitvijo, ki je vse drugo razen zaupljivega klica otroka k Očetu? Vaša
molitev mora biti tako enostavna in preprosta, kot besede nekega otroka, da sem Jaz
tako lahko prisoten z vami in da vi lahko doživite Mojo milost.
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Jaz slišim vsakega, ki Mi govori na ta način, in Jaz bom uslišal njegovo molitev, ker sem
vam obljubil: »Molite in dano vam bo; iščite in boste našli; trkajte in odprlo se vam
bo.« (Matej 7:7). Toda Meni ustno oboževanje ni všeč, ker Jaz gledam samo v srce,
katerega pa nihče ne more skriti pred Menoj. Jaz bom šel mimo srca, ki ne govori, in
niti Moja Ljubezen niti Moja vsemogočnost ne bosta človeku dala dokaza, da sem ga
slišal. Jaz se obračam stran od tistih, ki nenehno molijo in katerih misli niso niti delno
vključene v tisto, kar izgovarjajo z njihovimi usti. Namreč vsi tisti, ki molijo na ta način,
Me še niso spoznali, ker jim bo to, ko bodo resnično spoznali Mene Osebno, dovolilo,
da postanejo neslišni in polni spoštovanja. Medtem ko zelo globoka ponižnost
izgovarja iskrene besede, katere pa Jaz popolnoma razumem, ker so izgovorjene iz
srca, katero vedno vzpostavlja stik z Menoj in katero Me bo vedno pritegnilo blizu.
Molitve v duhu in Resnici se le redko dvigajo k Meni, zaradi česar Jaz le redko lahko
uslišim molitev, četudi je na Zemlji med ljudmi, ki molijo, veliko ljudi, ki trpijo v težavi.
Vendar pa Moji resnični otroci molijo znotraj njihovega srca in bodo zaradi tega vedno
uspešni, ker resnična vera zagotavlja uslišanje njihovih molitev, ker Jaz resnične vere
ne bom nikoli razočaral. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8738, 28. januar 1964
KAKŠNA VRSTA MOLITVE BO USLIŠANA?
Jaz sem za vas dostopen povsod, kjerkoli Me (po)kličete… Vsaka iskrena in (pri)srčna
misel, misel prošnje prodira do Mene. Jaz slišim vsak zvok, katerega izgovori srce in Jaz
se bom vedno usmeril k vam, ker otrokov glas prodira in bo vedno dosegel Očetova
u[esa. In potem bom pripravljen, da kadarkoli pomagam, če vam bo pomoč potrebna
oz. oskrbel vas bom z duhovno močjo, če prosite zanjo… Jaz se vam približujem in
poslušam vašo prošnjo, ker Me veseli, da ustrežem Mojim živim stvaritvam in Mojim
otrokom priskrbim tisto, kar jim primanjkuje in kar si od Mene želijo. Nikoli ne bom
zanemaril nobenega klica, ki Mi je namenjen v duhu in Resnici, kakor on tudi ne bo
ostal neodgovorjen. Vsaka iskrena in (pri)srčna molitev k Meni vam bo prinesla koristi
in vaše duše bodo dozorele. Vaš klic k Meni ne bi smel biti le izpraznjena molitev…
Vendar pa je ravno ta postavljeni pogoj tisti, katerega pogosto primanjkuje, ker so bili
ljudje podučeni o vrsti molitve, ki ne bo nikoli dosegla Mojega ušesa… Oni pogosto
molijo tako, da v skupini izgovarjajo naučene besede, katere nikoli ne izražajo
občutkov njihovih src, temveč so in tudi ostajajo prazne besede, za katere bi bilo bolje,
da so ostale neizgovorjene…
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Iskrena molitev se mora dvigati k Meni iz srca in mora pripeljati do pristne združitve z
Menoj, tako da bo potem otrok govoril z Menoj kot z njegovim Očetom… In celo neko
jecljanje, brez uporabe pravilno-oblikovanih besed, bom Jaz kljub temu razumel in to
cenil kot otrokov zvest in Ljubezni poln klic k Očetu, ga poslušal in se nanj tudi odzval…
Molitev k Meni je most, preko katerega greste lahko kadarkoli, pa vendarle gredo na to
pot le redki… ker je »molitev« postala le formalnost, naštevanje besed, brez da bi se
upošteval njihov pomen, kar pa po navadi preprečuje globoko oboževanje (čaščenje)…
iskrene misli… o Meni. Na ta način človeško bitje samo sebe prikrajša za velik
blagoslov, ker ono ne uporablja moči molitve… ker mu ne more pritekati nikakršna
moč, če ne uresniči pristnega stika z Menoj, kateri pa ne potrebuje veliko besed;
potrebuje le srce, ki je popolnoma dovzetno za Mene…
V molitvi morajo biti na široko odprta vrata vašega srca, da tako Jaz Osebno lahko
vstopim in vas preplavim s svetlobo in milostjo. Zato morate biti vi v mislih z Menoj z
vso vašo Ljubeznijo; vaše srce mora biti povsem brez vseh drugih misli. Potem pa
morate vstopiti v tihi pogovor z Menoj in Mi zaupati vse vaše skrbi ter želje oz…. če k
Meni ne pristopite s skrbmi… Me morate vi prepričati v vašo Ljubezen, za kar pa
rasnično ne potrebujete nikakršnih molitvenih zborovanj, kakor tudi ne organizirane
dejavnosti in mašne (masovne) molitve… v kolikor posebna potreba ni vzrok za to, da
nekaj ljudi skupaj prosi za pomoč. In celo tedaj se mora ona odvijati tiho in znotraj, ker
vsakršen zunanji prikaz moti notranji stik, zaradi česar se oseba ne bo sposobna
usmeriti na-notranje, da na ta način lahko popolnoma (ob)čuti Mojo Prisotnost…
Vedno znova vam moram usmeriti pozornost na dejstvo, da vaše običajne molitve ne
bodo veliko dosegle z Menoj, ker Jaz opazim samo občutke vašega srca in ne besed,
katere izgovarjate z usti ne glede na to, koliko ljudi sodeluje v tej molitvi… To bo Meni
vedno odvratno, ker to samo prikazuje vaše pomanjkanje iskrenosti in odprtosti, da bi
se pogovarjali z vašim večnim Očetom in tudi zato, ker od tovrstnih molitev celo
pričakujete pomoč, katere pa vi ne boste nikoli prejeli; in tako, ko ne občutite nikakršne
pomoči, boste ponovno začeli dvomiti v Božjo Ljubezen in moč.
Vi lahko tako veliko uresničite s tiho in iskreno molitvijo, ki izvira iz vašega srca, ker Jaz
ne samo da je ne bom nikoli preslišal, temveč celo uživam v njej in bom vedno
pripravljen, da se odzovem nanjo in da vam dokažem, da vas Očetova Ljubezen in moč
želita osrečiti. Ni boljšega načina, kako Mi lahko pokažete vašo intimno predanost od
tega, da se tiho pogovarjate z Menoj v vašem srcu, ker je nemogoče, da to naredite
ravnodušno… kot le formalnost. In potem bo vsaka beseda, katero Mi izgovorite,
zvenela otroško naivno ter zaupljivo; vi boste dejansko uresničili otrokov odnos z
Očetom. Otrok pa bo dosegel vse, ker Očetova Ljubezen sebe ne omejuje in želi
nenehno ustreči otroku. Vendar pa vse dokler ljudje verjamejo, da Me bodo njihove
formalne molitve prepričale, da jim pomagam, bodo oni imeli le malo uspeha in bodo
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zaradi tega tudi vedno znova dvomili v Boga, Ki je v Njegovi Ljubezni vedno pripravljen
in z vrlino svoje moči tudi sposoben pomagati… Ta vera je torej predpogoj, da Jaz
izlijem obilje milosti na vse ljudi; in ta vera obenem tudi predpostavlja živo (močno)
združitev z Menoj, katera se lahko zgodi edinole z Ljubeznijo, zaradi česar bo oseba, ki
je izpolnjena oseba z Ljubeznijo, z Menoj dosegla vse. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8128, 18. marec 1962
VERA V BOŽJO PRISOTNOST…
Jaz sem prisoten z vami, čim vzpostavite stik z Menoj v duhu in Resnici… Toda vi ljudje
Me še naprej iščete daleč stran. Samo malo je takih, ki Mi se izročijo kot otrok in na ta
način vzpostavijo pravilen odnos z Menoj… Večina ljudi zagotovo govori o Bogu in
Stvarniku; oni verujejo v neko izjemno močno Bitje, vendar pa ravno tako smatrajo, da
je to Bitje neskončno daleč oddaljeno. Oni ne vedo, da bi Jaz želel biti v stiku z njimi,
kot njihov Bog in Stvarnik, in da morajo samo vzpostaviti ta stik, ker so se oni oddaljili
od Mene, zaradi česar morajo tudi ponovno težiti k Meni. Vendar pa oni niso sposobno
za za (pri)srčno molitev oz. pogovor z Menoj v duhu in Resnici, ker bi Mi drugače poslali
vsaj en iskren klic iz srca. Oni samo uporabljajo naučene molitve, katere pa nimajo
nikakršne vrednosti za Mene, katerih Jaz ne slišim in jih zato tudi ne morem uslišati…
Jaz namreč želim, da se Me (po)kliče v duhu in Resnici; Jaz želim, da se dvigajo k Meni
(pri)srčne misli, ki Me bodo spodbudile, da se sklonim k tistemu, ki Me roti, da se mu
približam in da sem prisoten z njim… In blaženi so tisti, ki so že vzpostavili to (pri)srčno
povezanost preko molitve v duhu in Resnici in Me motivirajo, da bom prisoten z njimi;
katerim zato Jaz lahko govorim, ali v mislih ali pa zvočno, če njihovo stanje zrelosti to
dovoljuje. Vi bi morali samo hrepeneti po tem in dovoliti Mojo prisotnost; Moja
prisotnost namreč obenem tudi zahteva prečiščeno srce, katerega je Ljubezen
pripravila za Mene kot neko bivališče, v katerem lahko prebivam Jaz Osebno…
In če vi ljudje verujete v Boga, s Katerim lahko vzpostavite stik, potem bo vaš način
življenja ravno tako življenje Ljubezni, ker drugače vi ne bi imeli te vere… ker bo vera
oživela samo preko Ljubezni (Knjižica št. 63)… Človeštvo je brez vsakršne Ljubezni.
Ljubezen se je ohladila med ljudmi (Matej 24:12)… In to je razlog, da se lahko le redko
najde živo vero (Luka 18:8), vero, ki Me išče in osebo motivira, da vzpostavi stik z
Menoj, ker Ljubezen že pomeni povezanost z Menoj. Človeško bitje Me pritegne blizu
k sebi in Me spodbudi, da bom prisoten… Tako Ljubezen edina določa odnos med
človeškim bitjem in Menoj. Tam, kjer je v srcu prižgana Ljubezen, je že moč (ob)čutiti
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nežno notranjo spodbudo, da se Me doseže… Zato bo oseba, ki je izpolnjena z
Ljubeznijo, obenem tudi molila v duhu in Resnici, ker Ljubezen znotraj njega
vzpostavlja povezanost z Večno Ljubeznijo… z Menoj, Ki sem potem lahko prisoten v
njemu. In ko sem enkrat prisoten, mu Jaz obenem tudi lahko govorim. Jaz lahko vodim
njegove misli; lahko mu podarim bogastvo misli, katere pa on lahko prejme edinole
neposredno od Mene… Jaz Osebno lahko delujem v njemu, kot sem to obljubil… Moja
prisotnost pa je torej vedno bistvenega pomena; in edino dobrodušna dejavnost (v
Ljubezni) Me bo motivirala na to, da bom prisoten z njim…
Toda kako daleč so se ljudje oddaljili od Mene, zaradi njihovega brezobzirnega
življenja… Oni Me ne morejo prepoznati, ker so še naprej duhovno neprosvetljeni in Mi
tako onemogočajo, da preko mentalne komunikacije uresničim neposredni učinek v
njih, ker oni v njihovi oddaljenosti od Boga ne morejo slišati Moje Besede. In celo če bi
jih o tem obvestila njihova bližnja človeška bitja, oni ne bi razumeli… Ravno tako pa je
težko narediti tudi to, da verujejo v Boga, Ki želi biti njihov Oče, Ki jim kot otrokom želi
dati zadovoljstvo, če oni iščejo povezanost z Njim… Oni ne morejo verovati, ker v njih
samih nimajo Ljubezni, katera bi najprej prebudila vero. Zaradi tega oni ne bodo
sposobni moliti v duhu in Resnici… v kolikor jih ne premaga velika težava, da oni
(po)kličejo močnega Stvarnika Neba in Zemlje, Ki jih je tudi ustvaril… In če takšen klic
pride iz srca, ga bom Jaz slišal in uslišal… Kljub temu pa samo Jaz poznam srce vsake
posamezne osebe in smo Jaz vem, ali je zemeljska pomoč blagoslov za njega, ali pa je
za dušo, ki Me ne more več najti na Zemlji, bolje, da jo predčasno vzamem v kraljestvo
onostranstva. AMEN

...........................................................3......................................................
Pravilna vrsta molitve… Nujno je vzpostaviti odnos otrok-Oče…
..........................................................†.......................................................
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 otroka za nič
prikrajšal, če ga on zaupljivo prosi za nekaj. Nek zemeljski oče ne more otrokaza
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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 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
***

Bertha Dudde, št. 3734, 3. april 1946
ENOSTAVNA OBLIKA MOLITVE…
Meni je prijetna enostavna oblika molitve… Vsak, ki Mi govori na dolgo in na široko (oz.
»uporablja razdelane besede in stavke«), ne bo sposoben proizvesti globine občutka, ki
edini najde svojo pot do Mojega srca. Kadar molitev prihaja iz srca, je ona kot
enostaven izraz najbolj notranjih občutkov, in njenemu izrazu ne bo nikoli spodletelo
proizvesti učinka, ker bom Jaz vsakič slišal ta klic in ga bom tudi uslišal. Jaz zahtevam
otrokovo zaupljivo molitev k njegovemu Očetu, katera ničesar ne zadržuje, je skromna
in na ta način prijetna Očetu. Medtem ko celoten izumetničen govor izvira bolj iz
razumske misli, kot pa iz srca in omejuje odnos otroka z njegovim Očetom. (Pri)srčna
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molitev je tihi pogovor z Menoj, v vsej ponižnosti in Ljubezni, z zaupanjem v Mojo
neprestano podporo in ljubeč odgovor… Takšna molitev naleti na Moje odobravanje…
Jaz namreč ne opazim formalnih molitev, ker se le te ne dvigajo iz vaših src in jih zato ni
mogoče doživeti kot osebno molitev. In ni dolžina molitve to, kar povečuje njeno
učinkovitost, temveč to lahko naredi edinole njena iskrenost…
Vi morate dejansko nenehno moliti (Luka 18:1; 1 Tesaloničanom 5:17). Vendar pa se te
Besede ne sme razumeti na način, da bi vi tratili čas za prakticiranje dolgih formalnih
molitev, ki nimajo niti najmanjše vrednosti pred Menoj. Vi morate raje nenehno misliti
na Mene in komunicirati z Menoj. To Mi bo dajalo zadovoljstvo, vi pa iz tega lahko
izvlečete neskončno milost, ker vaša trajna združitev z Menoj naredi, da ste vi dovzetni
za Mojo milost: ko z Menoj začnete vaše vsakodnevno delo, ko Me prosite za nasvet v
vsemu, kar delate in Mi tako dovolite, da ostanem blizu zaradi vaše lastne prošnje,
katero dokazujete v vaših mislih vsakič, ko se združite z Menoj v molitvi. Vaše srce
mora biti vključeno, da bom Jaz Osebno želel delati na vami in znotraj vas. Vendar pa vi
s prazno molitvijo ne boste sposobni uresničiti učinka, celo če preživite veliko časa v
njej, ker potem Jaz ne morem slišati glasu Mojega otroka, ko prejema od Očeta samo
to, kar potrebuje in prosi. Ko pa se počutite kot Moji otroci, bo vaša molitev obenem
tudi otroško nedolžna ter enostavna. Vi ne boste potrebovali formalnih molitev, ker
vam le te ne bodo dajale tolažbe in moči; one se vam bodo zdele kot le prazno
blebetanje, ker vas pravilen odnos z Menoj obenem tudi spodbuja na to, da uporabljate
pravilne besede kot takrat, ko se otrok pogovarja z njegovim Očetom. Potem pa Mi je
vaša molitev resnično prijetna. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7274, 4. februar 1959
KAJ JE PRAVILNA MOLITEV?…
Vi lahko od Mene dobite karkoli, če za to molite na pravilen način. Vi ne smete
zahtevati, temveč Mi morate s ponižnim srcem nameniti prošnjo za pomoč v zemeljski
in duhovni težavi. Vi morate verovati, da vam bom Jaz pomagal, ker vas ljubim. Zato
Jaz želim pravilno molitev v duhu in Resnici, tako da vas bom potem lahko podprl v
skladu z vašo vero. To je lahkó karkoli, ker je Meni vse mogoče, celo če vi ljudje ne
mislite, da je to mogoče. Vendar pa je Moja moč neomejena in Moja modrost obenem
predvidi vse, da lahko vedno dela v skladu z zveličanjem vaše duše. In Moja Ljubezen
bo to tudi izvedla, ker ste navsezadnje vi Moji otroci, katerih pa Jaz ne bom prikrajšal v
ničemer, kar je za njih koristno. Pravilna molitev je molitev, ki bo dosegla Moja ušesa,
ker vi vlagate napor, da Mi dovolite, da sem prisoten z vami… ko se zavedate vaše
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lastne šibkosti in Me (pri)srčno prosite, da vam zagotovim moč ter pomoč… Takšna
molitev ne bo ostala neuslišana, ker Mi je ona namenjena v vsej ponižnosti… Vendar pa
ne moli pravilno vsak, ki prosi… prošnje so namreč poslane po poti mnogih molitev, ki
pa so izgovorjene samo z usti, ker si človeško bitje zamišlja, da je potreben samo govor
osebe, ki moli, da bi se dosegel blagoslov molitve (Matej 6:7)… Ne besede, temveč
občutek srca daje molitvi globino in duha. To je vedno samo intimen odnos z Menoj, v
katerega vstopa človeško bitje, ko moli na pravilen način. In Jaz bom vedno odgovoril
na njegovo molitev… Zaradi tega je samo nekaj besed dovolj, da pridejo do Mojih ušes
in da jih Jaz slišim (uslišim). Ostale formalne molitve so Mi odvratne, ker človeško bitje
ne bo sposobno biti še naprej osredotočeno na njegove besede; govorijo namreč samo
njegova usta, tako da molitve ne bodo prodrle do Mene. One bodo izgovorjene zaman
in služijo samo za to, da bi izpodrinile človekovo vero. In ker Jaz takšnih molitev ne
morem uslišati, bo obenem tudi spodkopana vera v močnega, modrega in Ljubezni
polnega Boga; ona bo postala rastoče vse bolj izgubljena, ker Jaz pričakujem neko
(pri)srčno povezanost, ki mora biti vzpostavljena s srcem, da bo potem tudi zagotovila
Mojo prisotnost v osebi, kateri lahko z uslišanjem njene molitve razodenem sebe kot
Oče Mojemu otroku… Naučite se pravilno moliti… ker to, kar ste do sedaj imenovali
molitev, ni pravilna molitev v duhu in Resnici. Verjemite Mi, da imam Jaz raje kratek
globok vzdih, kot pa molitve, ki trajajo ure in ure, ki so po vsej verjetnosti izrečene po
navodilu in se ne dvigujejo same od sebe, iz srca osebe… Dovolj je namreč le nekaj
besed, kadar je vključeno srce v tisto, kar izgovarjajo usta oz. kar mentalno spodbuja
osebo. Potem pa Jaz ne bom zatisnil Mojih ušes; Jaz bom pomagal in podaril vse,
karkoli si želi otrok, ki roti njegovega Očeta. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6622, 15. avgust 1956
VISOKA VREDNOST PRAVILNE MOLITVE…
Za vas bo vse blagodejno, če Me rotite za Moj blagoslov. Če pristopite k Meni s prošnjo
kot otrok k Očetu; Jaz si ne bom zatisnil Mojih ušes, temveč vam bom podaril to, kar si
želite. Vi bi morali biti trdno prepričani, da vas bom slišal, da vam bom vedno prisluhnil
in da bom našel zadovoljstvo v besedah zaupanja, katere izgovori vaše srce, celo če
vaša usta ostanejo neslišna. Tako vas bom vodil na vsaki stezi, po kateri greste, in Jaz
bom vedno uredil tako, da bo to blagoslov za vas… Vi se ne zavedate bogatih
blagoslovov, ki so posledica vašega (pri)srčnega stika z Menoj, katerega vzpostavljate z
Menoj preko molitve v duhu in Resnici. Ta iskrena povezanost omogoča Moji moči
Ljubezni, da vpliva na vas in katera bo duši zagotovila ogromno spodbudo; ona bo dala
napredek pri njenem razvoju, tako kot osvežujoči curek vode popek spreminja v cvet…
Duši je ta vpliv moči potreben, katerega pa ona ne more prejeti, če so vrata srca
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zaklenjena… kar pa se vedno dogaja, vse dokler človeško bitje ostane izolirano od
Mene. On se mora prostovoljno odpreti, kar pa se dogaja ravno preko te povezanosti z
Menoj v molitvi. Vsaka (pri)srčna molitev predstavlja združitev z Menoj, ker Jaz
usmerjam pozornost na vsako takšno molitev… Če je molitev kot duhovna prošnja, se
bo Moj pritok milosti v izobilju izlil na Mojega otroka in duša bo naredila ogromen
korak proti navzgor (bo napredovala). Namreč Moja moč ne bo ostala neučinkovita,
celo če ta učinek vam kot človeškemu bitju ni očiten. Ljudje bi tako preko pravilne vrste
molitve morali počasi spremeniti njihovo naravo… Molitev v duhu in Resnici je
neposredna steza do Mene, katera daje osebi tisto, kar je zanjo zelo potrebno: Mojo
moč Ljubezni… Potem bo on sposoben izpolniti vse postavljene pogoje, katere
pričakujem od njega, da bo tako postal popolnoma zrel. On bo sposoben uresničiti delo
napredka njegove duše in se mu ni potrebno bati nikakršne šibkosti, ker preko molitve
lahko ponovno prejme vpliv moči; in tako ne bo padel preko roba ceste, temveč bo
namesto tega dosegel cilj. Toda kdo resno oblikuje njegovo dušo na način, da jo Jaz
lahko sprejmem v Moje Kraljestvo? Da tako ona lahko ostane blizu Mene, da bi bila
nepopisno srečna? Samo oseba, ki k Meni iskreno moli. Le nekaj je takšnih molitev, ki
se dvigajo k Meni, zaradi česar bo le nekaj ljudi doseglo njihov cilj na Zemlji. To dejstvo,
da vi lahko molite k Meni, da vi lahko pridete k Meni kot otrok k Očetu in Ga obenem
rotite za pomoč, je dar milosti, katerega pa vi veliko premalo vrednotite. Resnica je, da
ga vi pogosto celo omalovažujete ter zanemarjate… ker bi bili preko molitve lahko
odstraniti vse slabosti. Zato če imate resno voljo priti do višjih sfer in Me doseči, potem
je molitev najboljše zagotovilo, da boste dosegli vaš cilj. Namreč vsaka prošnja, ki se
tiče duhovnih koristi, bo uslišana, ker je to tisto, kar Jaz želim slišati od vas: hrepenenje
po Meni… Jaz vam bom ravno tako pomagal tudi v zemeljski težavi, ker sem vam to
tudi obljubil, če trdno in brez vsakršnih dvomov verujete. Glede na to se vi v vsakem
trenutku lahko okoristite z milostjo molitve; Jaz bom vedno dostopen za vas, čim k
Meni molite v duhu in Resnici, čim Mi zaupljivo predstavite vaše potrebe in probleme.
In nikoli ne boste morali zaman čakati na izpolnitev vaših molitev, ker bo Oče, Ki Ljubi
Njegove otroke, izpolnil njihova hrepenenja pod pogojem, da to ni škodljivo za
zveličanje njihove duše. Jaz namreč ne bom nikoli razočaral otroka, ki ima brezpogojno
zaupanje v Mene. AMEN
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.........................................................4........................................................
Razlog zemeljske težave: Usmerjanje otroka k Očetu…
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 5804, 13. november 1953
NAJTI ZATOČIŠČE V OČETU…
Vsak, ki najde zatočišče v Meni, ne bo naredil narobe, ker Mu bom Jaz vedno pomagal,
celo ko pomoč ni tako očitna, kot bi si on to želel. Vsak, ki najde zatočišče v Meni,
prihaja na pravo mesto, ker samo Jaz lahko in tudi želim pomagati tam, kjer se zdi, da
je človeška pomoč nemogoča. Vsak, ki najde zatočišče v Meni, se bo počutil tako, kot
da je Moj otrok in lahko obenem tudi s popolnim zaupanjem pričakuje od Mene
Očetovsko razumevanje. On Me ne bo (po)klical zaman. Zemeljske težave in problemi
bi morali človeka usmeriti k Meni, če on prostovoljno ne vstopa v pogosto
komunikacijo z Menoj. Tedaj Mu bom Jaz moral poslati skrbi in težave, da se Me bo on
spomnil in se usmeril tja, od koder bo prišla pomoč. Vendar pa so blaženi tisti, ki z
lastno voljo iščejo stik z Menoj… blaženi so tisti, ki Me pogosto iščejo v mislih in od
Mene pričakujejo, da se pogovarjam z njimi, ki smer svojih misli usmerjajo k nebu…
blaženi so tisti, ki ne potrebujejo zemeljskih težav in skrbi, da bi prišli k Meni… blaženi
so tisti, ki ne morejo živeti brez Mene, ki se vedno in za vekomaj obračajo na Mene, kot
otroci k njihovemu Očetu, ki se zaradi tega že opredeljujejo, da so del Mene in
poizkušajo navezati stik z Menoj… ker se jim Jaz lahko približam in se jim razodenem…
Jaz jim lahko dam sebe oz. jim brez mere podarim blagoslove, ker so jih vedno
pripravljeni izkoristiti in se Mi na ta način približati… Toda kako pogosto ljudje ne
uspejo najti poti do Mene, celo v težavah in skrbeh ne, ker jim primanjkuje vere v
Tistega, Ki jim lahko in jim tudi želi pomagati…
Ker so nemočni in brez moči, se njihova beda nadaljuje vedno samo zato, da bi se jih še
naprej lahko pridobilo za Mene… ali pa bodo prejeli moč odspodaj, od Mojega
nasprotnika, kateremu so bolj naklonjeni kot pa Meni, ker se opredeljujejo za svet in za
njegova udobja, tako pa tudi za tistega, ki je gospodar tega materialnega sveta (2
Korinčanom 4:4; Luka 4:5-7). Tedaj pa bodo oni izgubljeni za neskončno dolge časovne
periode… Tedaj se bo njihova oddaljenost od Mene stalno povečevala in bodo zavrgli
vsak dar milosti, preko katerega jim želim pomagati. Zato kjerkoli vi ljudje vidite
težavo in trpljenje, je to tam, kjer je Moja skrb prepoznavna. To je tam, kjer se Jaz še
borim za vsako dušo; to je tam, kjer si Moj nasprotnik še ni pridobil kontrole in zato še
obstaja upanje, da jim bodo težave dovolile, da najdejo njihovo stezo do Mene. In

25

vsaka oseba, ki trpi v težavah, bi morala biti usmerjena na tega Edinega z nasvetom, da
se obrne na Njega… on bi moral z zaupanjem najti zatočišče v Meni, Jaz pa se bom
razodel in mu pokazal, da sem Jaz ravno tako Gospodar nad življenjem in smrtjo…
Ljudje z resnimi težavami ravno tako občasno sprejmejo sporočilo in zgrabijo za
reševalno vrv ter se obrnejo na Edinega, Ki jim je priporočen kot Odrešenik in
Pomagač... In Jaz jim bom resnično pomagal, da bi jim potem okrepil šibko vero. Jaz se
bom razodel tam, kjer se po navadi držim prikritega, ker nisem (po)klican… Jaz
resnično ne bom pustil v težavi nobene od Mojih stvaritev, če ona pristopi k Meni v
molitvi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0220, 9. december 1937
MOLITE Z ZAUPANJEM V GOSPODA… DUHOVNA ZAŠČITA…
Molite k Očetu v vsaki težavi, in ko vam pomaga, prepoznajte Njegovo Ljubezen. Vi vsi
morate trpeti, da boste tako poslali vaše misli k Očetu in se izročili Njegovi dobroti…
Oče ne bo zavrgel Njegovih Lastnih. In pod pogojem, da vložite napor, da bi za priznali
Njegovo voljo, boste vi gledali na Njega kot na Očeta in boste varni (zaščiteni) ter
brezskrbni v Njegovi Očetovski Ljubezni. Ne pozabite, da vas vaše stališče do Boga na
Zemlji pripravlja za večnost… če ste v (pri)srčnem stiku z Njim, boste vi nenehno
doživljali Njegovo milost… toda če zapustite Očeta, boste vi sami krivi, da niste postali
Božji otrok in boste živeli življenje na Zemlji brez Njegovega blagoslova. Naj Gospod
pazi na vas in zaupajte v Njega! Povsem zagotovo je namreč to, da morate biti vi
znotraj vas močni in ne smete nikoli dvomiti v Njegovo Ljubezen ter dobroto;
navsezadnje, kaj pa bi bili brez tega?...
Predvsem si morate prizadevati, da imate popolno zaupanje, da boste potem prejeli
pomoč v vsaki težavi… torej nekdo z boječim zaupanjem v Gospoda in Njegovo moč…
bo samo boječe rotil za pomoč, in kako mu je potem ona lahko podarjena?... Zato se z
močno vero in s slepim zaupanjem obrnite na nebeškega Očeta, če želite, da vam bodo
molitve uslišane, ker Oče Njegove Lastne ljubi in jim bo pomagal v njihovi težavi.
Bodite popolnoma prepričani, da On ne bo dovolil, da nobeden otrok, ki roteče dviguje
njegove roke k Njemu, moli zaman… In tako s popolnim prepričanjem prosite Očeta in
ne skrbite… Brezštevilne besede bodo dale dokaz o dejstvu, da Očetova Ljubezen daje
Njegovim otrokom to, po čemur hrepeni njihovo srce. Njegovi angeli gledajo na vas in
vas postavljajo na noge, ko ste v nevarnosti, da bi se izgubili (da bi se opotekli). Izročite
se njihovi zaščiti, da boste na ta način vodeni na vaši zemeljski stezi, vse dokler ne
vstopite v večni mir! AMEN
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.........................................................5........................................................
Zaupanje v Očeta… Obljuba: »Molite in boste prejeli…« (Matej 7:7)
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 0235, 23. december 1937
ZAUPANJE V BOGA… BLAGOSLOV MOLITVE…
Čez nekaj dni ti bo objavljeno to, kar daje mir tvojemu srcu, in v tem času ponovno
doživljaš Očetovo milost na sebi.
V Očetovem srcu ste vsi na varnem, ko vas zemeljske muke naženejo, da najdete
zatočišče v Njemu. Vedno bolj se približujete večnosti, ko se poglobite v globoko
molitev in ko se v dvoje pogovarjate z Očetom, Ki je vedno pripravljen dati tolažbo in v
pokončno držo postaviti tiste, ki so slabotni in se opotekajo, ki se Mu zvesto izročijo.
Morali bi prejeti okrepitev v Odrešenikovih besedah: »Molite in boste prejeli… trkajte
in odprlo se vam bo…« In zato greste lahko preko življenja vedno veselega srca, ker
nad vami bedi Edini, Ki pazi na vas, samo če se z zaupanjem prepustite Njegovi
Božanski zaščiti. To je namreč tisto, kar ljudem primanjkuje: zavestne vere v Boga, biti
v Gospodovi zaščiti (Psalm 91). Zaradi tega morate trpeti na Zemlji, ker bi vam s to vero
v Boga, Ki vam je vedno pripravljen pomagati, življenje na Zemlji predstavljalo veliko
manjše muke in skrbi… Niste zapuščeni, vse dokler molite iz vsega srca; lahko se
brezskrbno prepustite, da vas vodi Očetova roka in se vam ni potrebno bati.
Šele tedaj ko ste prišli do trdnega zaupanja v Boga, vam bo zagotovljen tudi dušni mir,
ker gre to eno z drugim. Četudi vam je Gospod tolikokrat dokazal svojo Ljubezen in
dobroto… kako samo lahko vedno znova dvomite v njo … ker ravno to delate, ko
dopuščate, da vas obremenijo (deprimirajo) vsakodnevne skrbi. Samo v veri dvignite
vaše roke h Gospodu… in vaše skrbi bodo za vedno odstranjene od vas. In ko se boste
na koncu svojih dni ozrli nazaj, boste žalostni, ker ste premalo verjeli Gospodu.
Lahko bi veliko več dosegli, če bi se nenehno povezovali z Njim, Čigar Ljubezen vam
pripada… nenehno vas opominja in želi pridobiti vašo dušo… da se popolnoma
usmerite samo na Njega… Čeprav pa vi ljudje tako slabo slišite ta klic, ker drugače ne bi
bilo potrebno, da greste preko življenja s trpljenjem in bedo. Veseli in z lahkoto boste
to prestali; v vsakem trpljenju vas bo toloažil notranji glas in prebrodili boste to, samo
če vedno gledate navzgor k Odrešeniku.
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Otrok dragi, v tvojem srcu morata biti Ljubezen in zaupanje v Odrešenika toliko
vsajena, da s sijajem v očeh lahko preneseš vse to, kar ti pošilje Oče… in kar je koristno
za tvoj napredek. Če potrebuješ tolažbo, jo izmoli od Očeta in On te bo poslušal…
vendar pa ne zapiraj srca pred Njim, Ki ti edini pošilja pomoč. Z molitvijo se zaščiti pred
nejasnimi, brezbožnimi mislimi… iskren vzdih k Očetu ti daje Njegovo milost; sama ta
povezanost z Njim te osvobaja ujetništva mračnih sil… ker je vsaka negativna misel…
vsak korak (v smislu občutka) brez Ljubezni delovanje teh istih sil.
In molitev je vedno najmočnejše orožje proti temu in vi ne morete dovolj pogosto
prejeti blagoslova molitve (oz. »ni se vam treba bati, da boste prejeli preveč blagoslovov
v molitvi«)… Da pa bi prejeli vso to milost, je dovolj, da goreče ter iskreno molite k
Očetu, Ki nikoli ne zapušča svojih otrok. In zato ne dovolite, da mine dan, brez da se
niste iskreno izročili Očetu… tedaj ste namreč zaščiteni pred vsakim vplivom zla; vse
boste prebrodili in delovali boste Bogu v čast. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 2351, 29. maj 1942
ZAUPANJE V BOGA… OBLJUBA: »MOLITE IN BOSTE PREJELI…«
Do pomanjkanja zaupanja v Boga bo povsem zagotovo prišlo takrat, ko se bodo ljudje
nahajali v veliki zemeljski težavi in nimajo globoke vere… vere v silo, ki lahko s svojo
voljo spremeni vse dogodke na svetu. Človek, ki ima vero, se s popolnim zaupanjem
prepušča tej sili, ker on ve, da mu Božja Ljubezen in vsemogočnost lahko in tudi želita
pomagati, pri čemer je človek, ki je izpolnjen z vero, v prednosti glede na nevernika,
ker se na ta način pogosto izogne strahu in skrbem, medtem ko nevernik živi v
nenehnem nemiru in skrbeh, ker se ne more na nikogar obrniti, da bi mu umaknil ta
nemir in skrbi.
Tako da je zaupanje v Boga pogojeno z globoko vero, kakor je zaupanje v Boga
obenem tudi ključnega pomena za globino oz. (pri)srčnost molitve. Namreč tisti, ki je
poln zaupanja v Boga, se bo v vsaki težavi telesa in duše zatekel k Bogu in Ga prosil za
podporo… (po)klical Ga bo v srcu, tako da se na ta način iskrena molitev dviga k Bogu.
In Oče na Nebesih jo bo uslišal, ker je Njegova Ljubezen do Njegovih otrok tako
ogromna, da jih ne more pustiti v trpljenju in skrbeh. Torej tam, kjer primanjkuje
popolnega zaupanja v to, da Bog želi pomagati, se bo tudi molitev le neodločno dvigala
k Bogu, čemur sorazmerno slaba bo tudi pomoč.
Prodor v močno vero je absolutno nujen, ker je od njega odvisna iskrena molitev, s
katero se potem veliko lažje vzpostavi stik z Bogom. Človek, ki ima močno vero, se
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počuti bližje Bogu in lahko moli v duhu in Resnici, kar pomeni, da se lahko prostodušno
(iskreno) pogovarja z Njim. In njegove molitve bodo lahko toliko prej uslišane, ker mora
tista molitev, ki je namenjena v globoki veri in s popolnim zaupanjem, brezpogojno
pripeljati do izpolnitve, ker je Sam Bog ljudem obljubil, da bo dal tisto, po čemur
hrepenijo…
»Molite in boste prejeli…« To, kar je Bog obljubil, ostaja za vekomaj Čista Resnica… In
če je torej On dal ljudem obljubo, da jim bo pomagal, lahko ravno tako brez dvoma
verujejo, da bo On to tudi naredil (Hebrejcem 10:23; 11:11), pri čemer bo obenem tudi
raslo zaupanje. In takoj je lažje prenašati zemeljsko življenje; namreč tam, kjer
človekova lastna moč ni zadostna, pomaga Božja moč, za katero lahko zaprosi človek,
ki je poln vere; kar pa bo tudi naredil, ker je Sam Bog ljudem dal priporočilo, da Ga
prosijo, če potrebujejo Njegovo pomoč. Enako tako pa se lahko izmoli tudi močna vera.
In Bog bo to molitev uslišal, ker vsakič, ko človek moli za duhovne dobrine, molitev ni
nikoli napačna. AMEN
***

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
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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 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. 4150, 22. oktober 1947
POMANJKANJE ZAUPANJA… »MOLITE IN BOSTE PREJELI…«
Sicer pa v islišite Mojo Besedo, zaradi česar lahko poznate Mojo voljo, kakor ste Mi
obenem tudi pripravljeni služiti in se truditi okoli širjenja Moje Besede… vi ravno tako
živite zavestno in se trudite doseči višja stanja duha… trudite se živeti v Ljubezni in se
pogosto spajate z Menoj v mislih; torej manjka vam samo še neomejenega zaupanja v
Mojo pomoč v vsaki težavi telesa in duše. In ravno to zaupanje je šele značilnost Mojih
otrok, ki prihajajo k Očetu in z vero v Mojo zanesljivo pomoč prinašajo pred Njega (Mu
predajajo) svoje težave in potrebe. V vas se ne sme pojaviti niti najmanjši dvom; morate
se » vstaviti« v Ljubezen vašega Očeta in Stvarnika ter vašega Vzdrževalca, v Ljubezen,
katero »ima« On do svojih stvaritev.
Če ste sposobni (ob)čutiti, da ste prevzeti z Očetovo Ljubeznijo, vi ne boste imeli
nikakršnega dvoma več, ker vam bo tedaj Moja Ljubezen vse razložila. Tedaj veste, da
Jaz ne morem drugače, kot pa da vam dam vse, za kar molite, ker prava Ljubezen nikoli
ne more zadržati, temveč se želi združiti s predmetom svoje Ljubezni, in da vam Jaz
želim nenehno dopustiti (dati) to, kar je dobro za vas in da vam ne bi povzročilo škode.
Toda vaš razum ne dojema tega, ker ste vi ste še preveč okupirani z razumom,
namesto da se odločate iz srca; vaš razum sprašuje, razmišlja, modruje in težko da
pride do zadovoljujočega rezultata. Čeprav pa ima vaše srce pravilen občutek in vam
vedno znova govori, da je samo Ljubezen ključna in da boste to Ljubezen posedovali za
vekomaj, če hrepenite po njej.
Zaradi tega morate biti samo dostojni Moje Ljubezni in nikoli ne boste molili zaman,
ker vam Jaz dopuščam vse, samo če se z izpolnjevanjem Moje zapovedi Ljubezni lahko
prištejete med Moje. med tiste, ki nimajo več domovine na Zemlji, temveč se odločajo
za domovino v duhovnem kraljestvu, zaradi česar oni težijo k združitvi z Menoj, svojim

30

nebeškim Očetom Večnosti. Vedno morate misliti samo na Mojo Ljubezen in vaše
zaupanje se bo poveč(ev)alo. Tedaj pa imate tudi vi sami zagotovilo za izpolnitev vsake
posamezne prošnje, pri čemer ne boste več dvomili, ker sem vam Jaz dal obljubo:
»Molite in boste prejeli, trkajte in odprlo se
vam bo…« AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4679, 28. junij 1949
GLOBOKA VERA V RESNIČNOST BOŽANSKE BESEDE…
»MOLITE IN BOSTE PREJELI…«
Posedovanje vere v resničnost Moje Besede je najzanesljivejše sredstvo za pomoč v
vsaki težavi. Tedaj se namreč se lahko spomnite vsake Moje Besede in ste lahko
popolnoma prepričani v Mojo pomoč. Tedaj boste iz vsake Besede črpali tolažbo ter
moč in nič vas ne bo niti vznemirilo niti težilo; nič več se vam ne bo zdelo tako težko,
ker sem vam zagotovil, da bom vedno vse urejal za vas in da bom skrbel za vas.
Vera v Mojo Besedo je največje bogastvo, katerega posedujete, ker z njim lahko
dosežete vse, vse premagate in se uprete vsakemu sovražnikovemu napadu, ker vam
istočasno daje moč in prežene vsakršno slabost. Po drugi strani pa je neka takšna
globoka vera taka milost, katera je zajamčena vsem, čeprav jo le redki izkoristijo. V
primeru, da molite za ta dar milosti, boste tedaj tudi lahko verovali, ker boste tedaj tudi
želeli verovati; in Jaz blagoslavljam takšno voljo ter vam pomagam, da pridete do
močne vere.
In sedaj, ko v vaše srce prejemate Mojo Besedo, vam bo delovala kot prepričljiva, kot
beseda tolažbe, ki vas blagodejno dotika. In vi ne boste dvomili, temveč Me boste
samo pozorno poslušali in preko Mojih Besed (ob)čutili, da ste potolaženi in
okrepljeni… Tedaj pa lahko tudi verujete, ker verjamete, da poslušate Mene Samega,
pri čemer vam je Moja Beseda sveta in ne dvomite vanjo. In če imate to vero v sebi, vi
dobivate neskončno veliko.
Moja Beseda je namreč edina Resnica. In če vam nekaj obljubim, če vam zagotovim, da
vam bom v vsaki težavi pomagal, bo vsaka težava že odstranjena od vas, če verujete,
da sem Jaz Sama Ljubezen in Resnica in da je Moja vsemogočnost resnično dovolj, da
vam zagotovi vse, za kar molite. Jaz sem vam torej dal obljubo: »Molite in boste
prejeli, trkajte in odprlo se vam bo…«. Ali potem obstaja nekaj, česar ne morete
doseči, če se v molitvi polni vere obrnete na Mene? Vi, ki posedujete Mojo Besedo, je
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vse, kar potrebujete za to, da tej Moji Besedi tudi verjamete, in ničesar vam ne bo
primanjkovalo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5852, 12. januar 1954
»MOLITE IN BOSTE PREJELI…« »PRIDITE K MENI VSI…«
Samo obrnite se na Mene v vsaki duhovni ali zemeljski težavi in Jaz vam bom priskočil
na pomoč, ker sem vam dal obljubo: »Molite in boste prejeli… trkajte in odprlo se vam
bo…«(Matej 7:7). Tako da Me ne boste klicali zaman, samo če se polni vere spomnite te
Moje obljube. Samo Jaz vam lahko pomagam in Jaz vam tudi bom pomagal, ker vas
ljubim. Stvar je torej v tem, da vi pogosto ne prepoznate te Moje pomoči in tako tudi
Moje Ljubezni ne. Vendar pa vsak klic, ki Mi je namenjen, ne ostane neopažen, samo če
Mi je bil namenjen v duhu in Resnici…
Zaupajte Mi vse, karkoli vas teži in obenem tudi verujte v to, da se vam ne dogaja nič
drugega razen tega, kar je koristno za dušo. In že stik preko molitve je pozitiven za
vašo dušo, katera pa je posledica te težave, ker Me ona (duša) prizna preko Molitve, pri
čemer ji je lahko dana pomoč glede na njeno vero. Ne dovolite, da vas potlači
kakršnakoli zemeljska težava, ker imate Tistega, Ki jo lahko vedno odstrani od vas in Ki
vam je dal to obljubo z besedami: »Molite in boste prejeli…«
In ko ste v duhovni težavi, ko Me (po)kličete, da bi pomagal vaši duši, tedaj vedite, da
vas povsem pozorno poslušam in da ni duhovne prošnje, ki bi ostala neizpolnjena. Vi
ste v duhovni težavi takrat, ko vašo dušo pritisne tema, ko ji primanjkuje svetlobe, ko ji
primanjkuje Moje Ljubezenske moči in ko se počuti, da jo tlačijo sile teme… In potem
vsak klic k Meni pomeni takojšnjo pomoč, ker vas Jaz ne puščam v trpljenju duše, samo
čev veri (po)kličete Moje Ime, Ki pa je za vas pojem odrešenja od greha in smrti… od
teme in slabosti…
In izkusili boste moč, ki počiva v izgovorjavi Mojega Imena; doživeli boste pomoč v
vsaki težavi, samo če pobožno izgovorite Moje Ime, s čimer pričujete v korist vaše vere
v Mene kot Zveličarja in Odrešenika sveta… Jaz sem na svoja ramena prevzel celotno
trpljenje in grehe človeštva (Izaija 53:4-6)… Jaz sem jih nosil za vas ljudi… da vi tako
lahko naložite na Mene vse vaše skrbi in trpljenja, ko čutite, da se boste zrušili pod
njimi. Ne bom vas pustil v težavi, ker sem vam obljubil Mojo pomoč s temi besedami:
»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek…«
(Matej 11:28). Verujte in prejeli boste pomoč, ker je Moja sila brezmejna in Moja
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Ljubezen nikoli ne preneha; in Moja Ljubezen velja za vse ljudi, ki Me (po)kličejo v svoji
težavi. AMEN

...........................................................6......................................................
Obljuba: »Karkoli prosite Očeta v Moje Ime…« (Janez 16:23, 24)
..........................................................†.......................................................
Bertha Dudde, št. 1082, 5. september 1939
IZPOLNITEV MOLITVE… POGOJI…
Vsak, ki v veri izgovarja Moje ime, bo v njegovo srce prejel polnost Moje moči in
Ljubezni. Poglejte, vaše telo je zemeljsko in vse, kar vas obkroža, je v zunanji obliki
ravno tako zemeljsko. Toda vse, kar je znotraj vas, je kot tisto, ki je skrito znotraj te
zunanje oblike: Božja substanca, ki občuti vstop Moje moči in jo doživlja kot izjemno
blagodejno. Zaradi tega bi morali vi vedno upoštevati duha znotraj vas in zanemariti
vsa zunanja pojavljanja. Navsezadnje pa sem vam dal formo (misli na naše telo) za
dozorevanje duha in bom zagotovo vedel, na kakšen način jo ohraniti. Glede na to,
zakaj skrbite glede nje (tega)?...
Vsak, ki misli o njegovi duši in se ukvarja z njeno koristjo, njegovemu telesu resnično ni
potrebno skrbeti glede stvari, katere ono potrebuje… Dal sem vam vse, kar vi lahko
vidite v stvarstvu… Dal sem vam vse v namen… in če izpolnite ta namen, boste vi imeli
obilje tega, kar potrebujete za vaše telo. In če ste tesnobni, Me (po)kličite in s popolno
vero izgovorite Moje ime, in ne boste trpeli v zemeljskih težavah… Vsak, ki ima
popolno zaupanje v Mene, on že živi od Moje moči in je obenem tudi gospodar nad
svetovnimi stvarmi, ker Jaz postavljam vso moč v zaupljivo srce, da ga popolnoma
usmerim k Meni, da na ta način lahko osvojim njegovo srce…
Otrok Moj, razumi to… Vsem ljudem na Zemlji je dopuščeno, da enostavno izgovorijo
njihovo prošnjo, in oni bodo uslišani pod pogojem, da Me (po)kličejov njihovih srcih, da
verujejo v Mene in Me iskreno Ljubijo… Namreč tisti, ki Me ljubi, je pokoren Moji volji;
tisti, ki veruje v Mene, ne dvomi v Mojo moč in Ljubezen, in če Me (po)kliče, on tako
priznava njegovo šibkost in kot boječ otrok z zaupanjem prihaja k Očetu… Jaz lahko
izpolnim njegovo molitev; navsezadnje pa Jaz čakam na klic, ki se iz zemeljske doline
dviga k Meni.
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Tam, kjer neka od teh prošenj ni uslišana, kjer primanjkuje Ljubezni, vere in zaupljive
molitve, mora zemeljski otrok še preko izpitov, da bi našel stezo do Mene. Vi si tako
zelo pogosto želite brezkoristne stvari, in če potem Jaz ne odgovorim na vašo molitev,
vi dvomite in ne iščete razloga za to; vi se ne sprašujete, v kolikšni meri ste vi sami tisti,
katere je potrebno kriviti, ker niste bili uslišani. Poglej, ko Mi moji resnični otroci
izrazijo njihovo prošnjo, Mi oni obenem tudi prepustijo način, kako se bom ukvarjal z
njihovo molitvijo, ker oni vedno vedo, da jih Jaz ne bom pustil brez, če to ni nujno za
korist njihove duše. Oni ravno tako ne prosijo ničesar razen tega, kar jim narekuje
srce… in jih glede na to že jasno vodi Duh znotraj njih samih…
Molitev takšnega otroka tako vedno naleti na Mojo odobritev in bo zaradi tega
obenem tudi uslišana. In če čutite potrebo, da prosite za nekaj, kar služi za ohranjanje
zemeljskega telesa, vam Nebeški Oče povsem zagotovo ne bo zavrnil te prošnje. Moji
otroci so namreč preskrbljeni z veliko Ljubeznijo in so oskrbljeni z vsem, kar
potrebujejo, kadarkoli jim njihova vera reče, da (po)kličejo Moje ime in da imajo
zaupanje v Mene; »Karkoli namreč prosite Očeta v Mojem imenu, vam bo dano…«.
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5435, 11. julij 1952
»TO KAR PROSITE V MOJEM IMENU…« USLIŠANJE MOLITVE
Uslišan bo vsak klic, ki se iz globine dviga k Meni, ko je iz človekovega srca »poslan« v
duhu in Resnici oz. če ni samo formalna molitev, ki nikoli ne doseže Mojih ušes. Zato
imajo vse Moje stvaritve popolno zagotovilo za to, da jim bom Jaz pomagal, ko Me
prosijo za to. Zaradi tega ni potrebe za bedo in muko, takó duhovno, kakor tudi
materialno, ne na Zemlji, kakor tudi ne v duhovnem področju… Dal sem vam namreč
obljubo: »Kar boste prosili v Mojem Imenu, to vam bom dal…«. Zelo redko se do
Mene dvigne takšna molitev, katero lahko izpolnim.
Vse dokler Moje stvaritve nimajo prave žive vere v Mene, ne bodo sposobni srčno in
iskreno moliti k Meni; to vero pa bodo dosegli šele tedaj, ko bodo živeli v Ljubezni
(Knjižica št. 63)… Zaradi tega so njihove molitve neodločne in jim primanjkuje zaupanja
v to, da jim Oče želi in jim tudi lahko pomaga. In zato molitev ni popolnoma učinkovita,
ker je izgovarjena z oklevanjem in dvomi. Moja Ljubezen ne more podariti sebe (oz.
»dati od sebe«) v meri, v kateri bi to želela… Jaz ljudem v srcu nisem dovolj živ, tako da
se ne obračajo na Mene na način, kot bi bilo to potrebno, da bi lahko izkusili Mojo
usmiljeno pomoč. Ljudje Mi sami preprečujejo, da jim pomagam; brez prave vere
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namreč ne bi prepoznali, da je ta pomoč Moje delovanje, kar pa ne bi koristilo njihovim
dušam; vsaka duhovna in svetovna težava bi morala za seboj prinesti te koristi.
Jaz uslišim vsako (pri)srčno in iskreno molitev. In nobena stvaritev, naj bo to na Zemlji
ali pa v onostranstvu, se na Mene ne obrača zaman za pomoč. Stvaritev, da bi to lahko
naredila (pri)srčno in iskreno, mora verovati… Mora verovati v povsem popolno Bitje, Ki
v svoji ogromni Ljubezni želi pomagati in v svoji ogromni sili ter moči tudi lahko
pomaga. Takšno vero je potrebno obvezno doseči, ker se težave drugače ne more
zmanjšati. Čeprav pa težava ni dosojena s strani Mene samega, temveč je to vedno
posledica njegove nepopolnosti, katero je preko težave in trpljenja moč odstraniti, če
se stvaritev sama trudi, da se osvobodi od nje.
Stvaritev se je s svojo lastno voljo pogreznila v globino. Vendar pa se lahko vedno
dvigne, če le (pri)srčno in iskreno prosi za pomoč Tistega, Ki ima moč in voljo, da
pomaga; če Ga stvaritev prizna in si želi k Njemu… In ne glede na to, kako velika je
težava, pa obstaja Edini, Ki samo čaka na ta klic iz globine (srca) in Ki hiti na pomoč k
vsaki stvaritvi, katera hrepeni po Njemu, Ki steguje roke k vsaki stvaritvi, da bi jo
dvignil, samo če Ga stvaritev prime za Njegovo roko z vero v Njega, Ki jo lahko reši…
Jaz samo zahtevam vero Mojih stvaritev v Mojo neskončno Ljubezen in moč, da bi jim
potem dopustil, da sodelujejo in neizmerno delijo darove Moje Ljubezni… Toda brez
vere sploh ne morem obdariti nobeno stvaritev, zaradi česar poizkušam storiti vse, da
bi oživel vero v Mojih stvaritvah… Jaz Sam se jim vsem približam in jim pomagam, da
lahko verujejo, ker Jaz od ljudi ne bom zahteval nekaj, kar bi bilo nemogoče za njih.
Nekaj pa vendarle morajo storiti sami… morajo želeti verovati, da bodo tedaj tudi
lahko verovali, ker jih Jaz ne morem siliti v vero proti njihovi volji… Vendar pa bo tedaj
minila vsaka težava; tedaj namreč ni več ničesar, kar ne morejo izmoliti od Tistega, v
Katerega verujejo in Katerega tedaj kličejo v srcu; Kateremu namenjajo molitev v duhu
in Resnici v veri, ki je pričuje o Njegovi Ljubezni, Modrosti ter Njegovi Moči. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6374, 10. oktober 1955
»KARKOLI PROSITE OČETA V MOJEM IMENU…«
In vi boste resnično prejeli, KARKOLI prosite v Mojem Imenu… Vi Me morate (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; on bo namreč s strani Mojega Duha voden do Tistega, iz
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Katerega je nekoč nastal… Tisti pa, ki ne prizna Jezusa, Sina Človekovega kot
predstavnika Nebeškega Očeta… ki ne veruje, da sem se Jaz utelesil v človeškem bitju
Jezusu, Mi ravno tako ne bo namenil molitve v popolnem zaupanju… celo če on ne
zanika »Boga« in je vero v Boga sicer dosegel, pa le ta enostavno ni zaživela v njemu…
Živa vera je namreč rezultat Ljubezni, vendar pa Ljubezen ravno tako prepozna Jezusa
Kristusa kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, Ki se je združil z Njegovim Očetom
večnosti (Janez 17:21-23)… On tako Jezusa Kristusa ne bo več razdvojil od Večnega
Božanstva; on je s strani njegovega duha prejel prosvetljenje, da sva On in Jaz eno
(Janez 10:30; Knjižice št. 16 & 34)… In njegova molitev bo vedno uslišana, ker bo on
vedno prosil nekaj, kar mu Jaz lahko dam, brez da bi to škodilo njegovi duši…
Vi ljudje boste sposobni razumeti resničen pomen Mojih Besed samo, če Moj Duh
lahko deluje v vas (2 Korinčani 3:6)… Moj Duh pa lahko deluje v vas samo, če mu vi
preko življenja Ljubezni nudite priložnost, da se izrazi v vas (Janez 14:21, 23)… In vi
boste potem sprejeli Mojo Besedo tako, kot da vam je bila neposredno izgovorjena;
potem bom namreč Jaz (spre)govoril Mojim otrokom, Moja Beseda pa jim bo obenem
tudi dala Njeno razumevanje… Potem pa se boste lahko imeli za blažene, ker bo vaša
duša prejela svetlobo (luč, spoznanje)… ona bo začela razumeti in bo dozorela, ker
boste vi potem naredili to, kar od vas želim: vi boste ustregli Moji volji in se vse bolj
oblikovali v Ljubezen, vaša duša pa se bo že na Zemlji izpopolnila …
Kličite Me V Jezusu Kristusu in predvsem molite za to, da to popolnost dosežete na
Zemlji (Matej 5:48)… In vi Mi te molitve resnično ne boste namenjali zaman… Jaz
namreč najbolj uživam, ko slišim duhovno prošnjo; duhovna prošnja pa bo uslišana, ker
Oče Njegovega otroka ne bo za nič prikrajšal (Matej 7:7-11) in tudi zato, ker človeško
bitje že dokazuje, da je on Njegov otrok tako, ko Me roti za pomoč, da bi postal
popoln… In vedno molite, da se boste zavedali Moje prisotnosti in da bo tako tudi
ostalo… ker boste potem po vaši zemeljski stezi vedno hodili v družbi z vašim večnim
Očetom. Vi potem ne morete nikoli hoditi po napačni poti; potem boste mentalno
čedalje več časa prebivali v duhovnih sferah in vaš napredek bo zagotovljen. Vi bi lahko
tako veliko dosegli, če bi se spomnili Moje Besede in se obnašali v skladu z Mojimi
Besedami… če »prosite Očeta v Mojem Imenu…«
Vi zemeljsko in duhovno ne morete nameniti neustrezne prošnje, in Jaz vam bom
vedno izpolnil vaše želje, ker Sem vam dal to obljubo in ker Jaz držim Mojo Besedo.
Kličite Božanskega Odrešenika, s Katerim je Oče Sebe združil… Kličite Boga V Jezusu
Kristusu… da boste potem tudi vi pripadali (od)rešenim, ker ste vi potem prodrli v
skrivnost Božjega učlovečenja/človeške manifestacije (glej: Kološanom 1:19; 2:9;
Knjižica št. 34)… Neodrešenim ljudem namreč popolnoma primanjkuje vere, da Sem se
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Jaz utelesil v človeškem bitju Jezusu… Vi pa to verovanje kažete, ko »prosite Očeta v
Mojem Imenu…« AMEN

.........................................................7........................................................
»Oče, naj se zgodi Tvoja volja…«
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 7071, 22. marec 1958
OTROKOVA MOLITEV K OČETU…
V vsej enostavnosti Mi izrazite vaše želje in naleteli boste na ušesa, ki poslušajo.
Ponižnost srca vam bo vedno omogočila, da najdete pravilne misli in besede, da bo
tako vaša molitev tista: od otroka k njegovemu Očetu, katera bo povsem zagotovo
dosegla Njegova ušesa. In Jaz vam bom resnično pomagal… vendar pa Mi morate vi
prepustiti, 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, kako
vas lahko najbolje osrečim, Jaz obenem tudi delujem v skladu z Mojo modrostjo. Zaradi
tega morate vi resnično moliti k Meni, ker lahko znotraj vas uresničim učinek samo
takrat, ko se z združite z Menoj…
Vendar pa bi vi po takšni (pri)srčni molitvi v duhu in Resnici morali 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 uslišana. Vi bi morali v molitvi vedno znova iskati
združitev z Menoj… In resnično boste izvlekli velik blagoslov iz tega, ker vsak stik z
Menoj obenem tudi zagotavlja, da se bo v vas vlil Moj pritok moči in bo potolažil vašo
dušo, celo če vaše telo ne more (ob)čutiti tega. Čeprav pa bo to ravno tako vplivalo na
slednjega, ker krepi njegove duhovne substance in omogoča, da se uprejo… se pravi,
da boste vi tudi fizično zmagovalci, ker boste zaščiteni pred nezakonitimi nasilnimi
vdori Mojega nasprotnika, kar pa je bilo doseženo zgolj preko vaše molitve k Meni.
Ne mislite, da si Jaz držim zatisnjena Moja ušesa, če molitev ni takoj uslišana… Jaz
slišim klic Mojega otroka in sem vedno pripravljen pomagati… vendar pa Jaz ravno
tako vem, kakšna pomoč je najbolj učinkovita. To 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
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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 samo Meni; on bo
vsekakor 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 toliko približate, da je duhovna 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 dosežena. 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 (dela Ljubezni) in
(pri)srčna molitev uresničujejo to ponovno preobrazbo; in nikoli ni dovolj prošenj, da to
naredite… Potem pa boste ravno tako razumeli to, da boste morali še naprej naleteti
na težave, naj bodo to fizične ali 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 »nenehno molite…« (Luka 18:1), s tem zagotovo ni bilo
mišljeno, da morate vi ure in ure neprestano moliti na glas… temveč da bi vi morali biti
vedno v miselnem stiku z Menoj. Vi bi se morali obrniti na Mene pri vašem vsakem
vsakodnevnem delu, pri čemer ni potrebno ničesar drugega, razen vaše (pri)srčne
misli… in vi bi morali biti vedno dejavni z Ljubeznijo… To je tisto, kar Jaz smatram kot
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; kolikor bolj se vi namreč intimno
združite z Menoj, toliko bolj Jaz lahko nagradim vaše zaupanje… vi pa Mi morate samo
prepustiti to, da Jaz uslišim vašo molitev; in lahko ste mirni v prepričanju, da bo vaša
molitev uslišana…
Jaz ne bom preslišal nobene molitve, ki Mi je namenjena v duhu in Resnici. 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 tudi znova vzpostavljena
vaša povezanost z Menoj. In lahko vas dotakne sevanje Moje Ljubezni, kar pa vedno
predstavlja to, da bo vaša prošnja uslišana. 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, mu bom Jaz vedno pomagal pri
njegovemu vzponu k Meni … Jaz bom naredil vse, kar daje največjo korist Mojemu
otroku in njegovi duši. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 2061, 8. september 1941
PRAVILNA MOLITEV… UALIŠANJE…
»OČE NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA…«
Največja sila počiva v zavestnem klicanju Boga. Človek, čigar stališče do Boga je
takšno, da vstopa v stik z Njim, lahko doseže vse, ko se nahaja v svetovni ali pa duhovni
težavi, ker je lahko razrešen vsakršne skrbi. Tedaj nekdo drugi skrbi zanj, Tisti, Čigar
moč je največja. Bog je svojim otrokom omogočil most do Sebe, molitev. Tisti, ki
uporablja ta most, ima vedno in nenehno možnost, da Mu preda svoje skrbi in težave.
Imeti možnost, da Bogu predaš skrbi, pa obenem tudi pomeni, da se jih tudi rešiš;
namreč Bog prevzema težavo vsakega človeka (1 Peter 5:7), še toliko raje, s kolikor več
zaupanja Mu je ona predana.
Ko se človek enkrat osvobodi občutka nepremostljive oddaljenosti od Boga, se počuti
kot njegova stvaritev in tako spoznava svojo pripadnost Bogu. Tako pa je potem tudi
njegova molitev pravilna, ker se bo potem kot otrok pogovarjal s svojim Stvarnikom,
svojim Očetom Večnosti in bo pristopil k Njemu s pristno molitvijo v vseh svojih
težavah.
Človek je nemočen (šibak)… in karkoli začne, lahko dokonča, kakor on želi samo takrat,
ko Bog to odobti. Če torej človek želi s svojo lastno močjo zagospodariti nad skrbmi in
problemi in ga Božja pomoč ne zanima, če Bog ne da Njegove soglasnosti, bodo
njegov trud in njegova prizadevanja brezuspešni.
Celoten uspeh je namreč odvisen od Boga, pri čemer je razumljivo to, da bo Bog
pomagal človeku, ki neposredno pristopi k Njemu in (iz)moli Njegovo pomoč. Pravilna
molitev je znak pravilnega odnosa, katerega Bog želi vzpostaviti; tedaj začne delovati
Očetova Ljubezen, Kateri človeku izpolni vsako prošnjo…
Občevanje z Bogom mora biti brez vsakršne zunanjosti, kakor mora biti ravno tako
brez pretirane ponižnosti, ki se lahko izraža v drži in gestah. Odnos otroka do Očeta
mora biti pristen, vsekakor otroško zvest in podrejen v poslušnosti; otroka in Očeta
mora povezovati iskrena Ljubezen.
Neka takšna (pri)srčna molitev mora otroku obenem tudi prinesti izpolnitev vsakršne
prošnje, ker je Bog Ljubezen in Ljubezen svojega otroka ne prikrajša za nič, in to mu
daje zadovoljstvo. Otrok lahko izgovori tudi zemeljske prošnje, ko dojame, da bo
Očetova Ljubezen oskrbela otroka tako, da bo to koristno zanj… To spoznanje pa
pripelje do tega, da je izpolnitev vsake prošnje prepuščena na voljo Očetu, da otrok

39

moli: »Oče, naj se zgodi Tvoja volja!« in da se potem z veliko zaupanja prepusti
Očetovi Ljubezni ter da zvesto sprejme iz Njegove roke to, kar mu je namenjeno (kar
mu je dano, kar ga doleti).
Vera in zaupanje v Njegovo dobroto ter Modrost morata biti temelj vsake molitve.
Tedaj zemeljski otrok prepušča izpolnitev svojih prošenj nebeškemu Očetu; Njemu je
namreč tedaj prijetna ta molitev, katero bo On tudi uslišal. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3927, 2. december 1946
USLIŠANJE MOLITVE V V TRDNI VERI…
»OČE NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA…«
Vi lahko dobite VSE od Mene, samo če trdno in neomajno verujete v Mene… Ker če
imate v mislih Mojo večjo od največje Ljubezni, vi veste, da Jaz ne bom pustil nobene
molitve neodgovorjene. Trdna vera v Mene obenem tudi vključuje popolno zaupanje v
Mene; ona vključuje gotovost, da Jaz v Moji modrosti ravno tako prepoznam vse, kar je
blagoslov za vas in da Jaz ne bom dovolil, da boste poškodovani tako, ko bi vam podaril
nekaj, kar ne bi bilo koristno za vas. In zaradi tega se Mi bo zelo globoko posvečeno
človeško bitje brezpogojno izročilo. On Mi bo prepustil, da Jaz izberem, kaj dati; on ne
bo zahteval, temveč Mi bo ponižno predstavil svoje prošnje, pri čemer bo vedno
upošteval Mojo voljo kot najbolj pomembno in se bo priporočil Moji Ljubezni ter
milosti. In Jaz mu bom dal obilno; Jaz namreč ne bom dovolil, da bo on kdajkoli
prikrajšan fizično ali pa duhovno, ker Jaz ne bom nikoli zatisnil Mojih ušes pred
molitvami Mojega otroka. Toda če vam Jaz ne izpolnim prošnje, potem vseeno nikar ne
dvomite v Mojo Ljubezen, ker je bila ravno to Moja volja, ki vas je želela zaščititi pred
poškodbami, kakor vi sami ravno tako niste vedno sposobni prepoznati učinka uslišane
prošnje. Zato Mi zaupljivo predstavite vaše želje, vse drugo pa prepustite Meni. In Moja
Ljubezen vas bo vzela v poštev tako, da bo vaša steza tekla gladko k Meni, da boste
tako zagotovo dosegli vaš cilj: da se boste kot Moji otroci vrnili v Očetovo Hišo, da bi
živeli blaženo življenje v večnosti. Vendar pa vedno in za vekomaj izkoristite moč
molitve. (Po)kličite Me v vsaki življenjski situaciji! Pridite k Meni, če ste v težavi in
razmišljajte o Meni tudi v času miru in tišine!
Ne pozabite Me, tako da tudi Jaz ne bom pozabil vas, in precej pogosto vzpostavite stik
z Menoj preko (pri)srčne molitve in Me na ta način nenehno kličite blizu k vam; potem
bo moč brez mere pritekala k vam: če Me iščete z vašo lastno svobodno voljo, če so
vaše misli preplavljene z Menoj in če vas vaše srce spodbuja k Meni. Vi sami morate
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najti pot k Meni in glede na to stopiti na most, katerega sem (vz)postavil za vas od
Zemlje do Mene … Vi morate moliti, ker se v molitvi vaša duša dviguje do svetlobnih
sfer. Vi v molitvi stopate na most do Mene. V molitvi otrok stopa do Očeta; on
vzpostavlja odnos otroka z njegovim Očetom, kakor je to tudi Moja volja. In če se Me
kliče kot Očeta, ko nedolžno otrokovo srce bije za Mene, bom Jaz odgovoril na vsako
rotečo prošnjo, ker Jaz ne bom razočaral Mojih otrok, ki prihajajo k Meni v popolnem
zaupanju. In Moja Ljubezen se bo izrazila za njih. Moja Ljubezen jim bo dala darove v
izobilju. Moja Ljubezen bo poskrbela za otroka duhovno in zemeljsko, tako da mu ne
bo potrebno nikoli več trpeti v težavi, če je njegova prošnja k Meni resnično otroško
preprosta, kar pa pomeni, če Mi on nameni molitev v duhu in Resnici.
Vi bi morali izkoristiti milost molitve, ker ste vi s trdno vero sposobni doseči vse, z živo
vero v Mene in Mojo Ljubezen… Vendar pa ne raziskujte in nikar se ne jezite oz. ne
godrnjajte, če se vam zdi, da vam Jaz ne bom uslišal vaše molitve; takrat namreč Moja
Očetovska Ljubezen ve, da bi vam izpolnitev molitve prinesla edinole škodo, in da bi
vas zaščitila pred tem, bo ona sebe zavrnila… Vendar pa vsak tisti, ki vedno podredi
svojo voljo Moji, ne bo nikoli razočaran, ker on moli resnično (pravilno) molitev, ki Mi je
prijetna, če on vsem njegovim prošnjam doda: »Oče, naj se zgodi Tvoja volja…«
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4372, 11. julij 1948
PRAVILNA MOLITEV… »OČE NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA…«
Nobena molitev, ki se dviguje k Meni s popolnim zaupanjem v Mojo pomoč, ni zaman,
ker to zaupanje pričuje o veri v Mojo Ljubezen in Mojo moč. In preko takšne molitve je
človek tudi vzpostavil pravilen odnos z Menoj… on pristopa k Meni kot otrok k
njegovemu Očetu. In Oče svojega otroka ne bo nikoli zavrnil, če ga otrok ne prosi za
nekaj, kar je popolnoma škodljivo. V tem primeru ga bo Oče zaščitil in ga obenem v
skladu s tem tudi podučil, da tako ne bo razočarano otrokovo zaupanje. Ta poduk pa se
dogaja na način, da se bodo v človeku pojavile sekundarne misli glede na to, ali je bila
njegova molitev primerna, da on dvomi v njegovo pravico, da nameni takšno prošnjo.
Potem pa bo resničen otrok prošnji vedno dodal: »Oče, naj se zgodi Tvoja volja…«. In
Jaz mu bom podaril tisto, kar je dobro zanj, ko bom ustregel njegovi želji na drugačen
način; Moja Ljubezen namreč želi dati in ustreči, če se Me (po)kliče na pravilen način.
To je razlog, da morate vi vedno poizkušati povečati vašo moč vere, ker vam bo potem
podarjena vsaka izpolnitev želje. Večja moč vere bo vedno povlekla za seboj vse večjo
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dejavnost v Ljubezni, večja dejavnost v Ljubezni pa vam zagotavlja povečano znanje. In
tako človek, ki ima znanje in živi v Resnici, ne bo prosil za nekaj, kar je škodljivo zanj; in
ker veruje, mu bo vedno izpolnjeno. Vi morate vedeti, da vi ne morete drugače, kot pa
da razmišljate pravilno, če ste si preko Ljubezni pridobili pravilno vero in Mi v tem
stanju namenite molitev. Spomnite se Moje obljube: »Molite in vam bo dano! Iščite in
boste našli! Trkajte in odprlo se vam bo…« (Matej 7:7). Kot resnični otroci Mi lahko
vedno predstavite vaše želje in Jaz ne bom nikoli razočaral vaše vere. AMEN

..........................................................8.......................................................
Dvomi preprečujejo uslišanje molitev… Trdna vera doseže vse…
.........................................................†........................................................
Bertha Dudde, št. 6569, 11. junij 1956
USLIŠANJE MOLITEV… VERA…
Moč vaše molitve bo obenem tudizagotovila uslišanje vaših prošenj, ker Sem Jaz zvest
Moji Besedi: »Iščite in boste našli, trkajte in odprlo se vam bo…«. Vi si morate vedno
zapomniti, da je Moja Beseda Resnica (Janez 17:17) in da vam Jaz ne dajem obljube,
brez da jo ne izpolnim (Hebrejcem 10:23; 11:11). Vi morate obenem vedeti tudi to, da je
Meni vedno mogoče uslišati vaše molitve in da Moja Ljubezen do vas rada ustreže
vašim željam… da se vi lahko naslonite na uslišanje vaših molitev, samo če trdno
verujete (Matej 21:22), če ne dovolite, da se pojavijo kakršnikoli dvomi v Mojo Ljubezen
ali Mojo moč.
Vendar pa Mi že najmanjši dvom preprečuje, da vam dokažem Mojo Ljubezen in Mojo
moč (Jakob 1:5-8). V tem primeru pa vi še niste dovolj tesno združeni z Menoj; vi v Meni
še ne vidite Očeta, temveč samo vedno oddaljenega Boga, Ki pa sebe ne bo vsiljeval,
vse dokler vaša nedolžna otroška Ljubezen ne pritegne Mene, vašega Očeta k vam…
kar pa bo trdna vera tudi naredila. To je razlog, da tako veliko število molitev Mojih
zemeljskih otrok ostaja neuslišanih, kar pa še bolj povečuje njihove dvome v moč
molitve. Vendar pa je za to, da vi pogostokrat zaman čakate na uslišanje vaših molitev,
potrebno edinole kriviti pomanjkljivo moč vere…
Pridite k Meni kot otroci k njihovemu Očetu in se z resnično ponižnostjo ter z otroško
Ljubeznijo pogovarjajte z Njim…
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Bertha Dudde, št. 3682, 10. februar 1946
MOLITI S PONIŽNOSTJO…
Resnična molitev zahteva resnično ponižnost, ker bo le tedaj Meni prijetna, ker je
ponižnost do Mene obenem tudi dokaz Ljubezni do Mene in ker Ljubezen ne želi nikoli
dominirati, temveč vedno želi samo pomagati… Vsak, ki Me glede na to roti z
občutkom Ljubezni v njegovem srcu, bo obenem tudi sposoben ponižno pristopiti k
Meni, in Jaz bom reagiral na njegovo Ljubezen in mu podaril Mojo milost… Vsak,
kateremu primanjkuje resnične ponižnosti, pošilja k Meni samo boječ klic; on Ga (Boga)
sicer prizna v njegovem srcu, vendar pa Ga ne ljubi, ker sam ni postal Ljubezen. In ker
ne ljubi svojega bližnjega, ravno tako tudi od Mene ne more prejeti Ljubezni in milosti.
To pa je tudi pogosto razlog, da molitve ostajajo neuslišane; Jaz namreč zahtevam
ponižnost srca, ker je to dokaz Ljubezni do Mene. Ponižnost srca izključuje vsako
prevzetno misel; ona izključuje brezdušna delovanja, ker gresta Ljubezen in ponižnost
z roko v roki in ne nasprotujeta ena drugi. To je razlog, zakaj je ponižno srce Meni tako
milo, katerega bom Jaz v izobilju oskrbel z milostjo in Ljubeznijo. Zelo globoka
ponižnost se ne izraža v obnašanju osebe navzven, ker Mi je to odvratno… Ponižnost
do Mene se izraža samo v molitvi in v ponižnosti do druge osebe, v pomoči in Ljubezni
do bližnjega. Zunanje kretnje pogosto ponarejajo ponižnost, medtem ko je srce pač ne
čuti. Jaz namreč gledam na motivacijo duše… Jaz si ne bom dovolil, da Me bodo
prevarale zunanjosti, zaradi česar bo znak Moje milosti le redko najden tam, kjer je
ponižnost izražena samo navzven, kjer bližnja človeška bitja to prepoznajo v kretnjah,
stališčih ali pa v besedah, ki zvenijo ponižno…
Jaz usmerjam pozornost samo na ponižnost srca; in to so ljudje, katere
jemljem v poštev, četudi se oni dokazujejo navzven in nikomur ne prikazujejo
nikakršne vrste podložnosti. Vendar pa se vsak, ki se obda z Ljubeznivo pomočjo do
bližnjega, ne bo povišal; on bo vedno ostal Gospodov služabnik, ker on izpolnjuje Mojo
zapoved: on živi v skladu s tem, kar je Gospod zahteval od njega; on se podreja Moji
volji, brez da je bil prisiljen na to. In če on moli k Meni na ta način, bo njegova prošnja
takšna, kot je od služabnika h Gospodu oz. kot od otroka k njegovemu Očetu,
Kateremu se on podreja v Ljubezni in Mu v globoki ponižnosti zaupa njegove skrbi… on
ne bo zahteval, temveč bo prosil, kar pa je znak ponižnosti oz. priznavanja Tistega, Ki
bi lahko uslišal molitev… in njegova prošnja ne bo ostala neuslišana… Molite pravilno in
vašim prošnjam bo vedno odobreno… prosite, toda ne zahtevajte… ostanite globoko
ponižni v vašem srcu, da tako lahko Moja milost teče k vam in vedite to, da Jaz ne bom
nikoli zahteval zunanjih kretenj, da Mi zunanje kretnje niso nikoli všeč; one namreč kaj
hitro lahko postanejo maska za tiste, ki niso globoko resnični, ki želijo prevarati in
katerih srca čutijo drugače, kot pa se to zdi. Zato jih ne opazujte in jih ravno tako ne
oponašajte, temveč bodite služabniki Ljubezni vašim bližnjim, da boste tako okrašeni z
resnično ponižnostjo srca, katera bo naletela na Moje zadovoljstvo in katero bom Jaz
lahko v izobilju nagradil z milostjo! AMEN
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potem pa Mi v trdnem zaupanju povejte vaše želje, da vas bom Jaz slišal, razumel vaš
problem in ga odstranil od vas… In lahko ste popolnoma prepričani, da vas ne bom
ignoriral, temveč bom uslišal vaše molitve…
Jaz vas namreč želim vse bolj trdno pritegniti k sebi,zaradi česar tudi ne bom razočaral
nekoga s trdno vero. Resničen otrok bo zagotovo prosil samo stvari, ki ne bodo škodile
njegovi duši; resničen otrok to prepušča Meni, Jaz pa usmerjam njegove misli tako, da
on vidi in da zavrača vsako hrepenenje, ki preprečuje njegov duhovni razvoj. Pravilen
odnos otroka z njegovim Očetom vam obenem tudi zagotavlja prosvetljeno
razmišljanje, nek prosvetljen duh…
Moja volja je ta, da se Mi morate vi izročiti v vsaki težavi telesa in da vam bom Jaz
pomagal, kakor sem obljubil, čim vi z živo vero verujete v Mene. Jaz vam žive vere torej
ne morem dati, temveč jo morate vi doseči preko Ljubezni… In vi tako veste, zakaj
toliko molitev ostaja neuslišanih: nezadostna (premajhna) Ljubezen je razlaga za šibko
vero; namreč nobena oseba, ki tudi sama nima dovolj Ljubezni, ne more od Mene nikoli
pričakovati popolnega dokaza Moje Ljubezni, zaradi česar preprečuje dejavnost Moji
Ljubezni…
Moja Beseda je Resnica, vendar pa Moje obljube obenem tudi zahtevajo izpolnitev
pogojev (BD 3744)… potem pa se vam bo vsaka obljuba uresničila. Zato težite k temu,
da okrepite vašo vero in ji dovolite, da zaživi preko dobro-dušne dejavnosti… Potem pa
boste imeli tudi moč vere in razodeli se vam bosta Moja Ljubezen in Moja moč. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 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«, 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…
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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 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
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***

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 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
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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
***

Bertha Dudde, št. 3681, 9. februar 1946
KLIČITE ME KO ME POTREBUJETE… GLOBINA VERE
Takrat, ko Me potrebujete, Me morate vi samo z zaupanjem poklicati in Jaz bom prišel
k vam bližje kot kdajkoli. Vsak miselni stik z Menoj pripelje do tega, da se vam Jaz
približam; Jaz sem namreč Duh, Čigar najmanjši element je znotraj vas. In če vaš klic
izvira k Meni iz globine vašega srca, bo duhovna iskra znotraj vas, ki je neločljiva od
Mene, težila k Meni, večnemu Očetovemu Duhu in Me tako pritegnila k sebi. Četudi
sem Jaz pravzaprav vedno blizu vas, pa sem Jaz opazno blizu samo takrat, ko vaša volja
zavestno teži k Meni in ko vi prosite za Mojo prisotnost. Mojo prisotnost pa boste
(ob)čutili kot notranji spokoj, ki vas zajema in ki je rezultat vaše trdne vere v Mene in
Mojo pomoč. (Po)kličite Me, ko Me potrebujete, in Jaz vas bom slišal… In če verujete,
da obstajam in da vas Ljubim, da ni nič nemogoče za Mojo moč in Mojo voljo, Me boste
tedaj tudi (po)klicali s srcem in brez vsakršnega dvoma čakali na izpolnitev vaše prošnje
in na Mojo pomoč; in pomoč bo tudi prišla…
Vendar pa vsako ne-verovanje slabi moč vere. Vi onemogočate delovanje Duha znotraj
vas; vi ga sami odvračate od tega, da teži k Meni, k Očetu-Duhu, ki vam lahko da moč,
ki priteka k vam od Mene preko duhovne iskre. Jaz otroke, ki resnično verujejo, želim
imenovati Moji Lastni: ki popolnoma zaupajo v Očetovo Besedo, ki se Mu prepustijo v
vsaki težavi in nevarnosti, ki se ne bojijo in ne postanejo malodušni, ker vedo, da so
varni pod zaščito ljubljenega Očeta. Ta globina vere vas naredi izjemno močne v duhu;
ona prežene vsako zemeljsko in duhovno težavo, ker trdna vera dovoljuje Moje
neomejeno delovanje in nenehno opazno prisotnost.
In tedaj bom Jaz lahko ravno tako vidno deloval; lahko bom uresničil tisto, kar se zdi
nemogoče, ker je obilje moči rezultat zelo globoke vere, s katero človeško bitje sámo
oz. duhovna moč namesto njega postane vladar vseh njegovih skrbi. Imejte vero in vi
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boste vedno prejeli pomoč. Vera vam dovoli, da se izpolnite z Mojo močjo in Duhu
znotraj vas dovolite, da vam da spokoj in varnost. Vaša povečana moč priteka iz Mene;
ona je sevanje Mene Samega, se pravi, da sem Jaz Osebno znotraj vas in z vami,
odvisno od moči vaše vere in iskrenosti vašega klica k Meni. Vse dokler ste na Zemlji,
ne boste nikoli mogli razumeti, da smo Jaz Osebno, duhovna iskra znotraj vas,
Ljubezen, Moč in Svetloba Eno, zaradi česar sem Jaz vedno prisoten tam, kjer Duh
lahko deluje v vas, kjer se deluje v Ljubezen in kjer sem Jaz prepoznaven kot Moč in
Svetloba…
Ko bi to lahko razumeli, ne bi imeli več dvomov. Vendar pa vi to morate poskušati
razumeti in morate vprašati Duha znotraj vas, da vas obvesti in vam razloži tisto, kar
vam še ni jasno, česar ne razumete… In Duh znotraj vas bo vas podučil… In zopet sem
to Jaz, Ki vas poučujem, Ki vas želim pritegniti k Njemu in vam dati Resnico, da Me na
ta način lahko najdete, da so tako vaša čutila usmerjena k Duhu in da hrepenite po tem,
da navežete stik z Očetom-Duhom. Tedaj pa bo vaša vera postala vse bolj globoka in
močna. Vi Me boste vedno in za vekomaj poznali; čutili boste Mojo nenehno prisotnost
in se boste popolnoma mirni prepustili Mojemu vodenju. In resnično boste pravilno
vodeni na tej Zemlji; šli boste po pravilni stezi, ki vodi do večnega doma, in zagotovo
boste dosegli vaš cilj. AMEN

.........................................................9........................................................
Doseganje izvornega stanja… Molitev za moč in milost…
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 2409, 15. julij 1942
ZAKAJ JE MOLITEV NUJNA…
Človeška prizadevanja se v teh časih usmerjajo samo na materijo, kar pa pomeni zastoj
za duhovni razvoj. Obstaja nevarnost, da bo človeško bitje nazadovalo, če ne bo
spoznalo njenega stanja nemoči (nebogljenosti, bede), ker si Božji nasprotnik (Satan)
prizadeva duše povleči navzdol, da bi jih popolnoma pridobil zase. In kolikor bolj mu to
uspeva, toliko težje je ponovno pobegniti od njega in se usmeriti k višjim sferam. Volja
človeškega bitja je namreč oslabljena, in ona se lahko spremeni edino z Božjo pomočjo,
za kar je nujno, da se Ga brez oklevanja (po)kliče na pomoč. To pa glede na to daje
molitvi, da je ona prvi in najpomembnejši pogoj (da je nujna)… Vse dokler človeško
bitje še naprej lahko moli, on ni brezupno izgubljen, ker bo na vsak klic za moč v
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duhovni težavi odgovorjeno. In če človeško bitje ne more več prepoznati duhovne
težave, v kateri se nahaja, kar pa je ravno tako vpliv nasprotnika, tako da zanemarja
blagoslov molitve, ga bo Bog potem vodil do situacij, ki bodo povzročile, da v
zemeljskih težavah dojame njegovo lastno nemoč, da bo na ta način našel zatočišče v
molitvi in da bo v njegovi težavi (po)klical Boga. On je vedno pripravljen pomagati; On
ne bo zavrnil Njegove podpore nobenemu, ki moli. On daje šibkemu moč in ublaži
vsako težavo, vendar pa On želi, da se zavestno hrepeni po tej pomoči. On želi, da
človeško bitje pride k Njemu v molitvi. To namreč pomeni, da on prizna, da je brez
moči, kar pa Bog mora zahtevati od bitja, ki se je nekoč v prevzetnosti in v zavestnem
znanju o njegovi moči obrnilo stran od Tistega, od Katerega je prejelo vso to moč. Bitje
bo ponovno postalo prejemnik moči, kakor je bilo to na samem začetku, vendar pa bo
ono delalo z Bogom in ne proti Bogu. Zaradi tega mora najprej dojeti, da je brez Božje
Ljubezni povsem slabotno bitje, da bi se ga motiviralo, da se ponovno pridruži Bogu,
od Katerega se je ono prostovoljno oddaljilo. Zato se mora združitev z Bogom
ponovno zgoditi v svobodni volji, zaradi česar temu bitju ne more biti dana moč v
nasprotju z njegovo voljo. Vendar pa ono njegovo voljo izraža preko molitve, preko
hrepenenja, da mu bo dana moč, katero pa bo Bog vedno izpolnil. On namreč samo
želi biti priznan kot Dajalec moči in da bitje preko molitve odneha od njegovega
prejšnjega odpora in znova voljno hrepeni po združitvi z Bogom, da bo ono na ta način
prežeto z Božjo močjo in da bo tako ponovno postalo prejemnik moči, kakor je bilo to
določeno na začetku, da bo tako. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7109, 2. maj 1958
BOŽJI DAR LJUBEZNI IN MILOSTI…
DOSEGANJE IZVORNEGA STANJA…
Če ste v nenehni gotovosti glede Moje Ljubezni in milosti, morate vi zanjo tudi prositi,
ker učinek postane opazen za vas, ko vaša volja dovoli pristop Moji Ljubezni in milosti.
Moja Ljubezen do vas je resnično večja od največje. Vendar pa moram Jaz postaviti kot
pogoj to, da vi hrepenite po Moji Ljubezni, da Me rotite za to, da vam priskrbim
Ljubezni polne darove milosti, ker ste vi nekoč zavrgli Mojo Ljubezen, zaradi česar se
morate ravno tako strinjati s tem, da ponovno vstopite v krog Mojega toka Ljubezni…
Potem boste priskrbljeni z neko neomejeno oskrbo moči Ljubezni. Dejstvo, da se Moja
Ljubezen do vas ne bo nikoli dokončala, pa ne izključuje vaše voljnosti, da jo prejmete.
In vse dokler primanjkuje te vaše voljnosti v vas, bo za Mojo Ljubezen nemogoče, da
uresniči učinek v vas, ker je večni zakon ta, da Ljubezen ne dopušča odpora oz. da ona
ne prisiljuje na prekinitev odpora. Zaradi tega pa imate vi na razpolago neko ogromno
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bogastvo milosti, ker so vse, kar vam nudi Moja Ljubezen, blagoslovi, ker so vam oni
nezasluženo podarjeni, samo če ste jih voljni sprejeti. Zato se imate vi na Zemlji lahko
za izjemno bogate, ker lahko odločate o vaši lastni količini bogastva… Jaz vam nisem
vsilil nikakršnih omejitev; vi morate samo prositi in Moja Ljubezen vam bo podarila vse,
po čemer hrepenite…
Kadar torej govorim o »blagoslovih«, katere sem Jaz zagotovil, Jaz ne mislim na
zemeljska imetja, temveč edino na sredstva, katera vi oz. vaše duše potrebujejo, da bi
dosegle večno življenje… To pa vključuje vse, kar vam pomaga, da ponovno pridobite
blaženo stanje, katerega ste posedovali na samem začetku, ko ste bili lahko delovali in
ustvarjali z Menoj in v Moji volji. Edino to stanje zagotavlja neomejeno blaženost, za
katero sem vas nekoč ustvaril. In vi morate prej ali pa pozneje doseči to stanje…
katerega da bi dosegli, lahko minejo večnosti, čeprav pa ga vi glede na to lahko ravno
tako dosežete v zelo kratkem času… Čas vašega zemeljskega življenja kot človeškega
bitja je za vas dovolj, da dosežete to popolno stanje pod pogojem, da ta čas dobro
izkoristite… Za kar pa potrebujete neko izobilje blagoslovov… sredstva pomoči, katera
so vam ponujena s strani Moje neskončne Ljubezni in katerih vi ne smete zavrniti, če s
svojim lastnim obnašanjem ne želite podaljšati časa vaše oddaljenosti od Mene, časa
vašega stanja revščine (bede, nebogljenosti, trpljenja). In če vam dam zagotovilo, da vi
še naprej posedujete Mojo neskončno Ljubezen, da vam Jaz ne zamerim za vaše
prejšnje odpadništvo od Mene in da bi vam Jaz želel pomagati, da ponovno dosežete
to življenje blaženosti, potem morate vi vložiti celoten napor, da sebi omogočite, da
ponovno vzpostavite prvotni odnos z Menoj…
Vi bi morali od Mene samo želeti, da vam kot včasih ponovno dam Mojo Ljubezen. In vi
se boste s to iskreno odločitvijo odprli za prejemanje Moje milosti; vi boste (ob)čutili
Mojo Ljubezen in potem tudi pravilno izkoristili vsa sredstva milosti. In tako ne bo
dolgo trajalo, da se bo spremenilo vaše stanje šibkosti… vaša duša bo namreč dozorela;
ona bo zrasla v dojemanju in moči, ker bo ona preko vpliva Moje moči, katera se več ne
srečuje z odporom, stimulirana na ljubezensko dejavnost, kar pa bo ponovno pripeljalo
do večje svetlobe (dojemanja) in moči. Ko ima namreč človeško bitje enkrat voljo, da se
podredi Moji volji, ga bom Jaz rastoče vse bolj osvetlil z Mojo Ljubeznijo. Jaz ga ne bom
nikoli več pustil, ker on ponovno prizna Mene Osebno in ponovno hrepeni po tesni
združitvi z Menoj. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 8589, 18. avgust 1963
MOLITEV ZA MOČ IN MILOST… PONOS… PONIŽNOST…
Imejte v mislih dejstvo, da vi lahko vedno prosite za Moj blagoslov: za vas same, kakor
tudi za vaša bližnja človeška bitja in za vse duše v duhovnem kraljestvu… Vaša prošnja
za dar milosti je vedno neko delo ponižnosti, če vi prosite za vas same, ker vi na ta
način priznavate vašo šibkost in Me v tej šibkosti prosite, da vas okrepim. In oseba, ki
se počuti šibka, bo vedno pristopila k Meni s ponižnostjo, Jaz pa Mojo milost podarjam
ponižnim (Jakob 4:6)… Če pa prosite milost za druge, za drugo človeško bitje ali pa za
duše v onostranstvu, potem je to delo neke nesebične Ljubezni, ker vi želite pomagati
tistim, ki so šibki v duhu; to je vaša prošnja za moč za te enako slabotne duše, da jim
potem Jaz zaradi vaše Ljubezni lahko dam to moč. In to je vedno duhovna prošnja,
katero prosite od Mene in katera bo resnično vedno uslišana. Vi Me boste vedno prosili
samo s ponižnim srcem; vi priznavate vašo šibkost in veste, da moč in milost vedno
prihajata samo od Mene. Tako priznate vašo nepopolnost in hrepenite po tem, da
postanete popolni, tako ko prosite za Mojo podporo…
In če vi sedaj vzamete v poštev to, da ste Me nekoč zapustili, ker ste se imeli za močne
in niste verjeli, da še vedno potrebujete Mene in Mojo moč, potem boste tudi razumeli,
da ste si vi sami odvzeli celotno popolnost… In vi ste na Zemlji utelešeni kot človeško
bitje z namenom, da se vrnete k Meni, in ta vrnitev se mora odviti v obratnem vrstnem
redu glede na odpadništvo od Mene… Vi ste bili prevzetni in ste verjeli, da imate obilje
moči… Sedaj pa bi vi morali v zelo globoki ponižnosti prepoznati ter priznati vašo
šibkost in Me pri tem rotiti za dar moči…
Ker ste se vi nekoč obrnili stran od Mene z vašo lastno svobodno voljo, Me boste morali
vi rotiti za milost, za dar, katerega si ne zaslužite in katerega ste vi prevzetno zavrnili…
Vendar pa Mi verjemite, da vam bom Jaz z veseljem uslišal neko takšno prošnjo za moč
in milost, ker Jaz Osebno želim, da vi dosežete popolnost in da se Mi boste lahko znova
pridružili, da bi prejeli blagoslove, katere pa vam lahko priskrbi samo združitev z
Menoj… Že sámo vaše priznavanje nedostojnosti in šibkosti Me motivira, da vas
obdarim z obilo darov… Zato Me vi lahko vedno znova prosite za dar moči in milosti…
To je duhovna prošnja, katero bom Jaz uslišal brez izjeme, ker je Moja sreča namreč v
tem, da Moje žive stvaritve nenehno oskrbujem z močjo Moje Ljubezni, da bi tako
omogočil njihov napredek in da se Mi vedno vse bolj približujejo. Vi pa tega ne boste
sposobni narediti, vse dokler niste izjemno dobrodušni, da na ta način sami sebi
pridobite moč.
Vendar pa je molitev v duhu in Resnici za dar milosti in moči neko popolno zagotovilo
za njihovo prejemanje, ker vedno znova poudarjam to, da Jaz Mojo milost podarjam
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ponižnim, ker Me zanjo prosi samo ponižno srce. Vedno znova vas prepričujem, da
vam bo ta prošnja uslišana, ker navsezadnje vi na ta način priznate vašo željo, da bi se
Mi pridružili. In vi ste tako že opravili vaš izpit volje na Zemlji: vi se prostovoljno
usmerjate k Meni, od Katerega ste se nekoč obrnili stran v prevzetnosti in bahátosti…
Vsak, ki prosi, ni niti prevzeten niti bahát; on se Mi podreja in mu zaradi njegove
ponižnosti Jaz tudi lahko obilno dam. In resnično ni potrebno, da je kdo v pomanjkanju,
če pristopi k Meni s to prošnjo, katero bom Jaz z veseljem poslušal in jo obenem tudi
uslišal…
Ko enkrat v vas zaživi ta misel, da od Mene prosite moč in milost, potem obenem tudi
priznate Mene kot vašega Boga in Stvarnika, Ki želi biti vaš Oče; vi ste že v stiku z
Menoj, kar pa je vedno prikazano preko (pri)srčne molitve ne glede na to, kaj
potrebujete… Moč in milost je namreč duhovno premoženje, za katega Jaz ne bom
nikoli prikrajšal osebe, ki moli, ker to dokazuje njeno ponižnost. In Jaz bom vedno
podaril Mojo milost ponižnim, kakor sem to tudi obljubil. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3714, 15. marec 1946
MOLITEV ZA MILOST IN MOČ...
Ko iz globine vašega srca prihajate k Meni s prošnjo za moč in milost, boste vi to
zagotovo prejeli, celo če to ni takoj prepoznavno kot pomoč, ker milost in moč delujeta
bolj na dušo kot pa na telo. Človeško bitje je kot takšno lahko še vedno predmet težave
in žalosti, toda to duše ne bo tako zelo prizadelo, tako da človeško bitje zahvaljujoč
njegovi duševni moči ostaja spokojno (mirno) in osredotočeno (koncentrirano), četudi je
še vedno potrebno premagati fizično težavo. Jaz je tako ne umikam vedno od človeka,
vendar pa mu bom dal moč, da prestane to, kar sem mu dal (namenil). On tega ne bo
doživel tako težko kot nekdo, ki je brez vere, ki ne hrepeni po Mojem daru moči in ne
prosi zanj. Ni sama nesreča ta, ki ji daje surovost, temveč je človeško bitje, ker je šibko,
toliko bolj prizadeto z vsako težavo (nesrečo) zaradi njenega stanja. Vendar pa sta vam
Moja milost in moč vedno na razpolago; in pod pogojem, da ju izkoristite, bo celo
najtežje zemeljsko življenje znosno za vas in bo vedno koristno za vašo dušo, ker bo
zaradi Moje moči in milosti njena ljuska ravno tako razkrojena... Čim se namreč
človeško bitje združi z Menoj, čim vzpostavi povezanost v molitvi za moč in milost, se
mu bom Jaz lahko razodel tako, ko mu bom dal moč; in odvisno od tega, koliko lahko
razvijem njegovo dušo, bo glede na to zmanjšana njegova zemeljska ambicija... Moč
Moje milosti spodbuja dušo k duhu v njej in kolikor je mogoče stran od materialnih
lastnin (imetij). Moja milost in moč delujeta tako, da človek postane okrepljen znotraj,
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da se ločuje od zunanjega sveta in poizkuša vstopiti v stik z duhom v sebi, in tako
doseže duhovni napredek, ko poizkuša zmanjšati svetovno težavo z Mojo podporo, z
Mojo oskrbo milosti in moči. Vendar pa takšna prošnja ne bo nikoli ostala neizpolnjena;
človek, ki pride k Meni s takšno prošnjo, bo vedno izvlekel koristi. In ravno tako bo tudi
vedno opazil, kako močnejši je po iskreni molitvi k Meni, četudi svetovna težava še ni
odpravljena.
Namen tega je ta, da se po eni strani človek zaveda njegove šibkosti in pomanjkanja
moči ter da ga opogumi, da pristopi k Tistemu, Ki to lahko popravi (odpravi), po drugi
strani pa bi moralo to, ko prejema očitno pomoč po iskreni molitvi k Meni, ravno tako
okrepiti njegovo vero. Duša, ki teži k Meni, bo iz telesne težave vedno izvlekla duhovno
korist, ker se bo vedno zatekla k Meni. In vsaka iskrena molitev ji bo zagotovila moč in
milost, ki pa bosta potem postali učinkoviti v skladu z njenim stanjem zrelosti... ravno
tako vidno in opazno na telesu ali pa samo zaznavno na duši odvisno od tega, koliko
Jaz z Mojo modrostjo in Ljubeznijo smatratam, da je to ustrezno. Čeprav pa Jaz ne
bom nikoli pustil brez moči nekoga, ki prosi od Mene zanjo... Jaz bom namreč izpolnil
vsako prošnjo za duhovno blaginjo pod pogojem, da je to koristno za vas, kakor tudi za
olajšanje v zemeljskem smislu. In tako Me boste vi lahko (ob)čutili celo v času velikega
trpljenja. Ni potrebno, da ste potrti in obupani pod pogojem, da se predate Moji
Ljubezni in milosti, pod pogojem da želite sprejeti Mojo moč in to potrditi (dokazati) v
iskrenem pogovoru z Menoj. Jaz vem za vse vaše težave, vaše slabosti in dvome.
Vendar pa Jaz želim, da Mi to predate v molivi, da tako veste, kdaj je to odstranjeno z
Mojo Ljubeznijo, oskrbo Moje moči in milosti... Tako da se Me boste naučili prepoznati
v vsemu, kar vas doleti (prizadene). Jaz vam govorim preko težave, kakor se vam
obenem tudi razodevam preko pomoči... In če ostanete v tesnem stiku z Menoj, se ne
boste bali nobene težave na glede na to, kako težka se ona zdi, ker sta vam zaradi Moje
Ljubezni na razpolago celotna moč in milost. Jaz bom (po)skrbel za vas do konca
vašega življenja fizično in duhovno; in pod pogojem, da brez dvomov verjamete v to,
boste izgubili ves strah pred vsako težko težavo, s katero se soočate, ker jo boste
vedno lahko premagali z Mojo milostjo in močjo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5269, 10. december 1951
ŽIVLJENJSKA ENERGIJA – DUHOVNA ENERGJA…
Nikoli se ne naslanjajte na vašo lastno moč. Vi morate aktivirati vašo lastno voljo; kar
pa ne pomeni, da morate stati na mestu in čakati pomoč, temveč da morate vedno
delovati združeni z Menoj in prositi za Mojo pomoč ter blagoslov, in uspeli boste. Vaša
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življenjska energija vam daje pravico in vam obenem omogoča, da ste resnično
dejavni. Vendar pa je Moja volja zadolžena za vse in vi Moje volje ne morete prisiliti; Jaz
se torej večkrat nahajam v situaciji, da sem se prisiljen zoperstaviti vaši volji, če to
koristi vaši duši. Zato vaša usoda obenem tudi vključuje neuspehe, zgrešene načrte in
pomanjkanje uspeha, čemur se ne morete izogniti z uporabo vaše lastne moči. Tedaj
pa vam tudi vaša življenjska energija ne koristi kaj dosti, tako da vi pogosto dojamete,
da je le malo tega, kar ste sposobni narediti sami. Vsi neuspehi, vsi zgrešeni poizkusi in
vse nenadne šibkosti so znak, da bi se vi morali obrniti na večnega Dajalca moči, Ga
rotiti za Njegov blagoslov in ob spoznavanju svoje lastne pomanjkljivosti prositi za
povečanje moči ter za uspeh pri vsakem delovanju.
Ne pozabite Me; to je namreč razlog, da Jaz pogosto dopustim, da se vi znajdete v
situacijah, v katerih je vaša lastna moč brezuspešna. Moram vam namreč pokazati, da
so vaši lastni napori zgrešeni brez Mojega blagoslova, za katerega bi morali najprej
prositi, da Me tako ne pozabite… Sodelovanje z Menoj zagotavlja uspeh; če se torej
umaknete (oddaljite) od Mene, bodo vaša prizadevanja veliko bolj naporna in tedaj
pogosto celo neuspešna. Čeprav pa kljub temu lahko izsilite uspeh, vendar pa samo s
pomočjo sile od spodaj, ki vam bo vedno na razpolago v zameno za vašo dušo… Tedaj
ste lahko na Zemlji močni; tedaj boste uspeli v vsemu; tedaj lahko z nadnaravnim
delovanjem očarate vaša bližnja človeška bitja… vendar pa se boste obenem tudi
poslovili od svoje svobode, ker ste v okovih in ste popolnoma v njegovi, Satanovi lasti…
Nikar ne prosite za to moč od spodaj, celo če vam obljublja privlačno zemeljsko
življenje…
Pridite k Meni v (pri)srčni molitvi in Me (po)kličite za moč ter usmiljenje, in resnično
boste dobili več, kot pa vam lahko ponudi Moj nasprotnik. Tedaj sicer ne boste
posedovali teh zemeljskih dobrin, vendar pa bom Jaz blagoslovil vsako zemeljsko delo,
katerega naredite. Jaz vas bom obenem tudi duhovno blagoslovil; kar pomeni, da Mi
vaša tesna povezanost z Menoj omogoča, da vas obdarim z duhovno močjo, ki pa je
veliko vrednejša od vaše življenjske energije, ker je delovanje z duhovno močjo vedno
uspešno, celo če se vi tega vedno ne zavedate. Nikoli Me v ničemer ne izključite; Jaz
namreč vedno želim biti vaš svetovalec, vodja in pomagač, Ki usmerja vse tako, da je to
koristno za vaše duše. AMEN
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..........................................................10.....................................................
»Pelji nas preko (ne vpelji nas v) skušnjave… Reši nas hudega«
.........................................................†........................................................
Bertha Dudde, št. 0334, 16. marec 1938
NAPADI ZLIH SIL… »PELJI NAS PREKO SKUŠNJAVE…«
(igra besed v naslovu izvirnika je lahko tudi: »NE VPELJI NAS V SKUŠNJAVO…«)
Otrok Moj, bodi brez skrbi! Vse lažje in lažje se boš soočala s silami zla (oz. preprečila
njihove nakane), katere te še vedno obkrožajo in katere se ne bodo predale boriti.
Vendar pa kolikor bolj (pri)srčno in iskreno se trudiš biti povezana z Menoj, toliko manj
uspešen bo poizkus teh sil… Tako, kot se mora svetovni modrec braniti pred napadom
sovražnika, ki mu želi okrniti čast in zasluge, je tudi človek, ki teži k duhovni Resnici, še
toliko bolj izpostavljen sovražnikovim »spletkam«. Gre se namreč za ugrabitev (prehod
na nasprotno stran) duš, in te sile, da bi to dosegle, ne izbirajo sredstev. In če vas tako
na Zemlji preganja sovražnik, potem morata biti vaša volja in moč izjemno veliki, če se
želite upreti; morate namreč vedeti… da se morate boriti, če želite dospeti do Mene,
ker drugače ne morete prejeti nagrade… večne blaženosti, kjer Me lahko vidite… Ali
vam je pot še tako težka, potem ko veste, da vas za to čaka neizmerna sreča? Vse
sprejemite s potrpljenjem; ne dajte se uničiti niti zastrašiti… ostanite v molitvi in vsaka
skušnjava bo šla mimo vas, vi pa boste toliko močnejši po vsaki (preživeti) nevarnosti.
Moja volja je sedaj in za vekomaj ta, da mora zmagati tisti, ki vidi v Meni svoj cilj… zato,
ali bom Jaz dovolil, da propade otrok, ki steguje roke k Meni in si želi k Meni?... Zemlja
je dolina trpljenja; ona je ustvarjena za vas, da na njej dosežete to, kar je vaša usoda
(cilj)… tako pa mora biti obenem tudi vsem zlim silam dana možnost, da se borijo za
vas, da tako na tem preizkušate vašo moč, ker drugače ne morete priti do tega, kar je
za vas predvideno kot končni cilj. V vsaki težavi duše je dovolj klic k nebeškemu
Očetu… molitev: »Pelji nas preko skušnjave (Ne vpelji nas v skušnjavo)…«, da bo tako
vaša volja, da ne podležete skušnjavi, priznana kot »dosežen« odpor proti vsemu, kar
vas zastrašuje… Vedno se zavedajte tega, da vas želja po spoznanju resnične
božanskosti izpostavlja skušnjavam v primeru, da nenehno ne molite za Božjo pomoč,
za katero pa zagotovo ne boste prikrajšani. Tako da usmeri pozornost na svoje
razmišljanje in postopke, da ne bi bila vodena z zlemi vplivi, da bi čim bolj pogosto in
dostojno prejela Moja Učenja! Moj blagoslov te spremlja. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 1368, 2. april 1940
»IN NE VPELJI NAS V SKUŠNJAVO…« OČE NAŠ…
»In pelji nas preko skušnjave« (naslov torej skriva igro besed, vendar pa sta pravilna oba
načina, če se dojame dinamika, o kateri je govora tukaj)… Neprestano se morate paziti
greha, ker nenehno preži na vas. Zato morate biti pazljivi in ne smete pozabiti moliti;
pogosto morate klicati Boga, da vas ščiti pred vsako nevarnosti za dušo. Potrebno se je
paziti potuhnjenosti in sovražnikove zlobe; on je se namreč vrti okoli zemeljskega
otroka v najrazličnejših oblikah, da bi imel vpliv. In greh bo vedno oblikoval tako, da
človeka mami, da on na ta način pozablja na vse svoje dobre namere. In zato morate
bedeti in moliti… biti pazljivi, da vas on ne prevara in morate moliti za moč, da se mu
lahko uprete. Če pa se zatečete k Samemu Bogu, bo On vaše zaupanje nagradil in vas
bo tudi sam pripravljen zaščititi ter bo preprečil, da bi nasprotnik še naprej spletkaril
proti vas… In če je človekova volja močna, bo on izgubil, kar pa mu daje spodbudo za
ponovni poizkus pod drugačno masko. In zato Gospod govori: »Prosite Me za pomoč in
Jaz vam bom pomagal!« Že sama misel, katero v obliki prošnje namenite v višave, bo
okoli vas zgradila zid, preko katerega se sovražnik ne more prebiti. Bog nasprotniku
daje svobodo, da uporablja svojo silo, da bi se tako razplamtela človekova volja za
odpor. Ravno tako pa velja tudi to, da če bo poklican in vključen Božanski Odrešenik,
da bi rešil človeka, in če torej v duhu in Resnici iztegnete roke navzgor, lahko vedno
pričakujete Njegovo pomoč, ker vam je On sam dejal, da molite… On vas bo okrepil in
vam dal moč za odpor, kakor bo obenem tudi zavrnil nasprotnikove skušnjave od vas;
to je namreč Očetova volja, da uporabljate molitev, Katero vas je naučil On Sam. Ona
zajema vse prošnje, ki so namenjene izključno za zveličanje duše. Če te molitve
(pri)srčno in iskreno predstavite Očetu na Nebu, vam jih bo On uslišal v skladu s tem,
koliko ste si zaslužili… Torej trudite se, da boste dostojni Božanske milosti, da bi vam le
ta pritekala, da tako lahko prejmete moč od Boga. In Gospod vam ravno tako obljublja
svojo pomoč, zato jo uporabljajte in se zahvaljujte Stvarniku Neba in Zemlje za
Njegovo neskončno Ljubezen in Dobroto, ki pazijo (na) vsakega človeka. In ko
nasprotnik vidi, da nima uspeha, bo njegov vpliv vse manjši; nenehna borba ga bo
utrudila in on vas bo pustil… Tako boste »rešeni vsega hudega…«. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 0954, 8. junij 1939
»BEDITE IN MOLITE…« SKUŠNJAVE…
»Bedite in molite, da ne bi padli v skušnjavo« (V izvorni Nemščini lahko zopet
popolnoma enakovredno prevedemo: »da ne podležete skušnjavi«)… Vedno morate
imeti v mislih te besede, ker se nahajate v nenehni nevarnosti, da bo duši povzročena
škoda zaradi duhovne mlačnosti… Nenehna previdnost vas ščiti pred nenadnimi napadi
nasprotnika (Satana), tako da vas, če molite, vedno najde pripravljene in opremljene za
borbo, in ne bo mu lahko napasti vas. Namreč celotno zlo na svetu prihaja od njega…
On se trudi, da v srca ljudi poseje zlobno seme; on v njih vstavlja poželenja. In tam, kjer
človek ni pozoren, kjer on zanemari molitev, nasprotnik najde dobro tlo; kar pomeni,
da se tam rado usmeri pozornost na tisto, kar človeku draži čutila… in na ta način bodo
takšni (ljudje) vedno podlegli skušnjavam, ker jim primanjkuje moči za obrambo proti
nasprotniku. Vendar pa imate na razpolago veliko pomoč. Morate samo želeti in
Gospod vam zagotavlja svojo pomoč… Bedite in molite… Čistega duha spoznajte to,
da se lahko izognete vsem skušnjavam, če vaše srce usmerite k Božanskemu
Odrešeniku in Ga pokličete na pomoč. Ne naslanjajte se na pomoč, ki vam je ponujena
zemeljsko; ne iščite v tem zamenjavo za čisto Božansko učenje; potem pa obenem tudi
molite, da Gospod blagoslovi vas in vaše delo na Zemlji. In ne pozabite, da je ravno
vaša malomarnost ljudem prinesla tako strašno bedo (revščino, nebogljenost)… in
nasprotnik z lahkoto zmaga povsod tam, kjer se mu ne nudi odpora. Zato je njegovo
največje prizadevanje v tem, da ljudi izčrpa… in če človekova volja popusti, kmalu ne
more nič več, kar je v človeku Božanskega, ostati na svojem trdnem položaju, pri čemer
bo na koncu prišlo do njegovega popolnega odpadanja od Boga ter do nenehnega
nazadovanja na področju duhovnega znanja. Zato nenehno spremljaj naš nasvet in se
nikakor ne spuščaj v takšno nevarnost, pri tem pa imej v roki najboljše sredstvo za
pristop k Očetu v Nebesih: to pa je, ko se boš vedno predala Očetu v Nebesih v
(pri)srčni in iskreni molitvi in ko se boš rada in z veseljem podrejala Njegovi volji. Tako
bo nevarnost, s katero si obkrožena, na zelo lahek način odpravljena in z molitvijo boš
popolnoma okrepljena v borbi proti sovražnikovim silam. Človek se lahko izogne vsem
napadom, samo če jih prepozna kot takšne… Kolikor bolj budno in previdno ocenjuješ
vse dogodke okoli sebe, toliko prej se jim boš lahko izognila in skušnjave se ti ne bodo
mogle toliko približati… Zato bedite in molite… In Gospod bo nagradil vašo gorečnost
in ne bo dovolil, da vam bo povzročena škoda na telesu in duši. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 3257, 16. september 1944
»IN PELJI NAS PREKO (NE VPELJI NAS V) SKUŠNJAVE…«
Vi bi morali vedno moliti… »In pelji nas preko skušnjave…«, ko vas svet poizkuša
spraviti v malodušje pri vašem duhovnem stremljenju, in vi ste tedaj v nevarnosti, da
podležete njegovim privlačnostim. In ker ta skušnjava prihaja k vam, da bi okrepila
vašo voljo, boste vi vedno predmet te skušnjave, da bi tako prikazali vašo voljo. In
vedno boste uspešni, če najdete zatočišče v Božji zaščiti, če Ga (po)kličete za moč, da
se tako uprete. Tekmec vas bo vedno znova poizkušal odtujiti od Boga; in njegovi
načini izvedbe so nevarni, ker le ti izzivajo človeška čutila, zaradi česar se mora duša
glede na to vedno boriti, da bi se mu lahko uprla. Kljub temu pa vam je Božja pomoč
zagotovljena, če Mu zaupate in Ga rotite za Njegovo vodenje. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 2337, 14. maj 1942
»BEDITE IN MOLITE…«
(Matej 26:41)
Pravično razmišljanje, pravičen govor(jenje) in pravično delovanje… takšno mora biti
življenje tistega, ki se želi v duhu »združiti« z Bogom. Človek se mora izogibati vsem
grebenom; vedno se mora zavedati tega, kako zelo lahko je pasti v zanke tistemu
(Satanu), ki se trudi, da ga uniči. Zato: »Bedite in molite, da ne padete v skušnjavo,
ker duh je voljan, telo pa je slabotno.« Ne hrepenite po tem, kar je v svetu (1 Janez
2:15-17), temveč se trudite, da se izborite samo za duhovne dobrine (bogastva). In
sprejmite vsako žrtev, da bi se v duhu okrepili in da bi se lahko odrekli tistemu, kar
pripada svetu. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4684, 8. julij 1949
»SATANOVA MOČ… »BEDITE IN MOLITE…«
Veliko moč ima tisti, ki vas želi uničiti. On ne izbira sredstev in se sam ogrinja s plaščem
pravičnosti; trudi se zmesti vaše razmišljanje, da tako niste več sposobni razlikovati
tega, kar je prav in narobe (zmotno); želi, da se opotečete, da padete in da tako
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ostanete spodaj ter da se nikoli več ne morete dvigniti. In tlačil vas bo na vsemogoče
načine, še najbolj takrat, ko izberete Mene za cilj in ko greste po stezi, ki vodi k Meni.
Tedaj preži na vsakem vogalu in vas poizkuša zavesti na stranpot. K vam prihaja pod
masko prijatelja, za katerega si ne morete misliti, da je lažen. Trudi se vas pridobiti z
besedami in z dejanji, ki pa ne izhajajo iz Ljubezni, temveč so le privid, na katerega pa
ne bi smeli nasedati. Pazite se tega in se nenehno držite samo Mene! Tedaj pa ne bom
prepustil tega, da vas opozorim in da hodim poleg vas. Jaz vas bom odpeljal na pravo
pot in vam v srce vstavil občutek odvratnosti (neprijetnosti) v primeru, da se vam
zapeljivec približa pod masko Ljubezni. Ločite se od sveta, da boste tako slabo
izpostavljeni skušnjavam (1 Janez 2:15-17); on vas namreč mami s svetom in z
njegovimi zadovoljstvi, kjer pa je pogosto uspešen. Odrecite se vsemu, kar vam nudi
svet in iščite Mene, Ki vam resnično želim podariti dobrine (imetja, bogastva), ki so
neprimerljive z zemeljskimi dobrinami. Vedite namreč, da izza vsakega zemeljskega
zadovoljstva preži zapeljivec, ki vas želi odgnati stran od Mene in vas želi pritegniti k
sebi, kateri da bi vas pridobil, uporablja svetovna zadovoljstva. Njegova moč je velika,
ker ima na razpolago veliko sredstev, ki so uspešna pri ljudeh. Jaz pa vam nudim samo
eno… Mojo Ljubezen, ki vam želi pomagati, da bi prišli do blaženosti. Ta Ljubezen se
izraža v dostavljanju Moje Besede, zaradi česar morate vi Mojo Besedo dojeti kot
Ljubezensko darilo, katerega ne smete nikoli več omalovažiti in za katerega morate
prositi ter ga vedno prejemati, če želite povečati vaše duhovno bogastvo, da se boste
na ta način lahko močno uprli sovražniku vaše duše. Moja Beseda je zanesljivo orožje
proti napadalcu; če se mu namreč zoperstavite z Mojo Besedo, on tedaj izgublja vso
moč nad vami in odstopa od svoje namere, da bi vas pridobil za pekel. Vendar pa se
vam bo vedno znova približeval in bo preizkušal svoje zvijače. Zaradi tega »bedite in
molite, da ne (pro)padete v skušnjavi…« AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4985, 19. oktober 1950
»REŠI NAS VSEGA HUDEGA…«
»Reši nas vsega hudega…« Vas pogosto napadajo skušnjave, ki so dejansko dovoljene
iz Moje strani, toda katere so vedno nasprotnikova dejavnost, ker se on ravno tako bori
za vsako dušo in glede na to poizkuša vplivati na človeško bitje, da se Mi zoperstavi in
da ga tako spodbudi na greh. Te skušnjave so za človeško bitje vedno ovire, ki lahko
povzročijo njegov padec. Vendar pa ga Jaz ne bom pustil brez milosti, kot protiukrep
Satanu; Jaz bom namreč ravno tako nastopil izrazito in prepoznavno, ko se človeško
bitje sooča s ključno odločitvijo, ko je s pretkanostjo Mojega nasprotnika odrinjen iz
prave poti, zaradi česar je še naprej omahljiv. Potem pa je kratka in hitra molitev
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dovolj, misel k Meni: »Reši nas hudega…« Jaz bom jasno stopil naprej z odkrivanjem
poti in mu pokazal mračnost druge poti ter nevarnost, ki bi mu grozila, če bi šel po
njej… Jaz bom pomagal vsakemu človeku, ki Mi nameni vsaj eno misel z vprašanjem in
prošnjo. Jaz bom zagotovo dopustil, da se zgodijo skušnjave, ker je nasprotnik ravno
tako pooblaščen, da vrši svoj vpliv, kar pa je navsezadnje stvar svobodne odločitve
volje, zaradi česar mora biti človeško bitje podrejeno obema vplivoma: tako dobremu,
kakor tudi zlemu. Vendar pa mu ni potrebno, da nemočno podleže; on se bo vedno
sposoben upreti, ker mu bom Jaz pomagal, ko se je enkrat napotil k Meni. In potem mu
bom zelo jasno pokazal, katera sila ga želi prizadeti… Jaz vas ljudi želim rešiti vsega
hudega; želim vas osvoboditi izpod kontrole tistega, ki je povzročil vaše omejeno
stanje. Moja volja je namreč ta, da postanete srečni, da vas ne tlači več tisti, ki vas
namerava uničiti, ki vas zavaja, da bi (pro)padli in ki ne izbira sredstev, da bi to storil.
On se vam bo celo prikazal kot angel svetlobe, če misli, da bo to uspešno (2 Korinčani
11:14); on vas želi posedovati in zato uporablja zvijače ter prevare. Vendar pa bo on v
Meni našel svojega Gospodarja; ko Me je namreč duša enkrat izbrala, ona ne bo več
nikoli padla kot njegova žrtev. Toda gorje človeku, katerega je on zasužnjil… On ga bo
namreč držal čvrsto priklenjenega, vse dokler me slednji ne prosi za pomoč, katera pa
mu bo zagotovo dana. »Reši nas hudega…«; izgovarjajte pogosto te besede v vašem
srcu in vedno boste (ob)čutili Mojo pomoč, ker Mi vi s to prošnjo pričujete in Me kličete
na pomoč, da vam pomagam proti tistemu, kateri je Moj nasprotnik in vaš sovražnik.
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3285, 8. oktober 1944
MOLITEV IN DELA LJUBEZNI SO OROŽJA PROTI SKUŠNJAVAM…
Vi lahko postanete plen sil zla, če zmanjšate molitve in dela Ljubezni (oz. »če to
zanemarite, če tega ne prakticirate dovolj goreče«). On namreč preži na vsako šibkost,
da bi vas lahko zrušil; on uporablja vsako možnost, da vas naredi grešne, kar pa mu bo
tudi uspelo, če vam primanjkuje moči, katero lahko dosežete preko molitve in preko
del Ljubezni. Zato si vi ne smete nikoli dovoliti, da se počutite varne, ker bo sovražnik
vaših duš ravno tako prišel k vam preoblečen v prijatelja; on vas bo poizkušal prepričati
na način, da vas lahko pretenta. In če niste pozorni, ga boste prepozno prepoznali in se
tako ne boste več sposobni zaščititi pred njegovo zvijačnosto ter potuhnjenostjo.
Molitev vas bo torej zaščitila pred njegovo silo, ker vi tako vzpostavljate povezanost z
Bogom; vi gradite nevidno pregrado proti zlu. Ta združitev z Bogom pa bo ravno tako
vzpostavljena preko nesebičnih dejavnosti Ljubezni, katere vam bodo dale neposredno
moč od Boga, da se vam potem ne bo potrebno bati nasprotnika. In ta stik z Bogom,
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preko molitve in del Ljubezni, ne sme biti nikoli zanemarjen, celo če oseba navidezno
nima potrebe, da bi prejela moč. Namreč sovražnik duš ne bo tako lahko odnehal od
svojih sramotnih načrtov. In česar ne more uresničiti danes, bo on to poizkušal jutri, vse
dokler nenehne skušnjave ne oslabijo človeka, da on popusti skoraj brez vsakršnega
odpora, če ne priteče k njemu moč od Boga. Vendar pa mora človeško bitje vedno
nameniti iskreno molitev k Bogu, ki bo uslišana, ker Bog človekove duše ne bo kar tako
pustil njegovemu sovražniku, ker se On ravno tako bori za vsako dušo, ko jo poizkuša
pridobiti zase. Zato ne bo primanjkovalo moči, ki priteka od Njega pod pogojem, da jo
sprejme človekova volja. In če ima človek šibko moč odpora, potem bo sovražnik
zmagal v njegovi igri. Gospod vas namreč opozarja, da mu ne dovolite, da zavlada nad
vami; kakor se ravno tako ne smete predati preko neusmiljenih delovanj in ne smete
pozabiti stopiti v stik z Bogom preko molitve, ker si boste drugače zelo otežili
zemeljsko življenje, ker se boste potem morali nenehno braniti, za kar pa vam bo
primanjkovalo moči… Življenje je nenehna borba, ker se svetloba nenehno bori proti
temi. Da pa bi premagali temo, človeško bitje potrebuje Božansko pomoč, Božansko
moč, katero pa bo on prejel v izobilju preko molitve in del Ljubezni. In to je razlog,
zakaj morate biti vi vedno previdni, ker je Satanova potuhnjena igra nevarna. In on bo
odnesel zmago, če človeško bitje popusti pri stremljenju navzgor. Zato bodite budni in
ostanite v molitvi! In Božji nasprotnik bo vedno naletel na odpor, ker boste potem vi
imeli Boga Osebno kot vašega najzvestejšega zaščitnika, Ki vas ne bo nikoli predal
sovražniku vaših duš. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5459, 11. avgust 1952
»BODITE PREVIDNI IN MOLITE…« NENEHNE SKUŠNJAVE…
Besede Ljubezni imajo v sebi Božanskega Duha. Zato smete kot dobro sprejeti vse, v
čemer se lahko prepozna Ljubezen. Vendar pa morate vseeno preverjati izvor teh
besed in ne smete sprejemati, kot da je vse Božansko, ker bi tovrstno verovanje lahko
pripeljalo do zablode. Zato vse preverjajte in najboljše zadržite
(1 Tesaloničanom 5:20, 21), in vprašajte svoje srce, kaj vam ono govori, ker vas srce ne
more prevarati, če resnično želite biti v Resnici. Vsekakor pa prejemate tudi opozorila
iz onostranstva, ker vas svetlobna bitja smatrajo za svoje sodelavce; kakor tudi duše,
katerim želite pomagati, sodelujejo v vaši zemeljski usodi, ker zrelejše duše že lahko
predvidijo stvari in imajo potrebo, da vas opozorijo ter da vas obenem tudi zaščitijo
pred zlom, čeprav pa one ne vedo točnega dneva in ure, ker ne poznajo pojma časa.
Oni vas torej ne bodo napačno podučili, ker vas ljubijo in vam želijo samo dobro. Zaradi
tega jim ravno tako ni preprečeno, ko vas želijo opozoriti, ker je njihova volja dobra. Vi
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pa morate biti vedno previdni; kar pomeni, da morate vedno gledati naokoli, ali se vam
približuje sovražnik. Biti previden pomeni to, da ne hitite slepo v pogubo, da
pravočasno prepoznavate nevarnost… in da se ji izognete…
Pogosto se zdi, kot da je nekaj nepomembno, vendar pa ima to lahko neprijetne
posledice za vas. To lahko dejansko lahko predstavlja nevarnost za vas, če niste
previdni in če ne molite za zaščito in pomoč. Sovražnik vaše duše (Satan) namreč
postavlja zanke, da bi vas ulovil. In neprevidni, neivni ter lahkomiselni padajo v njih in
na ta način postajajo njegov plen… zato ostanite budni in molite, da ne padete v
skušnjavo… Satanova moč je namreč velika. Vendar pa je Božja Ljubezen še večja,
katera pa velja za vse, ki imajo dobro voljo in ki ponižno molijo za Njegovo milost.
Potem se ne bo zgodilo hudega, ker jih bo On ščitil zemeljsko ter duhovno in jih bo
zavaroval pred popadom sedaj in za vekomaj. Bitja onostranstva se bodo vmešala, da
bi pomagala takrat, ko vedo, da so njihovi varovanci v težavi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4341, 18. junij 1948
MEDIJI BITJA… »REŠI NAS VSEGA HUDEGA…«
Nenehna komunikacija z duhovnim svetom se lahko zgodi samo takrat, ko se (po)kliče
duhovne sile v mislih ali v molitvi. To je razlog, da je prenos duhovne informacije vedno
neko delo svobodne volje, da bi bile dobre sile lahko učinkovite, medtem ko bodo
škodljive (zle) sile ciljale na to, da deaktivirajo (izključijo) voljo človeškega bitja, da bi mu
vsilile naklonjenost njihove volje; kar pa se dogaja, ko človek prepusti njegovo voljo, ko
se on v nekem stanju ne-zavedanja izroči bitjem, ki so daleč oddaljena od Resnice. Zato
je za človeka, katerega napadajo mračne sile, priporočljivo, da se zavestno priporoči
Božanski Ljubezni in milosti; da Ga roti za Njegovo zaščito in za podporo proti bitjem,
ki ga nadlegujejo in da pokliče svetlobne duhove, da posebno zanj poskrbijo in da
ostanejo v njegovi bližini. Ta klic daje dobrim bitjem pooblastila, da mu pomagajo,
tako da bodo potem mračne sile ostale brez moči. Človeška volja je prešibka, da bi
nudila odpor v primeru ljudi, ki so naklonjeni biti kot mediji oz. ki se odprejo za svet
onostranstva in za njegove vplive, ki zato čutijo, da so pritegnjeni k nevidnim bitjem.
Sile teme vršijo vpliv posebno na telo tako, ko ga prevzamejo, čim se človeška volja
preneha upirati. Telesno prisvajanje pripelje do tega, da se upočasni sposobnost
razmišljanja človeškega bitja in da se človek nahaja v stanju sna. In namesto da bi
izražal svoje lastne misli, on izraža misli sil, ki ga okupirajo in ki so v skladu z načinom
govora tega duhovnega bitja. Tako je druga duša na učinkovit način prevzela telo,
medtem ko človekova lastna duša spi in se celo potem, ko je v stanju zavedanja, ne
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more ničesar spomniti, kar je človek govoril ali pa naredil. Ker so duhovne sile
močnejše od njega, se človeka v tem času ne bo smatralo za odgovornega. Kljub temu
pa se mora on zaščititi pred takšnim izkoriščanjem mračnih sil na način, da se izroči
dobrim bitjem, kakor tudi Bogu Osebno tako, ko bo nenehno molil: »Reši nas
hudega…« (Matej 6:13). To je namreč zlo, če človeško bitje kontrolirajo duhovne sile,
ker njegove misli in delovanja niso več njegovi, temveč so mu z močno voljo to
prenesle sile. Hudobnim silam se je potrebno vedno zoperstaviti, ker so one vedno
blizu in poizkušajo kar najbolje izkoristiti vsako priložnost, ki se ponudi, ko človeško
bitje mentalno išče duhovno kraljestvo, toda pred tem ne vzpostavi povezanosti z
Bogom in tako ostane brez zaščite, če ga zlorabijo temne sile. Pred vsakim duhovnim
stikom se mora proti sovražniku duš vedno (po)klicati Jezusa Kristusa, da se potem
človeku ni potrebno bati, da bi padel v roke hudobnim silam; namreč mnogoštevilna
bitja svetlobe slišijo klic in se hitro pojavijo, da bi zaščitila in podučila. To pa preprečuje
pristop hudobnim silam, ker bo ime Jezusa Kristusa odgnalo vsa bitja, ki Mu
nasprotujejo, kakor bo On obenem tudi dal povečano moč tistim, ki so Mu naklonjeni
in z globoko privrženostjo izgovarjajo Njegovo ime. AMEN

.........................................................11......................................................
Klicanje svetlobnih bitij…
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 4306, 19. maj 1948
POSREDOVANJE SVETLOBNIH BITIJ V USODO…
Vse mora biti določeno z Božjo previdnostjo, ker je bil vsak celo najmanjši dogodek že
od začetka vnaprej določen. Božja volja je namreč ta, da morate vi popolnoma dozoreti
na Zemlji, zaradi česar je vse tako zelo modro urejeno, da boste vi imeli vedno znova
priložnost, da se razvijate naprej. Ravno tako pa je za oblikovanje vašega zemeljskega
življenja odločujoča vaša volja, ker je Bog vašo voljo predvidel célo večnost vnaprej in je
v skladu s tem sestavil smer življenja vsake posamezne osebe. Prebivalci duhovnega
kraljestva svetlobe so Božji duhovni sodelavci in skrbijo za ljudi v skladu z njihovim
stanjem zrelosti. Oni so tako Božji predstavniki in v skladu z Božjo voljo služijo vsaki
posamezni osebi kot duhovni skrbniki (varuhi). Oni z njihovimi metodami poučevanja
posredujejo v zemeljsko življenje; oni ljudem dajejo ali pa jim odvzemajo, kakor je to za
njih boljše. Tako imajo oni od Boga dano avtoriteto, da ljudem postrežejo z darovi,
kakor oni lahko ravno tako preko neuspehov vodijo ljudi do zrelosti. Četudi se to vedno
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dogaja v skladu z Božjo voljo, pa je kljub temu dovoljena svobodna dejavnost, čim jim
človeško bitje z zaupanjem nameni prošnjo za pomoč. Oni to prošnjo lahko uslišijo ali
pa jo zavrnejo; njihova velika Ljubezen do ljudi bo to vedno naredila uspešno, ker je
njihova volja enaka Božji. In klicanje svetlobnih bitij je neko zanesljivo sredstvo
pomoči, ker so svetlobna bitja v njihovi Ljubezni do ljudi izjemno potrpežljiva. Oni
ljudem le redko zavrnejo prošnjo, razen če njihov cilj ni očitna hudobija. In Bog bo dal
Njegovo odobritev ne glede na to, kako se svetlobna bitja odločijo, ker oni vedno delijo
enako voljo z Bogom. Če torej to pripelje v nevarnost človekovo dušo, bo bitje pri tem
nepopustljivo, ker se mora nevarnost za dušo najprej končati, preden oni lahko
sprejmejo prošnjo osebe, da lahko posredujejo s pomočjo. Potem pa bo dejavnost
svetlobnih bitij očitna; potem bo človeško bitje sposobno naredilo vse. Ni se mu
potrebno bati nikakršnega neuspeha in zemeljsko življenje bo zanj postalo lahkotno ter
znosno, ker mu njegovi angeli varuhi dajejo podporo, on pa se jim lahko izroči na
vsakršen način, pri čemer pa ne sme nikoli izključiti Boga. On mora vedno opraviti
(pri)srčen pogovor z Njim, preden svetlobna bitja prosi za pomoč, da je tako volja
slednjih vedno Božja volja in da je pomoč vedno prepoznavna. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5675, 13. maj 1953
KLICANJE SVETLOBNIH BITIJ…
PREDHODNO POVEZOVANJE Z OČETOM…
Vzpostavite stik z vsemi poštenimi (krepostnimi) silami v duhovnem kraljestvu, da tako
namenite prošnjo za njihovo zaščito, za njihovo pomoč v duhovni, kakor tudi v
zemeljski težavi. Oni so vam privrženi v Ljubezni in vam vedno želijo pomagati. Vendar
pa morajo oni spoštovati zakone večnega reda, tako da vam oni ne morejo pomagati,
dokler jih sami ne pokličete, ker vaša lastna volja odloča o vplivu dobrih ali zlih sil… na
ta način se vi lahko usmerite k duhovnemu kraljestvu svetlobe, pri čemer vi ne smete
pozabiti... na Mene Osebno… Jaz namreč želim biti Kralj v vaših srcih. Moja volja je ta,
da vi vzpostavite povezanost z Menoj Osebno; da vi Mene Osebno prosite, da vam
pošljem pomočnike, da dam Moje blagoslove, da se tako ne bo nič zgodilo brez Moje
volje. Vaša povezanost z Menoj je cilj vašega zemeljskega življenja. In če Me izključite,
tako ko se izročite izključno samo svetlobnim bitjem, boste vi težko dosegli vaš cilj; vi
ste namreč potem pozabili na eno stvar: to je otroško zaupanje do Očeta, katero vam
bo obenem tudi dovolilo to, da najdete neposredno stezo do Očeta… Jaz poizkušam
pridobiti vašo Ljubezen, otrokovo Ljubezen do njegovega Očeta… In ravno te Ljubezni
vam primanjkuje, če Me vi ne (po)kličete v vsaki težavi telesa in duše. Ker če Me ljubite,
vas bo vaše srce spodbudilo k Meni, kar pa je razlog, da je poravnana steza do Mene

64

obenem tudi dokaz vaše Ljubezni in vere. In vsi Moji angeli, Moji svetlobni glasniki ter
pomočniki se veselijo, če Mi vi ponudite to Ljubezen. Potem pa oni delajo po Mojih
navodilih v vašem imenu in znotraj vas. In če se vi tudi miselno izročite njihovi skrbi, bo
vpliv moči, ki bo potem nenehno pritekal v vas, vedno učinkovit. Vi lahko zaupljivo
položite vaše zaupanje v njih, pri čemer pa mora biti povezanost z Menoj vedno prva,
ker Jaz želim slišati vaš klic, preden Moje sile podučim, da vam zagotovijo pomoč. Vsi
oni samo izpolnjujejo voljo njihovega Gospodarja, ki pa je obenem tudi njihova lastna
volja. In da bi od njihovega Gospodarja prejeli navodila, da bi bili dejavni v pomoči, On
ravno tako želi, da Ga (po)kličejo tisti, ki prosijo za pomoč. Ko otrokova Ljubezen
(po)kliče Očeta, bo Oče vpoklical vse nebeške sile, da bi dali Njegovemu otroku tisto,
kar on prosi… Ljubezen namreč doseže vse in to Ljubezen Jaz želim prejeti od Mojega
otroka. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6184, 5. februar 1955
KLICANJE SVETLOBNIH BITIJ… BOŽJI IZVRŠEVALCI…
Vedno zaupajte samo svetu svetlobe. To pa pomeni, da se v mislih spajate z vsem
dobrim, z duhovnim, ki je spojeno z Menoj, da vas bodo oni potem vzeli pod zaščito,
ker oni delujejo samo po in v Moji volji, pri čemer se lahko približujejo vsem ljudem, ki
se trudijo živeti v Moji volji, ki Mi torej že pripadajo po svoji volji, zaradi česar pripadajo
veliki skupnosti tistih, ki si medsebojno služijo v Ljubezni… Vaša prošnja za pomoč
mora biti nenehno usmerjena k Meni… in če veste, da so prebivalci svetlobnega sveta
samo izvrševalci Moje volje, potem od njih ne prosite ničesar drugega razen tega, kar
prosite od Mene Samega… da sem z vami in da torej naročim Mojim služabnikom, da
vas spremljajo na Zemlji. Svetlobna bitja so vam vedno pripravljena pomagati. Vendar
pa ona tega ne bodo naredila, če se Mi izognete, če v praznoverju (po)kličete tiste (misli
na »svetníke«), za katere niti ne veste, ali so Moji služabniki in ali preko njih, katere
kličete, delujeta Moja moč in Moja volja. Vsekakor velja, da če ste iskreno povezani z
Menoj, vas bodo takoj obkrožili Moji nosilci svetlobe. In morate se jim samo z
zaupanjem predati, da bi izkusili njihovo pomoč, katero vam oni dajejo v Moji volji, z
Mojim dovoljenjem in po Mojih navodilih. Vedno moram biti samo Jaz vaš cilj… Potem
pa vas bodo svetlobna bitja vse bolj »približevala« k Meni. Pomagala vam bodo, da
dosežete svoj cilj, ker tudi celotna vaša Ljubezen pripada Meni. Njihova naloga je
namreč ta, da vodijo duše k Meni… o čemur pričujete s svojo privrženostjo, da bi vas
tedaj »obkrožili« in vas vodili, da zanesljivo dosežete vaš cilj. Zavedanje, da ste se
prepustili dobrim duhovnim silam, vam bo dalo mir in varnost. In ne boste se bali
šibkosti, ker vas prežemajo z močjo, katero prejemajo od Mene. Oni delijo povsod tam,
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kjer je pomanjkanje, ker so polni svetlobe (spoznanja, znanja, modrosti) ter moči, in
Ljubezen jih žene na to, da pomagajo šibkemu. Ne zaupajte svoji lastni moči, temveč
tistim, kateri so močni; priznajte svojo šibkost in jih prosite za njihovo pomoč, potem
ko ste si preko molitve zagotovili Mojo Ljubezen in Mojo milost… Vaše poglede in vaše
misli usmerite samo h kraljestvu, v katerem vladam Jaz! In iz tega področja vam bo
pritekalo to, kar potrebujete, ker sem Mojim angelom naročil, da služijo vam, ki ste z
vašo voljo Moji, da Mi tako služite in da ste dejavni za Mene in Moje kraljestvo… In ko
se jim izročite, vam bodo oni služili. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6636, 5. september 1956
DUH VARUH… DUHOVNI VODIČI…
Zvesti duhovni vodič vam dela družbo v času celotnega vašega življenja povsod, kamor
greste… Vi niste nikoli brez duhovne zaščite; in če bi bilo temu vodiču, kakor tudi vsem
svetlobnim bitjem, ki vas obkrožajo, dovoljeno delati brez omejitev, bi bilo
zagotovljeno vaše popolno dozorevanje na tej Zemlji, ker jih njihova Ljubezen do vas
spodbuja, da naredijo vse, kar vam pomaga, da se postavite na noge. Vendar pa jim ni
dovoljeno neomejeno vplivati na vas, ker jim sama vaša volja vsiljuje omejitve… Oni
lahko ravno tako vplivajo na vas v skladu s to voljo. Vendar pa vi ljudje, zaradi vaše
nasprotne volje, tem bitjem, ki vas vodijo, pogosto preprečujete dejavnost. Kljub temu
pa vas vaši vodiči ne bodo zavrgli in bodo nadaljevali s tem, da bodo poizkušali vplivati,
vse dokler ne umrete. Zato ste vi nenehno obkroženi z duhovnimi skrbniki, na katere se
lahko vedno obrnete za pomoč. Vendar pa jim je dovoljeno pomagati samo v primeru,
ko ste vi najprej vzpostavili povezanost z Menoj; zakon je namreč ta, da svetlobna bitja
vedno vršijo samo Mojo voljo in vedno delujejo samo v skladu z Mojo voljo.
Tako oseba, ki ljubi Boga, lahko resnično živi brezskrbno zemeljsko življenje… njemu
bo namreč vedno podarjeno veliko Ljubezni-polne podpore, če se on po (pri)srčni
molitvi k Meni izroči Mojim pomagačem in pri tem ravno tako prosi za njihovo zaščito
ter podporo. Ti duhovni skrbniki in vodiči so prežeti s svetlobo in močjo, zaradi česar
oni lahko oblikujejo vaše zemeljsko življenje tako, da bo le to znosno za vas… Oni so
sposobni rešiti težave, s katerimi se soočate na zemeljski ravni, kakor tudi tiste, ki se
pojavljajo preko vpliva hudobnih sil…
Ti duhovni skrbniki (varuhi) so od Mene podučeni, da poskrbijo za vas, čim ste vi
vzpostavili vašo povezanost z Mano: preko vaše volje, preko vašega stališča, preko
naporov Ljubezni in preko molitve. Tako je oseba, ki Mi je predana, lahko vedno
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prepričana, da je ona neposredno zaščitena s strani Mene; in Moji nebeški služabniki
samo izvajajo Mojo voljo… In Moja volja ima vedno na srcu vašo korist, ker ste se Mi vi
že predali in hrepenite po Moji zaščiti. Vi tako veste, da niste nikoli sami ne glede na to,
kako se počutite osamljene oz. zavržene… Vi ste obkroženi z vojsko duhovnih bitij
pomočnikov, ki tako podučeni s strani vašega duhovnega skrbnika skrbijo za vas in vas
ščitijo pred fizično in duhovno poškodbo.
Vendar pa bi bilo napačno to, če bi vi, zaradi določenega občutka praznoverja,
vzpostavili stik samo s temi bitji; če vi v njih vidite karkoli drugega razen tega, da so
Moji služabniki, katerim je dovoljeno, da vam pomagajo samo takrat, ko ste vi
vzpostavili povezanost z Menoj… Vi boste namreč, čim (po)kličete duhovna bitja za
pomoč brez vere v Mene in brez Ljubezni do Mene, (po)klicali nasprotne (sovražnikove)
sile in sebe izročili njihovi kontroli… te nasprotne sile so namreč ravno tako v vaši bližini
in samo čakajo na priložnost, da vas obkolijo. Ta priložnost pa se vedno odpira takrat,
ko sem Jaz izključen iz vaših misli in ko vi delujete brez Mene na tej Zemlji… V tem
primeru pa si celo vaš duhovni vodič ne bo mogel pridobiti prednosti (prioritete), ker
vaša volja ne dovoljuje tega.
In takrat bodo nasprotne sile še posebno zaposlene, katere vi ravno tako lahko čutite
okoli vas, kakor tudi dobra bitja, ki delujejo v Mojem imenu. In vi boste brez izjeme
padli kot plen tem hudobnim silam, ker so one zelo močne in bodo izkoristile to moč,
ker jim vaša volja daje pravico, da to naredijo… Vam se torej nikoli ni potrebno bati teh
hudobnih sil, če se vaša volja vedno nanaša (usmerja) na Mene in če se vi predate Moji
zaščiti. V tem primeru pa imam Jaz poleg sebe brezštevilne pomagače, ki vam želijo
pomagati. In potem bo steza vašega zemeljskega življenja vedno pod zaščito vašega
duhovnega vodiča, katerega sem Jaz Osebno postavil poleg vas od časa vašega rojstva,
pa vse do vaše smrti. AMEN
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..........................................................12.....................................................
Zavzemanje za ljudi, ki so oddaljeni od Boga…
.........................................................†........................................................
Bertha Dudde, št. 2172, 2. december 1941
ZAVZEMANJE ZA LJUDI KI SO ODDALJENI OD BOGA…
Ljudje, ki se imajo za preveč močne, da bi (po)klicali Boga na pomoč, so najbolj
oddaljeni od Boga… Oni niso sposobni verovati v ustrežljivo in vsemogočno Silo, kakor
tudi da gledajo na molitev kot na most, ki vodi do nebeškega Božanstva… oni zato
sploh ne bodo vzpostavili povezanosti, zaradi česar so popolnoma prepuščeni samemu
sebi, če so soočeni s težavami, katerih zemeljska pomoč ne more rešiti. Če namreč
človek v svoji težavi ne more najti poti do Boga, on s tem kaže, da je še naprej v
očitnnem nasprotovanju (opoziciji) do Boga; da mu zemeljsko življenje še ni prineslo
višjega razvoja in da je on glede na to še naprej v zelo revnem stanju, če mora zapustiti
svoje zemeljsko življenje. On se še ni zavestno potrudil, da bi dosegel višjo stopnjo. In
ker on v molitvi ne prosi zanjo, mu obenem tudi primanjkuje moči, da bi to naredil.
Vendar pa bi celo ti ljudje morali (ob)čutiti blagoslov molitve, ker bodo lahko odkrili
zaznavno mehčanje svoje narave, čim njihov bližnji moli v njihovo ime. Zavzemanje
(posredovanje) lahko doseže zelo veliko. In večina človeštva bi bila do sedaj (od)rešena,
če bi se eden človek v imenu drugega obrnil na Boga za Ljubezen in milost. Potem
svojevoljno zavračanje ne bi bilo več tako ogromno, ker Bog usliši vsako molitev, ki
razodeva nesebično Ljubezen do bližnjega, če je to, za kar prosi, dar dojemanja
(spoznanja, prosvetljenja) za bližnjega. Neskončna Božja Ljubezen je takoj pripravljena
uslišati takšno molitev, ker le ta pričuje o Ljubezni do druge osebe. Oddaljenost od
Boga je lahko zmanjšana samo preko Ljubezni. In če sámo bitje odpove, se njemu še
naprej lahko pomaga na Zemlji, da se mu preko zavzemanja pokaže pravo pot.
In kolikor bolj je človek oddaljen od večnega Božanstva, toliko bolj nemogoča se mu
zdi ideja glede pomoči, zaradi česar se on sploh ne bo obrnil na Boga v molitvi. Ker pa
se sprememba razmišljanja lahko doseže samo preko iskrene molitve, človek ne bi
smel zamuditi nobene priložnosti, da iskreno moli za svojega bližnjega, ki je še naprej
slaboten v veri. Sila molitve je ogromna; in človek lahko doseže vse z gorečo molitvijo,
ki še posebno vpliva na duhovna stanja; kar pomeni, da bo človek odnehal od svojega
odpora glede vseh duhovnih stvari. Postal bo dovzeten (sposoben bo prejeti) in bo
razmišljal o tem, kar je prej odločno zavračal, pri čemer bo prišel do drugačnega
rezultata kakor prej. Človek, ki moli za duhovno prosvetljenje v imenu svojega
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bližnjega, ima izreden vpliv na slednjega, kateri to kaže s tem, da je on pripravljen
poslušati to, kar mu je posredovano, celo če je prej nasprotoval, da bi razmišljal o tem,
in da bo on to rad in z veseljem sprejel, če se kasneje spomni tega. Na ta način bo
zmanjšana oddaljenost od Boga. Iskrena molitev namreč pripelje do ogromne moči in
glede na to začenja biti dejavna za njegovega bližnjega, čim se zanj nameni to molitev.
Zaradi tega ljudje, ki so oddaljeni od Boga, niso brezupno izgubljeni. Čim se namreč
lahko najde nekdo, ki prepozna to težavo in bi jih želel osvoboditi od nje, ima on na
razpolago učinkovita sredstva… intimno zavzemanje pri Bogu, katerega prej
nepopravljiva oseba (ob)čuti kot zelo blagodejnega, da tako te Ljubezni ne more
ignorirati. On bo voden na pravo pot in bo ravno tako še prišel do dojemanja
(prosvetljenja), četudi čez zelo dolgo časa, vendar pa on ni brezupno prepuščen
sovražniku na milost. Namesto tega bodo bitja, ki vlagajo trud za dobro, ostala
zmagovalci in bodo pomagala (od)rešiti človeka iz stanja, v katerem se nahaja zelo
oddaljen od Boga. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6577, 19. junij 1956
LJUBEZNSKO ZAVZEMANJE ZA LJUDI TEGA SVETA…
Moja beseda gre pogosto mimo neopažena, ker se ona le tiho dotakne človekega srca,
ker ne zveni glasno in slišno kot vse, kar prihaja od sveta, in katero (oz. njo, ki tako tiho
zveni) ljudje najpogosteje preslišijo. Vendar pa jo bo tisti, ki se odpre, slišal… Odpiranje
je človekova svobodna volja, zato je vsak osebno odgovoren za to, ali je Moja Beseda
našla vhod v njegovo srce, ker se ona človeku, če jo presliši, vedno znova javlja. Namreč
Moja Ljubezen in Moje usmiljenje, da bi se rešilo izgubljeno dušo, ne mirujeta, vse
dokler ona živi na Zemlji. In pogosto bosta težava in bolezen podpirali Moja
prizadevanja, pri čemer pa Jaz ne bom nikoli deloval na človeka s prisilo, ker bi bilo to
napačno.
Ljubezensko zavzemanje za tovrstne ljudi, ki so še preveč vezani na svet, zaradi česar
ne morejo opaziti finega zvoka Mojega govora v sebi, je najučinkovitejše sredstvo.
Namreč miselno jim bom Jaz sicer vedno govoril, pri čemer pa ne bom preprečil tega,
če bodo takšne misli, ker so nasprotne lastnim željam (človeka), nejevoljno zavrnjene.
Človek je sam odgovoren za svoje stališče. On bo vsekakor vedno (ob)čutil Ljubezensko
zavzemanje tako, da bo občasno na nek način odprt za duhovne stvarnosti, ki pa lahko
enkrat ravno tako pripeljejo do spremembe smeri volje, da tako potem, ko sliši Mojo
Besedo, odpre uho srca.
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Svet ima veliko moč in lahko popolnoma pridobi oblast nad človekom. Vendar pa je
Ljubezensko zavzemanje ravno tako močna sila, ki pogosto »ločuje« duše od sveta,
katere so že padle pod njegovo oblast, ker je Moja sila vedno na delu povsod, kjer je
Ljubezen… In tista duša, ki je čvrsto ujeta v svetu, naenkrat lahko spozna njegovo
brezvrednost, njegovo neumnost; in lahko začne hrepeneti po tistem, kar ji daje več
zadovoljstva, ko se zanjo v Ljubezni zavzame neka oseba, kar pa potem predstavlja
dotok moči za to dušo. In resnično povem vam, da vaša Ljubezen doseže več, kot pa
Moj nasprotnik lahko doseže s svojo silo, ker temu orožju ni dorasel. In tam, kjer se bori
Ljubezen, on dušo osvobaja, ker mu tam Jaz Sam odvzemam duše in on se Mi ne more
upreti.
Ko bi bilo med vami ljudmi več Ljubezni, bi bila tudi duhovna težava manjša, ker bi vi
lahko pomagali, da se vrnejo v življenje vsi tisti, katere uvrstite v vašo Ljubezensko
molitev… Namreč nobena Ljubezenska misel ni brez učinka, četudi Jaz spoštujem
svobodno voljo vsakega človeka… On se bo tako spremenil preko vašega zavzemanja,
če vas le Ljubezen spodbudi na to. Za vas mora biti nadvse tolažilna misel, ko veste, da
ni izgubljena nobena oseba, za katero se zavzemate v Ljubezni… Vaše zavzemanje
ponovno rešuje iz prepada tiste, ki so se pogreznili vanj. Vaša Ljubezen lahko zlomi
najtrši odpor; ona lahko omehča otrdelo srce; ona lahko postane duši odrešenik, ker
Ljubezen doseže vse.
In tako Mi vi ljudje lahko nenehno pomagate vračati to, kar je izgubljeno: tam, kjer
mora Moja ljubezen »mirovati« zaradi svobodne volje in ker se ni mogoče izogniti
zakonu Mojega večnega reda, ker bi drugače Jaz dejansko (od)rešil vse, kar je (od)padlo
njihovega trpljenja. To trpljenje pa je še posebej veliko ravno zaradi tega, ker je le malo
ljudi, ki bi svojo Ljubezen poklanjali samo tistim, ki so v nevarnosti, da bodo izgubljeni.
Zato govorim ljudem preko Moje Besede in jih opominjam na Ljubezen, da bi v svoje
Ljubezenske misli in Ljubezenske molitve vključili vse ljudi, kateri potrebujejo takšno
pomoč, da bi se celo njim odprla srca, ko jim zazveni Moja Beseda.
Svet predstavlja veliko nevarnost, katera pa je lahko odstranjena po poti sile Ljubezni…
To si morate vsi vzeti k srcu in vedeti, da vi lahko ravno tako veliko prispevate, ko
svetu, se pravi Mojemu nasprotniku odvzemate žrtve; vi namreč uporabljate orožje,
kateremu on podleže… ko v Ljubezni sprejemate tiste, ki so padli pod svet. Lahko jih
rešujete; in da bi se razplamtela Ljubezen v vas, se spomnite nepopisnega trpljenja, v
katerem se nahaja duša take osebe… ki je tako šibka, da se ne more več upreti. Zaradi
tega, da bi se osvobodila izpod neusmiljene oblasti, ona najprej potrebuje dotok
moči… Pomagajte ji in ji po poti Ljubezenskega zavzemanja poklanjajte moč , in ona
vam bo večno hvaležna za to. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 6582, 28. junij 1956
ZAVZEMANJE ZA BLIŽNJA ČLOVEŠKA BITJA…
Živeti v temi duha je usoda vseh tistih na tem svetu, ki so še naprej omejeni s strani
Božjega nasprotnika (Satana), ki še niso našli odrešenja preko Jezusa Kristusa… ki zato
potujejo po njihovi zemeljski stezi v neznanju in šibkosti, duhovno slepi in brez moči,
da bi se lahko ločili od samega nasprotnika. Duše teh ljudi so obkrožene z zelo gostimi
navlakami in nobeden žarek svetlobe ne more prodreti in prosvetliti dušo. Ona se je
vselila v njeno telo z odločitvijo, da doseže polno zrelost v njemu. Vendar pa je ona od
začetka njenega utelešenja vedno popuščala njenemu fizičnemu telesu, katero je
postalo pravšnje orodje za nasprotnika, da duši prepreči, da dozori… Tako duša,
duhovno bitje znotraj človeškega bitja, v njenem telesu živi neko usmiljenja vredno
(bedno) življenje. Ker ne glede na to, kaj to telo naredi, ono povečuje te goste navlake
in duši onemogoča, da stopi na svetlobo, v kolikor ji ni podarjena pomoč. In če človeško
bitje živi samo za svoje telo, če se od njega ne more pričakovati nikakršne spremembe,
potem mora pomoč priti odzunaj… duša mora biti osvobojena izpod kontrole, ki je
zgrabila telo… In ljudje, ki so že našli odrešenje, morajo sodelovati pri tem delu
osvobajanja… katero pa se vedno lahko zgodi tako, da se omenjeno dušo priporoči
Jezusu Kristusu, Ki jo edini lahko (od)reši od njenega nasprotnika in Ki jo lahko
osvobodi izpod vladavine Njegovega nasprotnika.
Pripeljati človeško bitje do Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa je za takšne duše
najhitrejši način odrešenja. Ko se jih obvešča o Jezusovem učenju Ljubezni, se človeško
bitje lahko spremeni in gre po stezi do Njega, kar pa bo za dušo dejansko uspeh, ker bo
potem zanjo poskrbel Jezus Kristus Osebno… Če je torej oseba popolnoma pod
Satanovo kontrolo, potem on ne bo želel sprejeti nikakršnega učenja o Odrešenju
preko Jezusa Kristusa; on bo sovražno nastrojen do Božanskega učenja Ljubezni, ker je
nasprotnik poznavalsko (spretno) razvijal njegovo sebično ljubezen, zaradi česar ne bo
niti najmanj pomagal njegovi duši na način, da bi poizkušal razmakniti te navlake, ker
se to lahko zgodi samo preko del Ljubezni, do katerih pa on ne more priti zaradi
njegove sebične ljubezni. Potem pa se bo takšno dušo moralo usmiliti njegovo bližnje
človeško bitje in ji dati podporo, da ji bo na ta način zagotovilo Ljubezen, ki ji ni dana s
strani lastnega telesa… Ona je lahko (od)rešena edino preko Ljubezni. In vsaka
Ljubezenska misel bo naredila, da se počuti dobro; ona jo doživlja kot iskro svetlobe,
kot pritok moči, in ona ravno tako uspeva občasno na pozitiven način vplivati na njen
fizični pokrov… Vsaka duša je lahko (od)rešena, če ima podporo v Ljubezni…
To bi vas vse ljudi moralo zamisliti, ker vi vsi lahko igrate odrešeniško vlogo, samo če so
vaša srca sposobna ter pripravljena Ljubiti. Potrebno je priznati, da bo vaša Ljubezen
nesposobna sprejeti krivdo takih duš in za njih dati nadomestila. Vendar pa ona lahko
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vseeno podari moč, da spremeni njihovo voljo in da gre (duša) po stezi do Jezusa
Kristusa, do Križa, kjer bo ona našla odrešenje. Duša je tisti del človeškega bitja, ki
razmišlja, čuti in želi… Če je tako duši priskrbljena moč preko nesebične Ljubezni,
potem bo ona ravno tako odznotraj vplivala na človeško bitje, da razmišlja in da si želi
to, kar je pravilno. Potem se bo iskra Ljubezni znotraj prebila v temo; ona bo dojela
napačno smer njene volje in se bo začela presojati (spraševati)… Človeško bitje se bo
začelo ozirati na njegovo življenje. In kolikor več Ljubezni on prejme od njegovih
bližnjih človeških bitij, toliko bolj zanesljiva bo njegova sprememba, ker je Ljubezen
moč, ki ne bo nikoli ostala neučinkovita. To je razlog, da zavzemanje z Ljubeznijo ne bo
nikoli storjeno zaman. In nobeno človeško bitje se ne more nikoli izgubiti, če mu sledijo
z Ljubeznijo izpolnjene misli, če je on vključen v molitev in izročen Božanskemu
Odrešeniku Jezusu Kristusu… To, kar nobena količina razprav ne more doseči na
človeški način, je lahko kljub temu doseženo preko (pri)srčne molitve, če je Ljubezen
gonilna sila za šibko in zamračeno dušo, da se ji priskrbi svetloba (spoznanje) ter moč…
In nobemu bitju ne bi bilo potrebno zaiti, če bi se ga usmilila samo ena Ljubezen
bližnjega človeškega bitja. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8101, 13. februar 1962
BLAGOSLOVI LJUBEZENSKEGA ZAVZEMANJA…
Nobena duša, za katero se zavzema z Ljubeznijo, ne bi smela »stradati«… Tam, kjer je
Moja Ljubezen vezana z zakonom večnega reda, vaša Ljubezen lahko deluje odrešilno.
In Jaz zaradi vaše Ljubezni lahko duše oskrbim z močjo ter jim pomagam do končnega
zveličanja. Jaz vas namreč želim samo spodbuditi na dokaz Ljubezni, ker je Ljubezen
sila, ki še neodrešenim lahko prinese pomoč, obenem pa lahko tudi vas spodbudi v
vašem razvoju proti navzgor. Tako da vse, kar ima svoje temelje v Ljubezni, ima
»blagoslovljen« učinek tako na Zemlji, kot tudi v onostranstvu. Če vi ljudje lahko
zajamete vse z vašo Ljubeznijo, ste vi že daleč napredovali v vašem razvoju in lahko v
kraljestvo onostranstva vstopite kot popolna bitja, ko vaša duša zapusti zemeljsko telo.
Vendar pa si takšno Ljubezen ljudje le redko lahko privoščijo, ker po navadi presojajo
še na čisto človeški način in vidijo napake ter slabosti svojih bližnjih, katerih zaradi tega
ne morejo ljubiti… Vendar pa bi Ljubezen morala biti takšna, da ima razumevanje za
vse, da lahko odpusti vse in da z usmiljenimi očmi gleda na slabosti ter napake drugih
ljudi… da mu je pripravljena pomagati… In tisti, ki si uspe prisvojiti to stopnjo Ljubezni
na Zemlji, se ima lahko resnično za srečnega, ker je on naredil spremembo svojega
bitja v Ljubezen, kar pa je bil tudi cilj njegove zemeljske hoje… In vi vsi bi se morali
truditi, da dosežete to stopnjo Ljubezni; zato si morate vedno samo zamisliti dušo
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bližnjega, ki je pogosto v najgloblji težavi, zaradi česar potrebuje pomoč… popolnoma
vseeno je, ali še živi na Zemlji ali pa je že v kraljestvu onostranstva…
Ko bi lahko videli takšne duše, bi vas zajelo globoko usmiljenje in vaša volja, da bi
pomagali, bi takoj dobila spodbudo, da bi jih želeli rešiti iz njihove težave. Tako da bi se
morali resno ukvarjati z mislijo, da te duše resnično potrebujejo vašo pomoč, katero pa
le redko dobijo, ker so ravno tako zlobni do drugih ljudi, zaradi česar si ne zaslužijo nič
Ljubezni… Misli tega človeka sicer resda ne morejo biti dobre, vendar pa je duša vredna
obžalovanja, ker se nahaja v okovih sovražnika, ki zaduši vse dobro v njej in kateremu
je v njeni šibkosti izpostavljena brez moči… ona namreč sama v sebi ne prebuja
Ljubezni, ki bi ji dajala moč, da se upre… In takim dušam bi morali pomagati z vašo
Ljubeznijo… Dobra misel, klic k Meni v zavzemanju, kakor tudi nesebično delo pomoči,
ki dušo blagodejno dotakne, lahko v duši razplamti Ljubezen, ker ona v sebi (ob)čuti
moč, katero ji je dostavila vaša Ljubezen. Ko bi se vedno samo potrudili navidezno
postaviti se v položaj teh duš, bi jim tedaj vaša Ljubezen šla naproti in vi bi na te duše
dejansko lahko delovali odrešilno. Namreč vsaka duša, ki živi v popolni temi, ki na sebi
še ni izkusila moči Ljubezni, je vredna obžalovanja. In vi srečujete ravno takšne duše,
pri čemer pa ne usmerjate pozornosti na njih ali pa se od njih obračate stran, ker vam ti
ljudje niso po volji, ker mislite, da jih ne morete ljubiti…
Zavzemite se za njih in se poskušajte postaviti v njihov mučen položaj! Vi, ki ste že našli
svetlobo (spoznanje), se usmilite tistih, ki še vedno tavajo brez svetlobe… podarite jim
Ljubezen in Mi predstavite njihovo težavo; Jaz pa bom zaradi vaše Ljubezni usmiljen in
jih bom oskrbel z močjo, katero morajo samo na pravilen način uporabiti, da bi tako
našli izhod iz svojega trpljenja. Ne glejte toliko na človeka, kot pa na njegovo dušo, ki
vam je hvaležna za najmanjšo pomoč, ker si sama ne more pomagati, če ne izkoristi
moči Ljubezni… In ker ima sama le malo Ljubezni, jo morate usmeriti takšni duši. In
delovali boste odrešeniško, obenem pa boste tudi prejeli izpolnitev vaših prošenj, ko
ste tudi sami v duhovni težavi in ko jo predstavite Meni, ker je vsem vam potrebna
Moja pomoč, vse dokler živite na Zemlji. Vendar pa tudi v kraljestvu onostranstva ne
bom prikrajšal za pomoč tistega, za katerega molite z Ljubeznijo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8441, 17. marec 1963
MOČ LJUBEZENSKEGA ZAVZEMANJA ZA NEVERNIKE…
Kako daleč so še od Mene oddaljeni ljudje, ki nimajo vere v Boga in Stvarnika; ljudje, ki
sebe doživljajo, kot da so le proizvod naravnih sil in ne želijo priznati ničesar, kar bi
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kazalo na »močno Bitje«… V njih »volja odpora« še ni »zlomljena«. Oni Me zavračajo in
ne želijo povezanosti z Menoj, zaradi česar so še vedno popolnoma v lasti Mojega
nasprotnika (Satana). Oni so njegovi pomočniki, ker želijo obenem tudi druge ljudi
prepričati v to, da ne obstaja ničesar, kar bi se lahko priznalo kot »Silo polno modrosti«.
Oni sicer resda hodijo po zemeljski poti kot ljudje, vendar pa se dejansko nahajajo v
bližini prepada, v katerega jih bo strmoglavil Moj nasprotnik v primeru, da se ne
spreobrnejo pred svojo smrtjo… namreč za takšne popolnoma neverne ljudi je težko
pričakovati vzpon v kraljestvu onostranstva, ker niso dovzetni za prosvetljenje in bodo
vztrajali pri svojem stališču. Oni v zemeljskem življenju zlorabljajo dar razuma, ker bi že
po razumski poti morali priti do drugačnih zaključkov (Rimljanom 1:19, 20), če bi le imeli
resno voljo za spoznanje resnične svetlobe glede smisla njihovega zemeljskega
življenja. Toda tovrstne misli… ko se pojavijo v njih… so zavrnjene; in ni nobene druge
možnosti, da se jim lahko pomagalo priti do vere, ker bi bili dokazi prisilna sredstva,
katera niso nikoli uporabljena. Po navadi so takšni neverni ljudje trdega srca, in ker jim
primanjkuje Ljubezni v srcu, jim srce ostaja zatemnjeno. Zato je močna samo
nasprotna volja, katera pa bo ravno tako na enak način poizkušala delovati na ljudi, ker
on kot pristaš nasprotnika dobi spodbudo, da deluje zanj. In če poizkušate takšne ljudi
prepričati, da sprejmejo Resnico, boste težko doživeli uspeh. Zato je zavzemanje edina
stvar, kar lahko naredite za njih, ker… če je to narejeno z Ljubeznijo… ona kot moč
»seva nazaj« na te ljudi in ima tedaj lahko učinek, da človek na ta način razmisli in da
tako oslabi njegova »obrambna volja«…
Zaradi tega se morate v molitvi spomniti vseh nevernikov, da bi se jim z močjo
zavzemanja lahko dotaknilo srca… Vedno morate misliti na to, da so te duše še vedno v
oblasti Mojega nasprotnika in da potrebujejo pomoč, da bi mu lahko pobegnili… Na
silo ni mogoče spremeniti njihove volje, in on Moje neposredno Ljubezensko sevanje
zavrača, zaradi česar le to tudi izgublja na učinkovitosti… Toda vaša Ljubezen naredi
to, da je ta »dar« moči mogoč, katero pa doživlja kot blagodejno in katera mu lahko
spre-obrne razmišljanje, brez da je prisiljen na to. In ko veste, da je neka takšna duša
povsem šibka in da se ne more upreti nasprotniku, bi se te šibkosti »morali usmiliti« in
vašo svobodno voljo spodbuditi, da naredite vse, kar je mogoče za njihovo odrešenje…
V tem primeru je Ljubezensko zavzemanje edino, kar preostaja, katero pa nasprotniku
vendarle lahko odvzame dušo, ker ne ostaja brez učinka. Svobodna volja je Božansko v
človeku, kakor je bila svobodna volja ravno tako razlog za najgloblji padec, in ona to še
vedno ostaja… zaradi tega tudi vrnitev padle duše pogosto zahteva »večnosti«, če ji v
času zemeljskega življenja ne pride na pomoč Ljubezen. Ljubezen namreč zmore vse…
in nasprotnik podleže Ljubezni… Tedaj duše ne more držati; ona se bo osvobodila od
njega in bo težila k Tistemu, Ki je Ljubezen… da Me bo potem na ta način priznala kot
svojega Boga in Stvarnika, s čimer je potem (od)rešena sedaj in za vekomaj… Ne bi bilo
potrebno, da bi bil izgubljen nobeden človek na Zemlji, samo če bi se iskreno molilo za
vsako dušo iz najgloblje Ljubezni… Edino takšna molitev je namreč uspešna in ne
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masovne ustne molitve, ki se ne dvigajo k Meni v duhu in Resnici, temveč so po navadi
le formalne molitve, brez moči… Če bi si torej vsak človek vzel za cilj, da (od)reši samo
eno dušo, da tej duši posveti svojo Ljubezen in da Me prosi za odrešenje, da ona ne bi
bila izgubljena za vekomaj… bi se ljudje dejansko spreminjali in bi prišli do prave vere.
Tako bi naredili vse, da bi izpolnili namen svojega zemeljskega življenja… Vendar pa se
je Ljubezen med ljudmi ohladila (Matej 24:12) in vsak misli le na sebe, zaradi česar tudi
ne more verovati niti priti do cilja, temveč gre odločno ponovno v temo. Tako mora v
trpljenju in nesreči ponovno začeti neskončno dolgo pot… Moja sila namreč ne more
posredovati tam, kjer je volja usmerjena proti Meni. AMEN
(Ta pomembna tema je bolj natančno razdelana v Knjižici št. 65, »Ateisti«)

..........................................................13.....................................................
Molitev za izgubljene duše v onostranstvu…
.........................................................†........................................................
Bertha Dudde, št. 2165, 24. november 1941
MOLITEV ZA DUŠE V ONOSTRANSTVU KI NISO PRIŠLE DO
LJUBEZNI NA ZEMLJI…
Ljudem je nemogoče opisati stezo trpljenja neke ne(od)rešene duše. Vendar pa bi oni
morali vedeti, da mora ona pretrpeti neko nezamisljivo brezupno stanje, ker ima to
znanje namen, da spodbudi ljudi na to, da pomagajo in podprejo take duše, zaradi
česar so nenehno opominjani, da ne pozabijo teh duš. One se bodo tisočkratno
zahvalile tem ljudem, ki olajšajo njihovo agonijo tako, da molijo za njih.
Duše v onostranstvu, ki izza sebe pustijo ljudi na Zemlji, s katerimi so bili povezani,
imajo prednost v primerjavi s tistimi, ki na Zemlji niso prišle do Ljubezni. Z Ljubeznijo
izpolnjene misli in (pri)srčne (pobožne) želje sledijo prejšnjim oz. takšne duše preko
(pri)srčne molitve prejemajo moč, kar lahko naknadno izboljša njihovo situacijo. Vsako
z Ljubeznijo izpolnjeno misel duša doživlja pomirjujoče in ponovno prebuja Ljubezen,
katera se bo potem manifestirala na enako trpeče duše.
Torej duše, ki so na Zemlji živele brez Ljubezni, morajo stradati in nepopisno trpeti.
One so hitro pozabljene, ali pa se na njih misli z neljubeznivostjo, kar ima strašne
posledice za njihovo stanje v onostranstvu. Vsaka ljubezniva misel ljudi na Zemlji za
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duše v onostranstvu olajša njihova trpljenja, vsaka slaba misel pa jih povečuje, pri
čemer se duše niso sposobne braniti same oz. vsiliti ljudem, da jih ljubijo. Sedaj pa duša
opazno prejema vpliv, ali Ljubezni ali neusmiljenja, kar ji olajša ali pa preprečuje njen
napor proti vzponu.
Duše, katerim popolnoma primanjkuje Ljubezni od ljudi na Zemlji, morajo biti povsem
odvisne od njih samih v popolnoma mračnih okolicah in trpeti nepopisno trpljenje. Za
te duše bi se moralo posebno zavzemati v molitvi na Zemlji, da tako one (ob)čutijo
blagoslov zavzemanja in da tako znotraj njih samih občutijo moč Ljubezni, pri čemer se
odvija neka notranja sprememba. Čim namreč tako osamljene duše rahlo dotakne z
Ljubeznijo izpolnjena misel, jo one opazijo in se usmerijo k izvoru te misli. One potem
prihajajo blizu k osebi, ki je z usmiljenjem mislila na njih, pri čemer jo opazujejo: njene
značilnosti, njena delovanja in sled njenih misli.
One ravno tako ne bodo nikoli grdo ravnale z osebo (jo vznemirjale), ki je dobra do njih,
čeprav so oni sami le redko sposobni za dobre občutke. Vendar pa oni premišljajo o
razlogu, da se njihovo stanje trpljenja zmanjšuje, ko so blizu teh ljudi, pri čemer
obenem tudi (ob)čutijo opazno ublažitev (trpljenja) preko molitve v imenu trpečih duš v
temi. Oni se ravno tako naučijo, da je Ljubezen edino sredstvo za izboljšanje njihove
situacije. In ko enkrat duša pride do tega spoznanja (ko to dojame), bo ona tudi postala
nežna in bo pomagala drugim dušam, ki se bodo na ta način izognile najhujšemu
trpljenju.
Ljudje na Zemlji bi lahko (od)rešili neskončno veliko duš iz njihove težave, če bi si
poizkušali zamisliti šibkost teh duš. Ker če čutijo iskro Ljubezni znotraj njih samih, bi jih
moralo to veliko trpljenje ganiti in prebuditi njihovo voljo, da tem dušam pomagajo.
Ljudje bi morali v njihove molitve vključiti te uboge duše, katerim primanjkuje moči, da
bi si tako lahko same pomagale. Oni bi za te duše morali (po)klicati Boga za milost in
usmiljenje; oni bi jim morali dati njihovo Ljubezen in nikoli brezčutno misliti o umrli
osebi, da tako ne povečajo njihove bolečine, ker bo potem duša v veliki nevarnosti, da
postane popolnoma otrdela in da umre vsakršna težnja v njej… Vendar pa bi bile duše
lahko (od)rešene, pri čemer bi ljudje na Zemlji lahko izjemno veliko pripomogli k temu,
da bi se to doseglo. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 5313, 9. februar 1952
SPREMEMBA VOLJE PREKO ZAVZEMANJA…
Carstvo mraka drži njegove duše v ujetništvu, ker da bi se te duše lahko držalo v
omejenem stanju, ni potrebno veliko moči; one zaradi njihove šibke volje ne nudijo
odpora… Vendar pa preko zavzemanja lahko prejmejo moč za to odločnost (za odpor).
Vi ljudje morate dojeti, da je z Ljubeznijo izpolnjena molitev v imenu teh ujetih duš
lahko neizmerno uspešna; one pri tem začnejo čutiti pojavljajoče hrepenenje po tem,
da bi postale svobodne izpod Satanovih okovov. Pogosto se to hrepenenje pojavi v njih
le za trenutek, ki pa postaja rastoče vse daljši, kolikor pogosteje se misli na te osebe v
ljubezenskem zavzemanju. Potem pa je to tako, kot da so se prebudile iz globokega
sna; one postajajo dejavne in iščejo možnost, da se osvobodijo iz njihovih okovov, ker
one namreč temo (mrak) doživljajo kot omejitev in hrepenijo po svetlobi.
Ko se je enkrat zgodila ta sprememba zaradi z Ljubeznijo izpolnjenih molitev, bodo te
duše voljne iskati. In najmanjši žarek svetlobe jih bo spodbudil, da pohitijo do njegove
izhodiščne točke. Oni se bodo začeli prebujati v življenje… vendar pa jih princ
podzemnega sveta ne bo tako lahko pustil… zaradi česar se bosta na začetku
izmenjavali svetloba in tema. Od časa do časa bodo oni prihajali do spoznanja glede
njihovega stanja in potem zopet tavali v popolnem neznanju.
To je razlog, da se mora z dušami ravnati z dobrodušnim potrpljenjem. One morajo
preko molitev vedno znova prejeti nek vpliv moči; potrebno jih je (po)klicati preko z
Ljubeznijo izpolnjenih misli, da so tako vedno znova povlečene ven iz njihove mračne
sfere. One morajo prejeti miselne razlage in biti napotene na Jezusa Kristusa,
njihovega Odrešenika, da se bodo tako one same obrnile na Njega in Mu namenjale
prošnjo za pomoč ter usmiljenje.
Čeprav so duše v temi težko poučljive in pogosto trmaste, one kljub temu občutijo
koristi z Ljubeznijo izpolnjenih molitev, kar pa obenem tudi postopoma omehča
njihovo otrdelo srce oz. preko Ljubeznivega zavzemanja lahko človek take duše iztrga
iz teme, pri čemer bo vedno uspešen, če ne prekine njegove volje, da pomaga, kar pa
obenem tudi daje napredek volji duše. Zle duše se v kraljestvu onostranstva pogosto
borijo ena z drugo. Vendar pa ne bo nobena mračna duša nikoli povzročila škodo osebi,
ki moli za njih.
Človekova Ljubezen bo umirila celo najbolj vznemirjeno dušo, kakor v nasprotnem
primeru tudi lahko oživlja in stimulira najbolj šibko dušo, da ona izboljša njeno stanje.
Ljubeznivo zavzemanje s strani ljudi na Zemlji je ogromen dejavnik pri odrešenju,
katerega ljudje premalo poznajo. Vsakič, ko se (nekdo) spomni teh nesrečnih duš, se
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prebuja njihovo hrepenenje po svetlobi, kar pa vedno predstavlja spremembo volje
duše, kar je pozneje vzeto v poštev. Sama duša si mora želeti biti (od)rešena, in ta
odločitev se pogosto javlja kot rezultat z Ljubeznijo izpolnjenega zavzemanja… Zato se
Ljubezen lahko prakticira naprej še celo po smrti; duše se namreč še naprej lahko
(od)rešijo iz teme, ker moč Ljubezni lahko doseže vse. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 9014, 13. julij 1965
PROŠNJA ZA DAR MOČI ZA DUŠE UMRLIH…
Vsakič, ko se zgodi, da kar naprej mislite na umrlo osebo, morate vedeti, da je to vedno
neka prošnja za pomoč, katero morate vi ponuditi, ker nihče drugi ne skrbi za njih. In ko
bodo oni zagledali vašo svetlobo, se bodo želeti zbrati okoli vas in črpati moč iz te
svetlobe. Oni namreč pogosto ne poznajo pomena te svetlobe, še posebej če so bili vse
do sedaj v zmoti. Potem pa bo dovolj, da se duši pošlje samo eno misel, da se jo
pokliče, da se vam pridruži in da sprejme lekcijo (nauk). Posebno namreč duše, katerim
ne sledi Ljubezen-sko zavzemanje, trpijo v veliki stiski, in katerim se bo obenem tudi
pomagalo, da pridejo do posedovanja Resnice.
Samo en klic v zavedanju, da sodelujejo pri vaših lekcijah, je že dovolj, da trajno
pritegne duše z rezultatom, da vas one ne bodo več zapustile; da se bodo pridružile
veliki skupini tistih, katerim bom potem Jaz Osebno lahko govoril. In vi boste nenehno
obkroženi z dušami, ki želijo povečati njihovo znanje, da bi ga predale dalje tistim, ki
imajo manj znanja in katerim oni obenem tudi želijo pomagati. Potem pa bo
bistvenega pomena to, da jih obvestite o Mojem delu Odrešenja; namreč samo takrat,
ko najdejo Njega (Jezusa Kristusa) in odrešenje od njihove krivde, bodo oni to
globokoumno znanje tudi sprejeli.
To pa najprej zahteva njihovo dejavnot Ljubezni, ker ga bodo oni sposobni razumeti
samo, če zaposlijo njihovo voljo, da ponovno ljubijo, da bi tako pomagali dušam, ki
trpijo v enaki težavi. Samo takrat bodo oni sami vse bolj prodrli v Resnico in bodo
odkrili, kako lahko se je izročiti Božanskemu Odrešeniku in se obrniti na Njega za
odpuščanje njihove krivde. Potem bo Božanska Beseda nenehno tekla k njim in oni jo
bodo sprejeli ne glede na to, na kakšen način jim je ponujena. Vendar pa je prvi korak
za dušo težak, dokler ne izkusi moči zavzemanja, ki se bo izrazila v spremembi volje; na
ta način pa je tudi lažje izvršiti vpliv, da bo tako duša popustila, ko prejme njen klic.
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Zato usmerite pozornost na vsako takšno prošnjo in dajte podporo dušam, ki iščejo
pomoč in ki resnično spomnijo nase mnoge duše na Zemlji. Vendar pa bodo vseeno
našli zavzemanje samo pri tistih, ki so jim sposobni duhovno pomagati, ker so oni v
zavestnem stiku z Menoj, pri čemer se jim Jaz lahko razodenem. To dejstvo, da je moč
Moje Besede izjemno učinkovita, lahko doživi vsaka duša, ko se vam je enkrat
pridružila, s čimer bo tako zagotovljen njen napredek…
Ko Mi je enkrat ponujena možnost, da se objavim človeku preko delovanja Mojega
Duha, bo ta človek stal sredi odseva svetlobe, ki bo pritegnila mnoge duše, da
sprejmejo to isto, kar je bilo tudi vam ponujeno. In zahvaljujoč vam vse duše, katere vi
vključite v vaše zavzemanje, ne bodo več mogle zaiti. Potem boste namreč vi
motivirani edino s strani Ljubezni do teh duš; in zaradi te Ljubezni bom Jaz ravno tako
dal moč tistim, v imenu katerih vi molite. Jaz moram v onostranstvu ravno tako
uporabiti zakone, ki pa najprej vključujejo svobodno voljo bitja, katere ne sme nihče
kršiti, niti Jaz Osebno niti Moj sovražnik (Satan).
Zato je pomembno, ali se vi … ki morate ravno tako spoštovati svobodno voljo, z
Ljubeznijo spomnite duš, kiso še naprej slabo-voljne, toda katere se niso sposobne
upreti moči zavzemanja in na katerih voljo ste vi zato sposobni vplivati. Ko se jih je
namreč blagodejno dotaknila moč Ljubezni, se oni ne bodo več upirali in bodo brez
upora pritegnjeni k vam, da jim boste potem vi lahko prenesli Evangelij Ljubezni.
Ko bi samo vedeli, kako goreče vaši privrženci (duše) sprejemajo Mojo Besedo; kako
oni nenehno čutijo, da napredujejo in kako so vam hvaležni, da ste jim vi pomagali z
vašim zavzemanjem, da sodelujejo pri vaših lekcijah učenja, vi ne bi prenehali moliti za
teke duše. In bili bi celo zadovoljni z njihovim napredkom, ker vas bodo oni ravno tako
zaščitili povsod, kjerkoli je to mogoče, da bi preprečili oviranje prejemanja Besede…
Čim vas oni obkolijo, boste vi obenem tudi prečistili vaše okolice, tako da ne bo nihče
postal predmet sovražnikovih skušnjav. In ravno to daje vaši dejavnosti pomembnost,
ker vam le ta omogoča, da doprinesete k odrešenju mnogih duš s tem, ko jim nudite
kruh in vino, s tem pa tudi prijeten eliksir življenja in najučinkovitejšo prehrano. In vi
boste nekega dne (ob)čutili notranje veselje, ker ste lahko doprinesli k vzponu tistih, ki
bi brez vaše pomoči še naprej dolgo časa veneli v temi…
Zato sprejmite vsako misel, ki vas spominja na nekega umrlega. Razumite jo kot klic na
pomoč, katerega ne smete zavrniti; potem pa ga zavestno pokličite blizu k vam, s
čimer bo tako narejen prvi korak. Čim se namreč oseba zavzema v imenu take duše,
bom tudi Jaz zaradi te osebe lahko podaril moč duši… kar pa drugače Jaz tega ne bi
mogel narediti, ker je to v nasprotju z zakonom večnosti; namreč samo svobodna volja
lahko prosi za moč, katero pa Jaz sedaj prepoznavam v Ljubezen-skem zavzemanju in
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tako tej duši podarjam Mojo milost, pri čemer ji bom obenem tudi lahko preko vas
zagotovil milost Moje Besede.
Ljudje bi lahko (od)rešili vse duše preko Ljubezen-skega zavzemanja. Vendar pa se le
malo njih tega zaveda in tudi tega, da ima zato Moj sovražnik veliko moč, kateri bo
poizkušal narediti vse, da bi oviral takšne stike duhovnega sveta z Zemljo. Kjer pa ne
bo učinkovit, če se Mi človeško bitje izroči z Ljubeznijo, katerega bom Jaz obenem tudi
zaščitil… še posebej, če Jaz preko njega želim govoriti dušam v onostranstvu, česar pa
Mi Moj sovražnik ne bo mogel nikoli preprečiti, da to naredim… ker tam, kjer obstaja
volja za odrešenje, bodo ljudje osvobojeni od tistega, ki jih je dovolj dolgo držal v
ujetništvu. In Ljubezen je njihovo edino orožje, katero ga bo porazilo in od katere on
beži… ker ona je in bo tudi ostala Moj delež za celotno večnost. AMEN
(Ta pomembna Ljubezen-ska tema je razdelana v Knjižici št. 29,
»Človeška molitev za neodrešene duše v onostranstvu«)
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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)

82

V hrvaščino prevedla Lorens N. in Zoran Ć.
Uredil in sestavil Lorens N.
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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