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(BD 3610)
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Bertha Dudde, št. 0345, 23. marec 1938
BLAGOSLOV BOLEZNI IN TRPLJENJA…
Otrok Moj dragi… Blagoslovljen je tisti, ki vedno potrpežljivo prenaša svoje trpljenje, ki
je nase pripravljen vzeti svoj križ in Mi je vedno pripravljen služiti. Njemu bom v zelo
kratkem času odvzel vsako njegovo trpljenje. Pazite na vaše zdravje telesa in duše,
kajti šele tedaj lahko v sebi nosite zdravega duha! Telesno trpljenje oblikuje ponižnega
človeka, če ne želite, da bi se duh izobličil. In ko razmišljate o usodi, ki vam prinaša
trpljenje, nikoli ne pozabite, da je to sredstvo za izkoreninjenje pomanjkljivosti in
slabosti v vas… Vendar pa ste v veliki meri vi zaslužni za bolezni in telesne motnje…
Podobno tudi sile teme posredujejo s takšnimi sredstvi, da bi povzročile, da bi vam
spodletelo na vaši poti vzpona (napredka).
Če želite, da vam bo trpljenje koristilo in da bo umaknjeno od vas, potem negujte
potrpljenje in pripravljenost (voljnost). Trpljenje, ki človeka prečiščuje in mu daje pečat
ponižnosti, je blagoslovljeno iz Moje strani. In zato se izogibajte zmoti, da bi se mu
upirali, temveč se zahvaljujte zanj vašemu Nebeškemu Očetu; to je namreč še ena
stopnica, ki vodi višje (bližje) k Njemu… In molitev vam bo ponovno prinesla olajšanje,
če je nastopil pravi trenutek za to. Oče vam namreč nikoli ne daje križa, ki bi bil
pretežak za nositi; On ve, kaj potrebujete in vas vodi preko trpljenja samo zato, da bi
postali popolni. Zato slavite Očeta za vekomaj! AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0373, 11. april 1938
NAMEN TRPLJENJA – SKUŠNJAVE – OTOPELOST DUHA…
V življenju je veliko stvari, ki človeškemu bitju odvzemajo pogum… to so kot okovi, ki
držijo priklenjeno srce takšne osebe. Kadar se prepogosto pojavljata žalost in trpljenje,
se vedno znova pojavljajo dvomi v Božjo dobroto in usmiljenje… čeprav pa vam to
vedno prinaša neko notranjo zrelost, za kar bi drugače potrebovali veliko več časa. Ker
pa zemeljsko življenje traja samo nek kratek čas, je nujno, da se morajo tovrstna
depresivna ali boleča dogajanja včasih odvijati eno za drugim, da tako lahko izvlečete
blagoslove iz njih; da na vaše življenje gledate resno in skrbno in da se vaše hrepenenje
usmerja vse bolj in bolj stran od sveta in njegovih privlačnosti, ki pomenijo resno
nevarnost za vas. Posameznemu človeku se življenje pogosto zdi neznosno; takšen
zemeljski otrok se včasih utrudi in izgubi upanje… njega nosi (oz. vodi ga na stransko
pot), brez da bi se vsaj malo potrudil spremeniti to malodušno življenje. Čeprav pa bi
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bilo to tako enostavno za vas, čim bi vam pravilno stališče do Boga pokazalo pot, po
kateri bi morali iti. Torej razmislite o mnogih navidezno nepremostljivih ovirah v vašem
življenju, ali bi se jim izognili, da vam vsakič ni bila ponujena pomoč od zgoraj…
Vi torej te pomoči ne prepoznate vedno tako, kot da je poslana od zgoraj. Čeprav pa je
vsak dogodek pritok Moje Božje milosti… naj bo prijeten ali neprijeten… on ima vedno
enak namen: da ima prečiščujoč učinek na vas, Moje zemeljske otroke. Če bi v vsaki
preizkušnji (skušnjavi) lahko videli (spoznali) sredstvo napredka, potem bi obenem tudi
lahko prepoznali vaše lastne pomanjkljivosti in napake; in ob tem spoznanju se
obenem tudi pojavi tiha volja, da bi se jih premagalo… Potem pa je vsako preizkušnja
že doseglo svoj namen… in zato morate vi v vsaki težki situaciji dojeti, da so le te nujne,
da bi se doseglo večjo stopnjo zrelosti… da so one posamezne stopnice, ki vodijo dušo
do popolnosti. Življenje brez borbe bi pomenilo edinole stagniranje na enakem nivoju;
veliko težje se je namreč boriti proti samemu sebi, kot pa proti sovražnikom, ki se
človeškemu bitju pribli\ujejo od zunaj. Vsako prebujanje iz otopelosti (lenosti) duha
pomeni korak naprej… človeško bitje, ki je pozorno (prebujeno), ne bo zanemarilo
njegovega duha in ga ne bo pustilo stradati; otopelost je namreč vrnitev na staro in ne
more se reči, da je na kakršenkoli način »oživljajoče«. Ono bo uničilo vsako spodbudo
za dejavnost in ne more nikoli pozitivno vplivati na dušo. Zato naj vas ne zmede to, ko
se življenjske težave zdijo pretežke, da bi jih prestali (pretrpeli)… če vas one ozavestijo
glede vaših pomanjkljivosti, proti katerim se vi borite, potem ne bo dogo časa trajalo,
da bodo one odstranjene. Gospod namreč dovoljuje tovrstne skušnjave samo toliko
časa, dokler ne izpolnijo svojega namena in ne izboljšajo srca človeškega bitja, ker ni
Njegova volja, da morate vi trpeti, razen da bi preko tega postali primerni za večno
veselje (blaženost). AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0579, 11. september 1938
RAZNOLIKOST ZEMELJSKEGA ŽIVLJENJA…
VI BI MOLILI ZA TRPLJENJE…
Otrok Moj, poglej! V svetu svojih staršev si sprejela svojo usodo, ki ti je dovolila precej
dozoreti in tvoje zemeljsko življenje je bilo polno doživetij, ki so stimulirala tvoje
razmišljanje, pri čemer ti je bila steza k vzponu lahko veliko lažje razodeta. Čeprav so
življenjske okoliščine ljudi pogosto celo težje, z veliko večjo revščino in trpljenjem,
vendar pa tedaj njihove duše še niso takó zrele in se v takó težkih pogojih lahko edinole
prečistijo. In zato so bremena ljudi ravno tako različna, kakor tudi njihovi rezultati. Pred
vsakim utelešenjem kot človeško bitje vsaka duša hrepeni, da bi izkoristila svoje
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utelešenje, kolikor je mogoče hitreje in uspešnejše, zaradi česar nastanjajo telo, ki ima
v naprej določeno težko usodo. Po drugi strani pa morajo mnoge duše iti po stezi
prečiščevanja, ki zahteva drugačne življenjske okoliščine… ki hitreje vodi do njihovega
cilja preko bolj prijetnega življenja, kjer pa se mora boriti z drugimi nevarnostmi, katere
mora duša premagati. To je uredil Nebeški Oče v Njegovi modrosti, četudi ljudje na
Zemlji še ne morejo razumeti tega in pogosto postanejo ogorčeni zaradi
neenakomerne razdelitve zemeljskega bogastva. Toda On, Ki ve vse, Ki razume vsako
pomanjkljivost duše in bi želel videti enako popolnost, ravno tako zna v vsemu ponuditi
pravilno pomoč in na človeško bitje postavlja edino to, kar je nujno za korist njegove
duše. Vsak dan je korak bližje k sreči… zato poskrbite, da se korak za korakom
vzpenjate (da napredujete)… in ne da hodite nazaj… Vi se boste Meni, vašemu
Stvarniku večno zahvaljevali za vsako žalost, katero sem položil na vas, in hvalili boste
modrost Tistega, Ki vas je ustvaril in Ki želi, da boste z Njim za vekomaj… Vi bi morali
vedno vedeti, da Oče ne želi izgubiti nobenega Njegovega otroka (Matej 18:14) in da
On skrbi za vsako bitje. Ta skrb pa pogosto potrebuje metode, ki se vam zdijo težke,
ker si ne morete zamisliti veličine nesreče, ki vam grozi… Če bi vi lahko popolnoma
razumeli, bi vi molili za trpljenje, samo da bi se izognili nesreči. Vendar pa da bi dosegli
najvišjo nagrado, morate vaše življenje živeti brez znanja o vaši situaciji in stremeti k
vzponu z vašo lastno svobodno voljo. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0646, 30. oktober 1938
LJUDJE BREZ TRPLJENJA… TRPLJENJE JE LJUBEZEN…
Tisti izmed vas, ki hrepenite, boste v svojem srcu vedno slišali Moj Glas. Otrok Moj,
poglej! Tvoje življenje na Zemlji je dejansko nenehna borba, katera pa mora takšna
ostati vse do konca tvojega življenja, ker bo to podpiralo tvojo moč volje. Če bi že na
Zemlji našla popolno izpolnitev svojih želja, bi se ti upočasnila v svojem prizadevanju,
da bi prišla do Mene. In v tem lahko vedno najdeš razlago za dneve in ure, ki težko
obremenjujejo tvoje misli. Kljub temu pa je Moja Ljubezen blizu tebe in ščiti tvojo dušo
pred tem, da se ji ne bi kaj hudega zgodilo. Stanje nenehnega zadovoljstva na Zemlji bi
bilo izjemno pogubno za tvojo dušo… In Moja Ljubezen želi takšno nevarnost odvrniti
od tebe in v tebi negovati vse večjo duhovno dejavnost in hrepenenje po Meni; to je
namreč pravilna gonilna sila za duhovno delo izboljšanja samega sebe (za napredek)…
In Jaz sem blizu vseh vas. Vendar pa Me vi pogosto ne uspete prepoznati; ne iščete Me
niti Me ne poslušate znotraj vas, kjer vam Jaz nežno govorim… Samo vztrajaj in ne
dovoli, da se tvoje hrepenenje po Meni zmanjša! Potem pa te bom Jaz popolnoma
posedoval in ti nekega dne dal blaženi mir, ko boš v življenjski borbi postala
zmagovalec. In zato dovoli, da tvojemu srcu povem sledeče: Okus brezmejne ekstaze
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(nepopisnega navdušenja, sreče, blaženosti) ni tukaj dan nobenemu smrtniku… Ta
pogosto uporabljena izjava na kratko opisuje stanje trpljenja na Zemlji; in vsak tisti, ki v
zemeljskem življenju uživa v mnogih zadovoljstvih, dejansko ni vzet v poštev s strani
Očetove Ljubezni. On lahko vedno govori o resnični Očetovi Ljubezni edino takrat, ko
poleg tega (ob)čuti tudi Očetovo strogost (Hebrejcem 12:5-13)… razen če se ni toliko
prostovoljno predal nebeškemu Očetu, da ga je Gospod blagoslovil že v zemeljskem
življenju. Vendar pa bo moral vsak, katerega Oče ljubi, prečistiti svojo naravo (značaj)
preko ognja Ljubezni ali trpljenja… Če je njegovo srce voljno ljubiti in pripravljeno
pomagati, potem ga trpljenje ne bo potrlo; on bo v svojem trpljenju še bolj gledal v
nebeškega Očeta in bo v zemeljskem življenju postal čista Ljubezen. Toda vsak tisti, ki
je izvzet iz trpljenja, pa je na Zemlji nepopisno reven, in to zaradi njegove lastne
napake… On ni ljubil svojih bližnjih, zaradi česar tudi ne bo prejel tega istega od
svojega Očeta. Njegovo zemeljsko življenje mirnega veselja in radostnih dni bo zanj
sicer dejansko bolj prijetno, vendar pa je stanje duše mrtvo in nepopisna agonija.
Njegova odtujenost od Očetovega srca se bo opazno izrazila v dejstvu, da so vse
njegove misli in želje usmerjene edinole k njegovemu poželenju po zemeljskih užitkih.
On namreč zaradi njegove brezčutne narave postaja podrejen oblasti sovražnih sil; vse
bolj in bolj se usmerja k njim, zaradi česar ga bo ta sila povlekla v vrtinec sveta z vsemi
njegovimi skušnjavami, bliščem in senzualnostmi. Zato vi ne bi smeli nikoli zavidati
ljudem, za katere se zdi, da so premožni v zemeljskem življenju… njihovo življenje je
tako zelo jalovo (neplodno)… Oni si ničesar ne nabirajo za večnost in ničesar ne storijo
za svojo dušo… zato pa vse za svoj poraz in duhovno smrt (Psalm 73). Vendar pa je
zemeljsko življenje kratko, medtem ko je življenje v onostranstvu neskončno dolgo…
Oni so na Zemlji veliko izgubili in le malo prejeli; in revnejši so od najrevnejših ljudi na
Zemlji, ki morajo prenašati trpljenje in težke dneve. Kolikor bolj ste na Zemlji dejavni v
Ljubezni, toliko bolj boste obenem tudi trpeli… zaradi vas samih in še celo bolj zaradi
vašega bližnjega; namreč srce, ki ljubi, ravno tako čuti bolečino svojih ljubljenih
(Rimljanom 12:15)… Pa vendarle je trpljenje zopet Ljubezen… nežna Ljubezen vašega
Nebeškega Očeta, Ki vas pri tem želi oblikovati, da boste dostojni Njegove prisotnosti
in nebeškega raja… In če ste v situaciji, da trpite, potem bi morali vedeti, da ste
obenem tudi ljubljeni s strani Mene… vedeti, da bi morali potem samo čedalje bolj
sprejeti vašega Odrešenika v srce, da bo tako celotno vaše trpljenje spremenjeno v
blagoslove. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 0659, 9. november 1938
CELÓ TRPLJENJE JE MILOST… »OČE NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA«
Ostani zvesta svojemu notranjemu glasu, ki te bo vedno spomnil narediti to, kar je
pravilno. In zapomni si, da bo Oče resnično pravilno učil Svojega otroka samo, če on to
želi slišati. Obstaja namreč veliko večja verjetnost, da nek urejen dosežek pri delu ne
bo več mogoč. Vendar pa boš imela na razpolago vsa sredstva, zaradi česar ti ni
potrebno skrbeti glede ovir, katere pa bo Gospod vedno znova sposoben odstraniti, če
je to koristno za delo, katero On želi, da bo narejeno.
Sedaj pa pridi bliže in prejmi naše sporočilo: Kaj se vam ljudem lahko zgodi, če Gospod
drži Njegovo zaščitniško roko nad vami… On bo zaščitil vaše telo in dušo pred
poškodbo. On vas bo vodil v skladu z Njegovo voljo, in karkoli vam je dano v namen, da
bi to premagali, edino služi v korist vaši duši. Zato ne skrbite in se s popolnim
zaupanjem podredite vodstvu vašega Nebeškega Očeta. Vse na Zemlji ima svoj
namen; nobeno človeško bitje ne pozna načrtov večnega Božanstva, zaradi česar težko
prepozna, kako dobro in modro je vse urejeno v korist ljudi. Njegova strogost, katero
pa imajo ljudje pogosto za kruto, je vedno samo blagodejno sredstvo, da bi vam
nekega dne ponudilo nekaj neprimerljivo veličastnejšega. Ker pa vi ne želite biti vredni
(dostojni) tega, je Gospodova volja ta, da vas vodi po poti trpljenja in žalosti do poti, ki
omogoča, da so vam te lepote dostopne. Nekega dne boste dojeli in se iskreno
zahvalili Očetu za vsako grajanje v zemeljskem življenju. Ljudje na Zemlji nenehno
prejemajo Njegovo milost; in celo trpljenje je milost… kar pa vam ljudem ostaja še
naprej nedojemljivo. Toda če se vi popolnoma predate Gospodu, boste vi kmalu
občutili blagoslov trpljenja. Dojeli boste, s kako neskončno Ljubeznijo vas vodi Očetova
roka, tako da bo to trpljenje celo v zemeljskem življenju imelo pozitiven učinek na vas,
vendar pa bo korist za vašo dušo neprimerljiva. Zato z vso ponižnostjo sprejmite vse,
kar vam Oče pošilja. Razmislite o tem, da niti eden vrabec ne bo padel na zemljo brez
volje vašega Očeta (Matej 10:29) in da je vse, kar vam pošilja, edinole izraz Njegove
volje in milosti; popoln obseg tega pa boste razumeli edino, ko boste postali popolni.
Za sedaj namreč še ne morete presoditi, kaj vam pomaga in kaj vam prinaša izgubo. Vi
morate vedno samo pobožno (zvesto) žrtvovati vašo voljo nebeškemu Očetu in v
vsakem trpljenju ter žalosti moliti k Njemu v vašem srcu… »Oče, naj se zgodi Tvoja
volja«… Potem pa boste tudi vedno prejeli tolažbo. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 0683, 25. oktober 1938
MOLITEV V IMENU JEZUSA KRISTUSA… SKUŠNJAVE SO
POTREBNE ZA RAST VERE IN MOČI VOLJE…
Vi se morate ravnati glede na Odrešenikove Besede: »Če boste kaj prosili Očeta v
Mojem imenu, vam bo dal.« (Janez 16:23, 24). In tako je ta obljuba za vas najboljše
zagotovilo, da v Jezusovo ime ne boste molili zaman. Zato se začne: Gospodova volja
vam pogosto postavlja skušnjave (izpite, preverjanja), katere pa bi vam morale
pomagati pri povečanju vere in krepitvi vaše moči volje. Morate jih sprejeti, kot da so
poslane od Boga in ne smete postati negotovi (v dvomih). Namreč zaman greste preko
vseh skušnjav, če one ne dosežejo svojega namena. Celotno polnost življenja boste
občutili šele tedaj, ko vas nič več ne bo moglo omajati v veri, ko veselje in žalost
sprejmete kot kamen skušnjave na poti navzgor. V skušnjavi pa sta obenem tudi
ukoreninjena moč za upor proti zlu… in pravilno razmišljanje bo lahko prepoznalo
nevarnost v pravem času. In edino tisti, ki se brezvoljno (neodločno) prepušča vsakršni
pobudi, naj bodo to dobre ali zle… ki ne jača svoje volje, temveč vse dopušča, bo le
malo izvlekel iz takšnih skušnjav. Za njega bo zemeljska pot po vsej verjetnosti lahka,
vendar pa ne bo izpolnila pravega namena. In tako želim, da se tudi ti zavedaš, da ti
edino nenehna borba lahko prinese zmago in da dan brez borbe ne prinaša
nikakršnega napredka… da je vsak dogodek, ki je vznemirjujoč in moteč za telo, vedno
zdrav za dušo, ko imaš ti pravilen odnos glede njega. Torej poglej, nebeški Oče svoje
otroke oskrbuje glede na potrebo; On ve, kaj je potrebno, da bi vsaki duši pomagal
napredovati, medtem ko vi, zemeljski otroci ne morete niti približno videti nujnosti
takšnih skušnjav. Dovolite, da vam bo rečeno, da se nič ne dogaja mimo volje
Gospodarja; da se vi s popolnim zaupanjem v Njega lahko zelo dobro soočite s tem
trpljenjem, katero se vam potem zdi znosno. Namreč v enaki meri, kakor vam
Gospodar to daje, vem je On obenem tudi pripravljen pomagati, samo če Ga vi prosite
za to v veri. Vi samo ne smete izgubiti povezanosti z Nebeškim Očetom; potem bo
namreč vaše življenje lahkotno celo v času udarcev usode, katere pa vam Oče dejansko
pošilja, da bi preveril vašo Ljubezen do Njega. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0687, 27. november 1938
BLAGOSLOV SLABEGA ZDRAVJA IN TRPLJENJA…
Stanje trpljenja pogosto obvezuje človeka, da razmisli o njegovem celotnem življenju
na Zemlji. To je ravno tako blagodejno za dušo, kakor je zelo pogosto pozitivno tudi za
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telo, ker si bo človeško bitje ob spoznanju svojih napačnih misli in obnašanja pogosto
prizadevalo spremeniti svojo naravo (značaj). To ima lahko ravno tako pozitiven učinek
tudi na njegovo telo, v kolikor spodoben način življenja lahko občutno prispeva k
vzdrževanju telesnega zdravja ali ozdravitvi bolnega. Telo mora biti pogosto prizadeto
z boleznimi ali slabostmi ravno s ciljem, da bi se človeka prisililo, da dojame, da je
njegov način obnašanja (življenja) popolnoma v nasprotju z Božjim redom… Namreč
vsa grajanja in opozorila poslana s strani Gospoda ne bodo dosegla tega, kar lahko
uresniči slabo zdravje. Človeško bitje nima druge možnosti, razen da se usmeri stran od
sveta in njegovih užitkov in da gleda na življenje s povsem drugačno svetlobo
(spoznanjem)… On vidi krhkost in šibkost telesa. In njegov osebni občutek šibkosti,
njegova nesposobnost, da bi se izognil temu stanju, bosta njegove misli samodejno
usmerila k duhovnim stvarem. On bo potem veliko bolj nagnjen k temu, da se ukvarja s
problemi, ki so daleč stran od misli zdrave osebe. In take misli lahko povzročijo
spremembo, če se jim on ne zoperstavi, pri čemer se duhovna bitja lahko lotijo dela na
duši takšne osebe z vse večjim vplivom nanj, da tako on postavlja vprašanja, na katera
bo potem prejel odgovor od duhovnih bitij v obliki pametnih idej. In na ta način je on
postopoma voden v duhovno sfero, ki se mu zdi prijetna in ga bolj ponotranji. To, da bi
prišel do enakega spoznanja sredi svetovnega vrveža, bi mu odvzelo zelo veliko časa in
bi bil porabljen zaman za dušo… tako pa torej ta kratek čas zadostuje za občuten
napredek. Zato trpljenje ne bi smelo razžalostiti človeka, temveč bi ga namesto tega
morali ravno tako smatrati kot izraz Ljubezni večnega Božanstva; kar pa bo človeško
bitje kaj kmalu razumelo, če se je on preko trpljenja napotil po pravilni poti in kasneje
lahko nadaljuje z aktivnim delom na zveličanju svoje duše. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0818, 20. marec 1939
BOŽJI VZGOJNI MEHANIZEM… DUHOVNA OTOPELOST…
NAMEN TRPLJENJA…
Vi, ki še živite na Zemlji, se približujete času, ki bo poln neizmernega trpljenja za vas,
pri čemer se boste morali boste dokazati glede vsega težavnega, kar vam je
namenjeno. Vse, kar Stvarnik Neba in Zemlje dovoli, je vedno samó sredstvo, preko
katerega On želi zavarovati svoje stvaritve pred duševnim trpljenjem, ki pa je veliko
bolj boleče v onostranstvu, čemur pa se človek lahko izogne, če ponižno prevzame
nase zemeljsko trpljenje in preko njega postane prečiščen in zrel v duši. Človek v svoji
kratkovidnosti, ki je posledica nevere, ne more razumeti vzgojnega mehanizma
nebeškega Očeta. On godrnja in se pritožuje; pogosto se nagiba k temu, da
popolnoma zanika večno Božanstvo, ker se mu zdi nedojemljivo Njegovo delovanje, pri
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čemer ne prepozna Ljubezni ter potrpežljivosti svojega Stvarnika, Ki pa mora izbrati to
pot, ker ni posluha za Njegovo Ljubezensko opozorilo in Besede od zgoraj. Vendar pa
stvar postaja vse bolj resna. Človek je vse bolj otopel pri svojem duhovnem delu in je
vedno osredotočen samo na to, da bi zadovoljil zemeljske obveznosti ne glede na to,
kako se izpolnjevanje teh obveznosti nanaša na dušo. In ker človek ne najde več
povezave s svojim Stvarnikom, mora biti potem tudi duhovni svet izjemno dejaven in s
svoje strani ljudem na Zemlji dati dokaze o njihovem delovanju na njej in v zvezi nje.
Njihovi temeljni življenjski principi morajo biti močno vznemirjeni, da so ljudje tako
prisiljeni, da ponovno razmišljajo o svojem »jazu«, o svojem začetku in svojem koncu.
V popolnoma mirnem času je nevarnost životarjenja v duhovni otopelosti samo še
večja. Tam, kjer je človek obremenjen z raznovrstnimi bremeni, se navsezadnje vseeno
sprašuje, kakšen smisel ima celotno življenje in po kateri poti bi moral iti, da bi se
izognil telesnim skrbem in trpljenju. Potem pa se on počasi in boječe prime za Očetovo
roko, ki mu je ponujena z Ljubeznijo in ki ga najprej želi iztrgati iz duhovne težave. To
je namen in edina razlaga za celoten prihajajoči čas trpljenja… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0828, 25. marec 1939
DEPRESIJE… TRPLJENJE IN OČETOVA LJUBEZEN…
V vas se bo prebudilo neizmerno hrepenenje, če težite k popolnosti in mislite na
nebeške užitke. To hrepenenje bo doprineslo k temu, da bodo odpadli okovi duše. V
enaki meri se bo namreč umaknilo tudi hrepenenje po svetu in zemeljskih užitkih;
umaknila se bo usmerjenost k zemeljskim dobrinam in ohranila se bo edinole želja po
tem, kar predstavlja duševno srečo. In če ste v tem stanju, se bo umaknila vsakršna
depresija, ker vas nič več ne gane to, kar je svetovno; duša postaja svobodna in
zanemarja telo. In tedaj ni ničesar, kar bi jo lahko obremenilo in kar bi ji v manj
popolnem stanju predstavljalo bolečino in trpljenje. Tako da sprejmi to tolažbo in
neumorno delaj na sebi, da boš tako premagala tudi takšne trenutke, ko te še vedno
obremenjuje Zemlja.
Oče na nebu pozna probleme svojih otrok. Vendar pa oni ne morejo povsem izostati;
oni morajo spodbujati tiste, ki so utrujeni in čistiti tisto, kar še vedno ostaja nečisto. S
takšnimi mislimi bo sleherni dan blagoslov in vse bližje boš osvoboditvi. Duša pogosto
dovoli biti omajana, nošena je sem ter tja in še ni trdna sama po sebi. In tedaj so
potrebne takšne depresije, da bi jo učvrstile in spodbudile željo za njenim Stvarnikom.
Ko enkrat prevladajo takšna razpoloženja, bo znova postalo svetlo in jasno v njej, ona
pa bo z veliko večjo požrtvovalnostjo živela za svojo osvoboditev.
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Ljudem po navadi ostaja nedojemljivo to, da se Božja Očetovska Ljubezen pri ljudeh
izraža na boleč način, za kar ne najdejo razlage, ker ne morejo oceniti, kako neizmerno
bedna bi bila njihova usoda, če bi jih na Zemlji čakale samo lepe in vesele stvari, in da bi
bila beda še veliko bolj boleča od zemeljskega trpljenja. Neskončna Očetova Ljubezen
je vedno pripravljena samo dajati in nikoli ne želi, da ljudje trpijo… Torej vse dokler oni
ne bi kršili Božanskega reda, bi bilo vsako trpljenje umaknjeno od njih in oni bi vedno
(ob)čutili samó dobroto in Božjo Ljubezen.
Če jih torej njihova lastna volja spodbuja na kršenje Božanskega reda, morajo oni
neizmerno trpeti v onostranstvu; Bog mora biti namreč pravičen sodnik in iz Ljubezni
do ljudi ne more ukiniti pravice, tako da On še na Zemlji poizkuša prepričati človeka, da
vidi njegovo napačno razmišljanje in obnašanje… On se trudi na dober način vplivati
nanj in ga narediti poslušnega glede na Božansko voljo; in to na vsakršen način… preko
svoje Besede, Ki objavlja Njegovo voljo… preko opozoril in nenehnega usmerjanja na
trpljenje in nesrečo bližnjih ljudi, kakor tudi preko trpljenja, ki ravno tako prizadene
samega človeka… toda katero je lahko rečemo minimalno glede na trpljenje, ki v
onostranstvu čaka nepopravljivega človeka.
Človek na Zemlji ni dovzeten za ogromno Gospodarjevo Ljubezen … Ljubezen do sveta
ga je tako prevzela, da on zaslepljen z njenim sijajem in bliščem ne prepozna nežne
svetlobe Božanske Ljubezni… Nasprotnik (Satan) se namreč bori z nasilnimi sredstvi;
on se trudi, da v človeku prebudi ljubezen do sijaja in razkošij, in če človeško srce
postane žrtev te ljubezni, ne čuti več vonja Božanske Ljubezni. In ko tedaj Oče še želi
opozoriti na Sebe (da se Ga spomnijo), to lahko naredi edino preko trpljenja… On
(človek) namreč preko trpljenja še najprej lahko najde vrnitev do Njega; tedaj pa je
trpljenje še lahko zamišljeno kot blagoslov tam, kjer se na Zemlji ni usmerjalo
pozornosti na Ljubezen Božanskega Odrešenika… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0839, 31. marec 1939
BLAGOSLOV DEFORMIRANIH OSEB…
Človek mora prestati ne-prostovoljen in izjemno koristen izpit življenja, če on v svoji
zunanji podobi (v telesu) ne more uživati v zemeljskih užitkih oz. če mu je zaradi
kakršnekoli telesne deformacije (hendikepa) odvzeta priložnost za kakršnokoli uživanje
življenja, zaradi česar se mora on odreči zemeljskim užitkom in veseljem. On je sedaj v
veliki nevarnosti, da z grenkobo razmišlja o svojem Stvarniku ali da Ga celo popolnoma
zavrne; njegovo razmišljanje namreč ne more dojeti, da bi Božanska volja lahko tako
nepravično razdelila darove svojim Božanskim otrokom. Toda če on kljub svoji nesreči
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zadrži močno vero, bo zanj duhovni napredek veliko bolj mogoč, ker se je njemu veliko
lažje upreti svetu z vsemi njegovimi skušnjavami in on se lahko v veliko večji meri
ukvarja z duhovnimi stvarmi, ki ga bodo veliko prej pripeljale do zrelosti. Zato ti ljudje
pogosto v krajšem času pridejo do pravilnega razumevanja življenja. Oni v tem življenju
ne potrebujejo več popolne izpolnitve, temveč potrpežljivo čakajo na konec svojega
zemeljskega življenja v prepričanju, da se bo šele tedaj začelo resnično življenje in da
bo imelo zemeljsko življenje pravilen učinek glede na onostranstvo. Tako ima njihova
deformiranost na Zemlji določene prednosti, ker se lažje odrečejo zemeljskim užitkom
kot pa normalna oseba, ki se mora nenehno soočati s skušnjavami tega sveta. Vendar
pa samo tedaj, ko tudi on (deformirana oseba) sam prispeva k temu: ko se podreja
Božanski volji s sprejemanjem usode, ki mu je določena, in je hvaležen Stvarniku, Ki
mu je dal življenje. Če je takšna oseba duhovno dejavna, potem ona na svojo
deformiranost ne bo več gledala kot na nesrečo, temveč bo v duhovnem življenju
videla želen namen. Ona si bo vedno prizadevala povečati svoje duhovno znanje,
Ljubezen do svojega bližnjega in se ne bo pritoževala nad usodo, pri čemer se ravno
tako ne bo upirala Bogu. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 1004, 13. julij 1939
»IN GLEJTE, JAZ SEM Z VAMI VSE DNI…«
(Matej 28:20)
In glejte, Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Te Besede vam morajo biti tolažba
in zaupanje vedno in v vsaki situaciji. Jaz ne zapuščam Mojih lastnih, ki Me iščejo, in
želim vam pomagati nositi celotno trpljenje, samo če se Mi zaupljivo predate. Jaz sem
vam dejansko dal trpljenje, vendar pa samo zato, da bi se Me spomnili in Me poklicali
na pomoč kot Pomagača v vsaki situaciji. Jaz namreč želim okrepiti vašo vero; Jaz
želim, da vi dopustite, da vera postane tako močna, da vas ne more več prestrašiti
nobeno zemeljsko trpljenje in vas narediti malodušne. Še vedno ste boječi in vas je
strah, da se boste zlomili pod težavami, katere vam Jaz pošiljam. Vendar pa takrat, ko
vam one ne morejo več škodovati in ko vas nič več ne more omajati v veri v Mojo
pomoč, boste dosegli tisto stopnjo moči vere, da Jaz lahko delujem preko vas.
Poglejte, koliko lažje bo potem vaše življenje, če se vam ni potrebno več ozirati na
vsakodnevne težave in skrbeti o vsakdanjem življenju. Biti pravi otrok svojega Očeta na
nebu obenem tudi zahteva najpopolnejše zaupanje, da je zaščiten v vsaki težavi in
nevarnosti. In zato Jaz želim vedeti, ali Moji otroci stojijo v veri in zaupanju v Boga…
Jaz želim, da Me oni nenehno iščejo, da pristopijo k Meni brez strahu in polni zaupanja,
da bi lahko vedno izpolnil njihove molitve… Njihova srca morajo vedno pokayovati na
Mene in ne smejo biti nikoli maloverna. In Moja Ljubezen bo videla njihovo težavo in jih
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bo osvobodila tega. Kako nepopisno polnost milosti imate vedno na razpolago, ko vam
Jaz obljubljam Mojo podporo, če vi prosite zanjo… Vendar pa je potrebno samo, da
verujete in molite… Jaz vas ne bom zapustil; Jaz namreč vem za celotno trpljenje
Zemlje in sem pripravljen (po)nuditi pomoč tam, kjer se zaupljivo prosi zanjo. Izključno
in edino vi sami ustvarjate vse težave. Če ste v srcu daleč od Mene, moram Jaz usmeriti
pozornost na Mene, in to preko težave in trpljenja. Toda če Me vi nosite v srcu, ste vi
obenem tudi zaščiteni v Mojem srcu. In tisto, kar vam je še določeno prestati
(pretrpeti), služi edino za zveličanje vaše lastne duše… Vi Mi boste nekega dne hvaležni,
ko boste prepoznali, zakaj vam je bilo to dano (naloženo)… Vendar pa vi tega ne boste
dojeli na Zemlji, zaradi česar morate samo brez godrnjanja in obžalovanja vzeti nase
majhen križ in ga v poslušnosti nositi zaradi Ljubezni do Mene. Telo je minljivo, z njim
pa tudi zemeljske bolečine… Vendar pa se morate bati za vašo dušo, katere trpljenje je
veliko večje, če je telo na Zemlji izvzeto iz trpljenja. Jaz ljubim vse Moje otroke in ne
želim, da trpijo za vekomaj. Vendar pa bi bila (ravno) to vaša usoda, če bi vas držal stran
od zemeljskega trpljenja, katerega pa resnično ni najtežje nositi. In tako vam
obljubljam Mojo prisotnost, če Mi boste verjeli in ne boste malodušni. Tisti, ki vam
nalaga trpljenje, ga lahko tudi umakne od vas. In On resnično ne bo pustil, da kličete
zaman, če Ga vi prosite iz največje globine srca. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 1133, 11. oktober 1939
PODPORA DUŠI… BREZ KATERE JE TEŽKA BORBA…
Duša se bori za osvoboditev in borba ni lahka. Zato ti Gospodar nudi vso podporo, in če
je duša voljna, ona tudi (ob)čuti pomoč in iz tega izvleče največjo korist. Vendar pa se
mora duša, ki se upira, sama boriti proti sovražnikovim silam, zaradi česar se nahaja v
največji težavi. In tedaj, da bi se zlomil njen odpor in da bi se omehčala volja take duše,
ji Gospodar daje trpljenja in vsakovrstne izpite z namero, da bi to ugodno delovalo in
da bi oslabil odpor. In zato imajo ravno ljudje, ki živijo v nenehnem odporu do milosti,
ki jim pogosto priteka, težko zemeljsko usodo, ki se izraža na različne načine.
Pogosto se zgodi, da so vsa prizadevanja duhovnih bitij iz onostranstva, da bi
pomagala tem dušam, zavrnjena in da človek verjame, da lahko brez vsakršne duhovne
pomoči upravlja z življenjem… da očitno zavrača vsa opozorila, preko katerih mu je
lahko ponujena pomoč. In ko mu je ponujena Božanska Beseda, ravno ne skače
hvaležen od sreče, ker je po njegovem mišljenju vse Božansko preveč visoko in zato
preveč oddaljeno, da bi se Ono lahko povezalo s človekom na Zemlji. Torej takšni ljudje
izključujejo vsakršno neposredno pomoč, pri čemer jim je pojem milosti nerazumljiv v
primeru, da ga uporabljajo v vsakodnevnem življenju.
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Samo neposreden duhovni dogodek jih osvobaja napačnega prepričanja. Vendar pa
imajo ravno takšni ljudje preveč bister razum, da bi hoteli priznati nadčutno delovanje,
pri čemer oni po kratkem postopku raje zavračajo vse, kot pa da bi želeli preveriti. Tako
bo takšna duša v nehvaležnem položaju, ker iz nobene strani ne želi prejeti pomoči,
obenem pa je tudi v veri osebno prešibka, da bi se sama povezala z duhovno močjo.
Takšni se na Zemlji borijo in se trudijo, da svoja prepričanja predstavijo kot edino
pravilna; in to izjemno obremenjuje dušo, ker je njena težka borba na Zemlji povsem
neuspešna, pri čemer se bo težko osvobodila svojega mučnega položaja.
Neki takšni duši je izjemno težko pomagati; ona namreč ne prizna ničesar razen tega,
kar lahko vidi in (ob)čuti, zaradi česar tudi ne prizna očitnega dotoka Božanske milosti
… Razumljivo je, da se ona na ta način niti ne izpostavlja dotoku takšne milosti in
ponovno ostaja v enakem mraku, vse dokler človek ne omehča in postane popustljiv,
da voljno vzame milost, ki je dana iz Očetove roke, kar pa je tudi edini način, da bi
lahko (ob)čutila pomoč za izhod iz stiske in težave… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 1749, 25. december 1940
STANJE V KATEREM SE NAHAJA DUŠA ZAHTEVA TRPLJENJE…
»OČE NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA«
Neskončno zaupanje v Božansko vodstvo omogoča, da bo vaša življenjska pot lahka. Vi
bi namreč vse sprejemali z določeno mirnostjo (spokojnostjo), če bi upoštevali, da je
Bog nekaj določil ravno na ta in na nobeden drugi način, zaradi Njegove brezmejne
skrbi za vašo dušo. Vsako breme, katerega vam daje življenje, je nujno za dozorevanje
vaše duše, in kolikor bolj vam je potrebno, toliko je težje. Zato se morate vi najprej
oblikovati v skladu z Božansko voljo in trpljenje se bo postopoma zmanjšalo, kakor bo
na koncu (ko doseže svoj namen) tudi popolnoma umaknjeno od vas. Prakticirajte
Ljubezen, blagost (ponižnost) in potrpljenje; prakticirajte sočutje, miroljubnost in
vedno prosite Boga, da vam da moč, da bi to lahko naredili. In z lahkoto se boste
dvignili iznad vsega, pri čemer boste blagoslov za bližnje, ki vas obkrožajo, ker bodo
oni težili k temu, da vas posnemajo…
In vaše zemeljsko življenje bo postalo lažje; vi boste postali zmagovalci v boju proti zlu
in preko vaše prošnje za moč se boste približali Bogu. Če želite doseči Boga, se Mu
morate popolnoma predati. Vedno molite: »Oče, naj se zgodi Tvoja volja…« Vi na ta
način dajete dokaz vašega zaupanja v Njegovo vodenje; vi Mu žrtvujete vašo voljo; vi
se ponižno podrejate Njegovi volji in Ga priznavate kot vašega Očeta, in potem boste
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postali takšni, kot je Bogu prijetno… potrpežljivi, nežni, ponižni, miroljubni. Vi
prakticirate Ljubezen tedaj, ko se ravno tako s sočutjem usmerite k vašemu bližnjemu
in ga poizkušate usmeriti, da živi na enak način. To bo prečistilo vašo naravo (značaj) in
duša bo postala lahka ter svetla (sijoča, prosojna), ker bo postala sposobna absorbirati
vse več Božanske svetlobe in jo obenem tudi razširiti. Zato se ne pritožujte, če morate
trpeti. Vse ponižno potrpite in vedite, da morate še trpeti in da je duša še naprej v
nevarnosti (oz. da se nahaja v veliki težavi, stiski); da vam Bog v Svoji Ljubezni želi
pomagati in vas osvoboditi ovoja (telesa), ki vas še naprej obremenjuje…
Duša se še naprej bori za svojo svobodo; ona je še vedno omejena s strani sile, ki ne želi
njeno osvoboditev. Njena lastna volja pa je še naprej prešibka, in da bi okrepila svojo
voljo, mora ona (po)klicati Boga na pomoč… Če tega ne uspe narediti sama, potem ji
mora Bog preko trpljenja dati pogum, da se obrne na Njega za pomoč… Vendar pa bo
potrebnega neverjetno veliko časa, preden se bo duša napotila k Bogu, pri čemer bo
morala ravno toliko časa trpeti in prenašati svoje depresivno stanje, pa čeprav bi se
lahko na tako lahek način osvobodila od njega. Ona namreč pogosto popušča
sovražnikovim spodbudam in se upira svoji usodi; godrnja in prigovarja, zaradi česar ne
more biti osvobojena trpljenja… In vaša napaka je v dejstvu, da ne prepoznate Božje
Ljubezni in Mu niste hvaležni za to, ko vas želi voditi v višje sfere… Če verujete v
Njegovo Ljubezen, potem se boste tudi zlahka predali ne glede na to, kako depresivno
se to zdi; to bo blagoslov za vašo dušo in koristno za vaš višji duhovni razvoj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 2185, 14. december 1941
PRAVILNO RAZMIŠLJANJE… VZGOJNO SREDSTVO ZA TO…
Jasen občutek za to, kar je prav in pravico označuje ljudi, ki še nosijo Boga v srcu. Njim
je zlo odvratno in trpijo zaradi vpliva neljubeznivosti ter neprijaznosti med ljudmi
(neprijaznosti eni do drugih). Torej vpliv demonov se odraža v tem, da so samo redki, ki
pravilno razmišljajo; da se pozdravlja vsako zlobno delo, ki ga povzroči druga oseba, če
iz tega lahko izvleče zemeljske koristi. In zato Bog ne more dovoliti, da takšna dela
ostanejo nekaznovana in brez pokore; in morajo jih pretrpeti tisti ljudje, ki so pristali na
to, pa četudi oni sami ne delajo hudobnih del, ker je že sama volja grešna, če se podreja
trdosrčnosti.
In ta grešna volja za seboj povleče veliko trpljenje, ker morajo ljudje sami na sebi
občutiti to, kar so povzročili drugim ljudem. Vsaka slaba ali hudobna misel pomeni
priznati hudobno silo. In neko takšno človeštvo, ki je postalo neljubeznvo, vrši samo še
voljo tistega (Satana), ki se bori proti Ljubezni. Da pa bi se človeštvo iztrgalo izpod
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njegove oblasti, mora ono najprej prepoznati krivdo… kar pa je mogoče edino tedaj, ko
je ono samo prizadeto oz. ko ono trpi… in Bog jim potem odvzema življenje, kakor tudi
oni sami odvzemajo življenje drugim ljudem… Bog uničuje, kar se jim zdi vredno, kakor
tudi oni brez oklevanja uničujejo tisto, kar posedujejo drugi ljudje…
Bog jim dovoljuje, da so bolni in da trpijo, ker nimajo sočutja ob trpljenju in muki drugih
ljudi. Čeprav jih On ne želi samo kaznovati, temvel jih pripeljati do pravilnega načina
razmišljanja; On želi, da spoznajo krivdo in da poizkušajo popraviti, kar so naredili
narobe. On jih želi vzgojiti v Ljubezen; On želi, da eni drugim pomagajo in da ostanejo
eni z drugimi v njihovi težavi. On želi usposobiti njihova srca za Ljubezen, da bi se lahko
oblikovali po Njegovi volji.
Namreč ljudje, ki ostajajo neljubeznivi, bodo propadli telesno in duševno. Celo če je
celoten narod v nevarnosti, pa bo Bog ta narod rešil tako, ko se bo zoperstavil hudobni
sili tako, ko bo onemogočil delovanje hudobnim silam teme tako, da jih bo On Sam
zaustavil s svojim posredovnajem, katero bo dokončalo veliko trpljenje, kakor bo
obenem tudi dalo boleče trpljenje ljudem, ki niso spoznali Boga… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 2400, 8. julij 1942
TRPLJENJE PRIHAJA NA PRAVIČNE IN NA NEPRAVIČNE…
Z Božansko odločitvijo je predvideno, da bo zaradi človeških duš Zemljo prizadel čas
neizmernega trpljenja. Njihovo odrešenje bo mogoče še edino preko velikega trpljenja,
tako da bo moralo človeštvo pretrpeti mnoge žalosti in težave, ki bi morale pripeljati
do spremembe razmišljanja. In mnogi pravični bodo morali trpeti zaradi teh duš, kar pa
jim bo ponovno služilo za višji duhovni razvoji in izpopolnjevanje njihovih duš. Oni so
tako rekoč prisiljeni, da svoje stanje trpljenja, kateremu se ne morajo povsem izogniti,
žrtvujejo za svoje bližnje v primeru, da ga prenašajo brez godrnjanja, pritoževanj in da
se z vsem pomirijo; na ta način celotno trpljenje prenašajo kot žrtev za tiste, ki
potrebujejo čiščenje.
Pravičen mora trpeti z nepravičnim, pri čemer mora pogosto nositi posledice načina
življenja slednjega. Torej njegovo stanje duševne zrelosti mu omogoča, da spozna
nujnost tega, kar Bog pošilja ljudem in se brez pritoževanj pomirja s svojo usodo. On je
že prežet z Božjo voljo in se v svojem razmišljanju ter občutkih ne zoperstavlja Bogu.
Prej se zgodi celó to, da on poizkuša drugim ljudem razložiti smisel in namen težkega
izpita ter jih spodbuja, da se oddaljijo od sveta in da poskrbijo za svoje duše. On jim
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poizkuša približati njihov napačen način življenja ter posledice le tega, pri čemer
pomaga tistim, ki so prešibki, toda imajo dobro voljo.
Pravičen mora trpeti z nepravičnim. Vendar pa bo zanj trpljenje znosno, ker on po svoji
zemeljski poti ne gre brez Boga. On bo prejemal moč in trpljenja ne bo doživljal tako
težko kot človek, ki potrebuje prečiščenje, tako da se ponižno pomirja z Božjo voljo. In
četudi mora pustiti življenje, pa mu bo v onostranstvu dana še enkrat večja milost, tako
da ni izgubil milosti zemeljskega življenja v primeru, da še ni dosegel stanja svoje
zrelosti. V tem primeru je dal svoje življenje za bližnje, kar mu bo bogato povrnjeno.
Bog namreč daje vsem po zaslugi, tako da vsako trpljenje za seboj povleče najbogatejši
blagoslov, samo če človek ponižno sprejme vse, kar mu Bog pošlje… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3163, 20. junij 1944
TRPLJENJA IN SKUŠNJAVE KOD SREDSTVO ZA
IZPOPOLNJEVANJE…
Skušnjave in trpljenja, ki so dani človeku, bodo le redko prepoznani kot sredstva za
doseganje najvišje popolnosti. Bog pozna stopnjo zrelosti vsakega posameznega
človeka; On pozna njihova srca in On dejansko ne spregleda niti najmanjše stvari, ki
govori za ali proti Njemu. In tako On ravno tako ve, katero stopnjo razvoja lahko on še
doseže na Zemlji. Sedaj pa On za človeka predvidi primerno trpljenje zanj oz. udarce
usode, če bi zaradi teh obstajala še kakšna možnost za povečanje zrelosti duše. Duša je
pred njenim utelešenjem kot človek zelo dobro vedela o poti njenega zemeljskega
življenja; ona je popolnoma zavestno sprejela to poslednje utelešenje v upanju, da se
bo vrnila kot zmagovalec. Ona je na njenih življenjskih poteh videla svoja veselja, kakor
tudi svoja trpljenja, čemur pa ni dovolila, da bi jo prestrašilo, ker je ona obenem tudi
vedela za Božjo pomoč in Njegovo milost. In videla je priložnost, da popolnoma
premaga materijo in da se osvobodi svojega ovoja. Zato nekatera duša sprejme še
posebej težko zemeljsko usodo, ker je ona obenem tudi videla rezultat pravilno
preživetega zemeljskega življenja in je vedela za končni cilj, ki se ji je zdel, da ga je
mogoče doseči. Vendar pa ji je za zemeljsko življenje izbrisan spomin, zaradi česar ona
ne izkoristi priložnosti in je v nevarnosti, da ne bo dosegla svojega cilja na Zemlji. Zato
ji Bog prihaja na pomoč tako, ko ji še ustvari priložnosti na Zemlji, v katerih ona lahko
dozori. Vendar pa mora tedaj človek premagati največje ovire. Na Zemlji so mu dani
trpljenje in težave, in če jih želi premagati, mora prositi Boga za moč. Življenje brez
borbe bi ga pustilo na vedno enaki stopnji razvoja in njegovo življenje bi bilo preživeto
zaman. Ne gre se za to, da mora on trpeti za svoje grehe na Zemlji, kakor je o tem dano
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napačno učenje (preko doktrine o reinkarnaciji), temveč se gre za to, da bi on iz brezna, v
katerem se še vedno nahaja, dosegel višino; da bi se on spremenil v bitje svetlobe, da bi
on delal na samemu sebi in da bi odvrgel vse, kar mu še preprečuje, da bi lahko sprejel
nepredstavljivo ogromne količine svetlobe. On mora ovoj, ki še ni prepusten za
svetlobo, prečistiti preko trpljenja in težav; on mora odstraniti vsako nečistočo iz njega,
da tako sedaj lahko preko njega seva svetloba. To čiščenje mora biti namreč narejeno z
lastno voljo; tega Bog ne more narediti brez človekove volje. Trpljenje in Ljubezen sta
edini sredstvi za prečiščenje vseh nečistoč. In velika mera trpljenja je obenem tudi izraz
velike Božanske Ljubezni, ki želi pomagati človeku, da postane takšen, da ga Bog lahko
neskončno osreči v večnosti. In zato so ljudje, ki imajo na Zemlji težke skušnjave, še
posebej zajeti z Njegovo Ljubeznijo, četudi se jim to ne zdi dojemljivo. Zemeljsko
življenje je v primerjavi z večnostjo kratko. In duša se bo nekoč polna hvaležnosti in z
slavljenjem ozrla na kratko zemeljsko življenje, katero ji je preko trpljenja prineslo višjo
zrelost, katere ona ne bi nikoli dosegla brez trpljenja. Človek ima na Zemlji na
razpolago neizmerne milosti, tako da on lahko prenese celo najtežje trpljenje, če on v
globoki in iskreni molitvi prejme moč od Boga, ker mu jo je On zagotovil. On ne bo
nikogar pustil, da odide od Njega brez okrepitve, tistega, ki Mu zaupa svojo težavo v
zaupljivi veri, da mu On lahko pomaga in mu tudi bo pomagal. Namreč zemeljsko
trpljenje ni nikoli večje od Tistega, Ki ga določi in Čigar moč resnično zadostuje, da
prinese pomoč v vsaki težavi. Zato imejte vedno pred očmi Njegovo Ljubezen, Njegovo
modrost in vsemogočnost takrat, ko ste obremenjeni s težkim trpljenjem (bolečino,
skrbjo); in vi boste potolaženi ter boste potrpežljivo čakali na Njegovo pomoč. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3230, 23. na 24. avgust 1944
POMAGATI ALI SE BORITI… RAZLIČNI NAMENI TRPLJENJA…
V fazi svobodne volje se bitju ne bi bilo potrebno bati Božjega nasprotnika (Satana),
samo če bi živel v Ljubezni. Tedaj bi ga premagal, ker je Božji nasprotnik popolnoma
nemočen proti Ljubezni. Človek bi se torej moral rešiti skušnjav in izzivov, ker oni
nimajo nikakršnega vpliva nanj, čim on deluje z Ljubeznijo. Slednje je namreč odvisno
od človekove svobodne volje, zaradi česar je človek sam razlog za zemeljsko življenje,
katero pa je lahko, ali nenehna borba ali ustrežljiva Ljubezen…
Bog pozna srce vsakega človeka in daje človeškemu bitju to, kar potrebuje. Vendar pa
On ravno tako dopusti, da je oseba v pomanjkanju, če ona ne prosi za Njegovo pomoč,
Njegovo tolažbo in Njegov nasvet; ona se mu namreč znotraj zoperstavlja in zato ne
živi Ljubezni, ki prikazuje njegovo Bogu-posvečeno voljo… Bog in Ljubezen sta eno in
isto (1 Janez 4:8, 16), in glede na to je bitje, ki je izpolnjeno z Ljubeznijo, obenem tudi
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združeno z Bogom, zaradi česar mora biti močnejše od Božjega nasprotnika. Če je
človeško bitje pripravljeno biti dejavno v Ljubezen do bližnjega, potem ga ne bodo
tako zelo oblegale skušnjave sveta. On jih je že učinkovito premagal, kar pa torej ne
izključuje tega, da bo moral trpeti; trpljenje namreč nima samo tega namena, da vodi
do Boga osebo, katere volja je še naprej Bogu nasprotno usmerjena, temveč bo ono
obenem tudi prečistilo osebo, ki teži k Bogu.
Izkušnja trpljenja je torej različna na tema dvema stopnjama. Prejšnji se ji upira, ker se
ne želi podrediti Sili, Ki omejuje njegovo uživanje življenja… On še naprej hlepi po
svetu in celotno trpljenje doživlja kot izgubo (oviro), kot neko pomanjkanje uživanja
življenja in zato omejitev, česar pa ne želi sprejeti. In potrebno je veliko trpljenja,
preden se on prepusti (preda). Ta vrsta borbe je delo nasprotnika, ki še naprej uporablja
svet in njegova zadovoljstva, da bi pridobil zase človeško bitje, pri čemer še naprej
postavlja vse to pred njegove oči, da bi povečal njegovo hlepenje (poželenje) in ga pri
tem oddaljil od Boga. Toda če je človeško bitje dejavno v pomaganju, potem mu bo
trpljenje enostavno služilo, da postane popoln in da uresniči zrelost njegove duše.
Potem pa bo Božji nasprotnik imel le malo kontrole nad njim; potem se bo on odmaknil
od sveta in se preko (zaradi) trpljenja vse bolj pristno združil z Bogom.
To razliko je potrebno prepoznati, ko se razmišlja o neenakopravnem trpljenju, ko
prizadene dobre in slabe ljudi… ljudi, ki so še naprej usmerjeni popolnoma stran od
Boga in tiste, ki navidezno ne potrebujejo več trpljenja, da bi Ga našli… Vsako trpljenje
služi različnemu namenu, vendar pa je končen namen popolno združenje z Bogom.
Največja nevarnost za človeško bitje je njegova naklonjenost svetu in njegovo
pomanjkanje Ljubezni, ker bo on potem še naprej povsem zasužnjen s strani tistega
(Satana), ki ga želi uničiti. In on bo potem, da bi se spremenil, potreboval stroge
metode poučevanja. Edino takrat, ko se umakne njegova ljubezen do sveta, se lahko
prižge Ljubezen v njemu. Potem pa trpljenje lahko sprejme drugačne lastnosti, čeprav
pa se mu ne more povsem izogniti, vse dokler duša ni popolnoma prečiščena.
Biti dejaven v Ljubezni do bližnjega je glede na to odločujoči dejavnik za njegovo
stopnjo razvoja; to je odločujoči dejavnik za intenzivnost njegovega trpljenja. Namreč
povsod, kjer se prakticira Ljubezen in s tem, kjer je Bog Osebno prisoten, bo trpljenje
lažje prenašati, ker bo človeško bitje sposobno prejeti Božje sevanje moči, zaradi česar
ga trpljenje ne bo toliko potrlo. Njemu se ni potrebno več boriti, temveč ga edinole
prenašati in čakati na Božjo pomoč, katera bo pravočasno umaknila od njega celotno
trpljenje. Človeško bitje mora pomagati (biti ustrežljivo) ali pa se boriti, in sicer v skladu
z njegovo voljo in sposobnostjo, da ljubi… Njemu bo enostavnejše, da pomaga. Vendar
pa bo borba zahtevala veliko moč, če ne želi podleči sili, ki pa bo uporabila vse, karkoli
je potrebno, da bi ga povlekla v temo, in katera bo še naprej vplivala na človeško bitje,
vse dokler živi brez Ljubezni, ker je on tako še naprej zelo oddaljen od Boga. Edino
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Ljubezen ga osvobaja od te sile in edino Ljubezen ga naredi močnega, ker je človeško
bitje, ki je izpolnjeno z Ljubeznijo, združeno z Bogom, od Katerega prejema moč, da bi
porazil nasprotnika (1 Janez 4:4). AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3317, 4. november 1944
BOŽJA LJUBEZEN DOLOČA ČLOVEŠKO USODO…
Moja Ljubezen nenehno priteka Mojim živim stvaritvam z nezmanjšano močjo, pri
čemer ta Ljubezen obenem tudi usmerja človeško usodo na Zemlji. Moj cilj je v vsemu,
kar se dogaja, duhovno dozorevanje. Pri vsem tem pa Jaz vedno igram vlogo v vsakem
dogodku in učinku le tega. Jaz vedno in za vekomaj spremljam človeško bitje: njemu
opazno, če se Mi on izroči ali pa neopazno, če on ne išče stika z Menoj. Moja Ljubezen
do Mojih živih stvaritev se ne bo nikoli zmanjšala, zaradi česar morate vi ljudje vedno
vzeti v poštev to Ljubezen kot razlog za to, ali vi naletite na veselje ali žalost na vaši
zemeljski stezi; Jaz namreč dejansko najbolje vem, kaj vam pomaga pri vašem
duhovnem dozorevanju. In zato vi ne bi smeli biti nikoli obupani ali razočarani v vaši
usodi; njo je namreč določila Moja Ljubezen, in ona je dobra za vas, četudi jo vi včasih
doživite kot bolečo. Moja Ljubezen vam pripada za vekomaj. Vendar pa vi tega niste
sposobni razumeti, vse dokler se ne spremenite v Ljubezen. Moja Ljubezen nenehno
ostaja enaka, in globina Moje Ljubezni se izraža v Mojem načrtu Odrešenja, ki je temelj
vsakega dogodka in vsakega dela stvarstva. Če vas Jaz ne bi želel rešiti iz duhovne
nesreče, če vas ne bi želel pritegniti k Meni, ker vas ljubim, potem ne bi bilo celotnega
stvarstva, ker je njegov edini namen vaša vrnitev k Meni. In ravno tako, kot je celotno
stvarstvo nastalo iz Moje Ljubezni do duhovnih bitij, ki so Me zapustila, in ravno tako,
kot sem dovolil, da nastanejo za vas nezamisljiva in brezštevilna, da bi ponovno vrnil ta
duhovna bitja, tako je zemeljsko življenje človeškega bitja usmerjeno s strani Moje
Ljubezni, pri čemer je v naprej določena vsaka podrobnost življenja, da boste tako vi
ponovno dosegli končni cilj združitve z Menoj. Vendar pa morate vi vedeti in verovati,
da vas vedno in za vekomaj obdaja Moja Ljubezen; in to Ljubezen bi morali ravno tako
prepoznati v trpljenju, v življenjskih pogojih, ki se vam zdijo težki za prenašati, v
zemeljskem neuspehu, v bolezni in vsakovrstni nesreči.
Če Moja Ljubezen ne bi prepoznala, da je to blagodejno za vas, vas to dejansko ne bi
doletelo. Vendar pa Jaz uporabljam sredstva, ki so lahko uspešna za vas; Moja
Ljubezen do vas je namreč večja od največje, vendar pa ste vi v nevarnosti, da vas
izgubim, če vam prizanesem to, kar vam povzroča žalost na Zemlji. Položite vaše
zaupanje v Mene in Mojo Ljubezen, ki se ne bo nikoli končala… In popolnoma se
izročite Mojemu vodenju; dovolite Mi, da poskrbim za vas v vsaki zemeljski težavi in
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vedno vzemite v poštev edino zveličanje vaše duše. Delajte marljivo na vaši duši; težite
za kraljestvom, ki ni od tega sveta in Mi prepustite vsakršno skrb glede vašega
zemeljskega življenja! Ne bo več dolgo trajalo, zato morate vi izkoristiti vsako minuto,
da stremite k duhovnemu. Jaz Sam poznam smer življenja vsake osebe, ki bo vodena v
skladu z Mojo voljo. Zato je vsakršna zaskrbljenost nepotrebna, ker vi ne morete
spremeniti tega, kar sem Jaz odločil, kakor tudi ne morete česarkoli izboljšati z vašo
zaskrbljenostjo (Knjižica št. 33). Samo bodite dobro-dušni eni do drugih; pomagajte
tam, kjer lahko pomagate! In tam, kjer vaša moč ne zadostuje, položite vaše zaupanje v
Mojo pomoč, ker je Moja pomoč vedno pripravljena za vas in vas ne bo pustila v težavi
dlje, kot je to blagodejno (koristno) za vašo dušo. In celo če vi mislite, da je vaša usoda
težka, pa vi ne bi smeli dvomiti v Mojo Ljubezen. In navsezadnje, ali se vam lahko
karkoli zgodi mimo Moje volje? Moja volja je določena s strani Moje modrosti Ljubezni,
ki ustvarja temelj vsega, kar se dogaja. Še celó zlo vam je poslano s strani Moje
Ljubezni v korist vaše duše, če se vi ne zoperstavljate Moji volji, če ponižno sprejmete
in brez odpora prenesete vse, kar vam pošljem… Zato ne skrbite in ne obupajte; Moja
Ljubezen je vedno z vami, ker ona ostaja enaka, kot je bila v večnosti… Samo težite k
temu, da boste sposobni (ob)čutiti to Ljubezen tako, ko boste živeli način življenja, ki je
v skladu z Mojo voljo tako, ko boste dejavni v Ljubezni in boste pri tem postali sposobni
prejeti v sebe Mojo moč Ljubezni. To, ali vi postanete dovzetni za Mojo osvetlitev
Ljubezni ali pa ne, to je popolnoma prepuščeno vam… Torej vaše življenje bo veliko
lažje, če se zavedate, da ste vi vodeni in preskrbljeni s strani Moje Ljubezni, če Me
čutite in v vsemu prepoznate Mojo Ljubezen. Zato ostanite združeni z Menoj preko
molitve in del ljubezni, in vi boste prejeli moč na vaši zemeljski stezi življenja. In ni se
vam potrebno ničesar bati ne glede na to, kaj se zgodi, ker vas bom Jaz Sam vodil vse
do konca vašega življenja. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3334, 18. november 1944
VZROK TEŽKIH ŽIVLJENJSKIH POGOJEV…
Vi v vaših življenjskih pogojih ne morete pričakovati sprememb na bolje, vse dokler
sami ne spremenite vaše volje, kakor tudi vašega obnašanja (vedenja) v življenju. Vaša
percepcija (čutna zaznava) je popolnoma napačna, kar se tiče namena vašega
zemeljskega življenja, in vi celo sploh ne bi nikoli razmišljali o njemu, če bi vam bilo
dano brezskrbno življenje v mirni monotoniji ali svetovnem uživanju. Vendar pa se
morate vi začeti zavedati vaše resnične naloge na Zemlji. In zato, da bi vi razmišljali o
njej, boste motivirani s težkimi življenjskimi pogoji; namreč edino tedaj vam bodo
modra bitja (svetlobna bitja, angeli), ki so odgovorna za vašo duhovno skrb, predlagala
odgovor. In ti težki pogoji se bodo poslabšali, če ne uspejo v tem, da stimulirajo vaše
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razmišljanje, ker vi v tem primeru ne boste živeli zavestno oz. ne boste težili k
duhovnemu razvoju, ki je namen in cilj vašega zemeljskega življenja. In zato boste
morali vi preživljati težke čase v svetu, pri čemer ne bi smeli pričakovati izboljšanja, vse
dokler se sami na popravite oz. vse dokler ne sprejmete Božanske volje kot vodečega
principa obnašanja. Edino Bog vas namreč lahko izobražuje (uči) tako, da vaša volja
postane dejavna sama od sebe. In vi bi potrebovali samo malo trpljenja, če bi sami od
sebe (»brez uporabe sile«) razmišljali in vaše življenje oblikovali v skladu z njegovim
namenom. Toda vi ste še naprej obremenjeni z zelo težkimi pogoji, ker ne izvajate
nikakršnih priprav na spremembo.
Zemlja bo videla (doživela) veliko trpljenja; brezupnost in trpljenje bosta utrudila in
izčrpala ljudi, pa čeprav bi si oni lahko zagotovili lažje zemeljsko življenje, samo če bi
svoje trpljenje prepoznali kot opozorilo s strani Boga, Ki jih na ta način opozarja, da
spremenijo njihova življenja v njihovo lastno korist. Namreč duša in telo bosta umrla na
poti, po kateri hodijo. Bog želi rešiti dušo in zato obremenjuje telo. On vam želi
pokazati pravilno pot, samo če bi Ga želeli poslušati tako, ko bi vi zaradi težkega
življenja usmerili vaše misli k Njemu, ko bi se spraševali o pomenu in namenu življenja
in hrepeneli po mentalnemu odzivu. In če Ga poslušate, če usmerite pozornost na
Njegova opozorila in živite skladno s tem, vas bo On potem osvobodil vaših težkih
pogojev… On vas bo rešil vsega hudega duhovno, kakor tudi zemeljsko, ker On
zahteva od vas samo to, da razmišljate o Njemu in da uresničujete vaš resnični
življenjski namen… da hrepenite po napredku in ne da se samo obremenjujete z
zemeljskim življenjem… Potem vam bo On odvzel vse vaše skrbi tam, kjer je to
koristno za vašo dušo; Bog namreč ne želi, da trpite, če vi vašo duhovno korist
postavite na prvo mesto. On vas mora z vsemi sredstvi (poizkušati) rešiti vašega
večnega uničenja, ki bi vas torej čakalo, če bi živeli brezskrbno zemeljsko življenje in
dosegli zemeljsko izpolnitev… potem bi bila vaša duša izgubljena, pri čemer ne bi
dosegli vašega cilja na Zemlji; vi ne bi težili navzgor (k napredku) in bi zato vaše
življenje preživeli zaman. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3352, 30. november 1944
BOŽJE OTROŠTVO… OGROMNO TRPLJENJE NA ZEMLJI…
Človeško bitje, da bi doseglo otroštvo na Zemlji, se mora oblikovati v Ljubezen in si pri
tem omogočiti, da že na Zemlji vzpostavi združitev z Bogom, da bo on, ko odide iz
Zemlje, vstopil v sfere svetlobe v popolnoma zrelem stanju. Zato je morala biti njegova
duša že tako prečiščena preko delovanj v Ljubezni, da se je Sam Bog lahko nastanil v
njej in da se je njegov duh združil z Očetom-Duhom. V tem primeru je človeško bitje
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izpolnilo njegovo nalogo na Zemlji in doseglo njegov popoln cilj. In kot svetlobno bitje
bo našlo vstop v duhovno kraljestvo, kjer bo potem ustvarjal in deloval. Torej za to
stopnjo zrelosti je nujno, da se popolnoma odreče materiji (materialnemu
premoženju)… Ta združitev z večnim Božanstvom je nemogoča, vse dokler se oseba še
naprej oklepa materije, ker njegovo srce še ni povsem prečiščeno hlepenj in zato še ni
pripravljeno, da bi sprejelo Božanskega Duha. In potem bo moralo človeško bitje
sprejeti veliko trpljenja, da bi uresničilo končno prečiščenje duše, zaradi česar bo veliko
trpljenja danega izjemno dobrohotnim in pobožnim ljudem, da se tako lahko odvije
prečiščevanje duše. Tam, kjer so ljudje obremenjeni s posebno krutim trpljenjem, kljub
temu pa je prikazana zelo globoka vera, je mogoče, da si je duša izbrala posebno težko
življenje, da bi dosegla končni cilj na Zemlji, Božje otroštvo (deifikacija duše). Da bi se
doseglo ta cilj na Zemlji, je potrebno težiti k njemu. To bo vedno zahtevalo najbolj
mučne življenjske pogoje, ker mora duša vstopiti v kraljestvo onostranstva povsem
čista in nepokvarjena, za kar pa je nujen posebno učinkovit proces prečiščevanja.
Trpljenje je vedno sredstvo pomoči za doseganje duhovnega cilja… Ono bo vodilo do
Boga, če je duša še naprej Bogu nenaklonjena, ali pa bo prečistilo in izkristaliziralo
dušo, tako da se ona lahko približa Bogu kot najčistejše bitje, da bi lahko vstopila v
najbolj blaženo združitev z Njim. Trpljenje in Ljubezen morata vedno delati skupaj za
deifikacijo osebe na Zemlji. Zato se človeško bitje, ki je polno Ljubezni, ne bi smelo bati
trpljenja, temveč bi ga moralo ponižno vzeti nase in pri tem imeti v mislih visok cilj,
katerega lahko doseže na Zemlji; on je namreč sam izbral zemeljsko pot v zavedanju,
da mu bo pomagala doseči najvišjo zrelost, če njegova volja ne nudi odpora.
Kljub temu pa užitki Božjega otroštva tisočkratno nadoknadijo celotno trpljenje v
zemeljskem življenju. Toda čas na Zemlji je kratek; on je kot trenutek v času večnosti…
In čim je oseba zelo globoko verna, on obenem tudi vedno prejme moč od Boga, da bi
pretrpel vse, kar mu je dano; tedaj bo namreč on namenil njegovo iskreno molitev
Bogu, in Sam Bog mu bo dal moči in ga naredil zmagovalca življenja na Zemlji… Sam
Bog bo prišel po tega otroka, če je on opravil izpit zemeljskega življenja in odhaja iz
Zemlje kot čisto bitje… Vendar pa bo njegovo življenje na Zemlji vedno zaznamovano z
Ljubeznijo in trpljenjem, ker brez tega duša ne bo popolnoma prečiščena, da bi sprejela
Boga v srce človeškega bitja. Ta (pri)srčna povezanost z Bogom bi se morala zgoditi že
na Zemlji, ker drugače duša ne bo postavila trdnih temeljev proti skušnjavam sveta,
kakor tudi ne bo dosegla popolnega prečiščenja preko trpljenja, ker ji bo primanjkovalo
moči, da slednjega prenese brez pritoževanja; namreč vse to godrnjanje in upiranje še
naprej kaže na pomanjkanje popolnega podrejanja Božji volji. Torej duša mora postati
kot eno z Bogom… Ona mora imeti najintimnejšo povezanost z Njim; ona sama si
mora želeti trpljenje in ga obenem tudi hvaležno sprejeti kot dar od Boga in pri tem
dojeti, da le to ruši zadnje ovire med Bogom in njo samo in da bo edino premagovanje
le teh pripeljalo do najvišje blaženosti… da postane Božji otrok z vsemi pravicami in
obveznostmi… to je cilj vsake osebe na Zemlji, vendar je le malo tistih, ki ga dosežejo.
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Samo malo je tistih, ki so preko Ljubezni v tako intimnem stiku z Bogom, da oni celo v
trpljenju prepoznajo Njegovo večjo od največje Očetovske Ljubezni, ki jim bo
zagotovila najbolj blaženo usodo v onostranstvu… Ni jim za zavidati njihove usode na
Zemlji, vendar pa oni v kraljestvu onostranstva zavzemajo najvišjo stopnjo… Oni so v
neposredni bližini Boga in zato nepopisno srečni, ker oni lahko delujejo neodvisno v
skladu z njihovo voljo, ki je obenem tudi Božja volja… Oni lahko ustvarjajo, oblikujejo in
vedno znova prispevajo k odrešenju tega, kar je še naprej oddaljeno od Boga in
potrebuje najrazličnejše stvaritve, da bi pospešilo njihov napredek. To je najbolj
blažena usoda, ki povsem kompenzira in nadoknadi trpljenje zemeljskega življenja in bi
zato morala biti cilj vseh ljudi na Zemlji. AMEN
***

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

Bertha Dudde, št. 3422, 30. januar 1945
TRPLJENJE… SREDSTVO MILOSTI…
Časa Konca, ki je poln milosti, ljudje ne prepoznajo kot takšnega, ker oni ne poznajo
blagoslova trpljenja; oni ne vedo, da je trpljenje ravno tako milost, preko katerega je
duša, ki se nahaja daleč od Boga, še lahko (od)rešena. In célo večnost ne more priti do
cilja, če ne zmanjša oddaljenosti od Boga preko Ljubezenskega delovanja. Ljubezensko
delovanje pa je lahko posledica velikega trpljenja… Bog ljudem daje priložnost, da so
dejavni v Ljubezen, ker se trpljenje pojavlja v oblikah, da bližnji lahko prejme spodbudo
za Ljubezensko delovanje, v kolikor mu ni povsem trdosrčen. Tisto, česar človek ne bi
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delal sam od sebe v času urejenih življenjskih pogojev, pa on, ko je soočen z ogromno
težavo, lahko vendarle naredi iz notranje spodbude… On lahko vzame breme bližnjega
nase in mu nudi podporo v obliki pomoči; v njemu se lahko prižge plamen Ljubezni do
bližnjega, pri čemer je njegova duša iz zemeljske težave izvlekla največjo korist. Bog
nenehno poizkuša voditi duše do še višje zrelosti, pri čemer jih postavlja v stanje, da se
razkroji njihov duševni ovoj, da tako oni pred Koncem dneva vstopijo v kraljestvo
onostranstva vsaj v stanju prepoznavanja (priznavanja Boga), ali pa se iz lastne pobude
priključijo majhni skupnosti, ki pa bo vse do Konca vztrajala v veri v Jezusa Kristusa,
Božanskega Odrešenika…
Če človek pride do tega cilja preko trpljenja, potem je trpljenje poslednja rešitev zanj;
ono je milost, ki mu je še podarjena neposredno pred Koncem. On namreč brez
trpljenja vztraja v stanju ločenosti od Boga, ker Ljubezen ni dejavna v njemu. Ukrepi,
katere Bog uporablja, da bi pomagal dušam ljudi, morajo biti pred samim Koncem še
posebno strogi, da ne bi ostala neučinkovita. Vendar pa ljudje v njihovi duhovni sleposti
vidijo edinole strogost teh ukrepov in ne njihovega blagoslova. Toda če so oni
preneseni v svetlo stanje preko Ljubezenskega delovanja, če so oni vstopili v vrste
borcev za Kristusa, potem se oni z veliko hvaležnostjo ozirajo nazaj na dneve njihovih
telesnih težav; oni prepoznajo namen in blagoslov trpljenja, kakor obenem tudi Božjo
Ljubezen, katera se vedno zavzema za dozorevanje nepopolnih duš. Ni preostalo več
veliko časa do Konca; ljudje so na tako nizki stopnji duhovnega razvoja, da oni
potrebujejo veliko več časa, da bi to nadoknadili… Zaradi tega morajo oni izkusiti šolo,
v kateri lahko hitreje dozorijo, če oni prestanejo vsak življenjski izpit in pri tem
izkoristijo vsako priložnost. Oni morajo prestati (pre)čiščenje z ognjem; ovoj njihove
duše mora biti razkrojen preko trpljenja in Ljubezni; potem pa je mogoče, da se oni v
tem kratkem času še tako izpopolnijo, da oni na Koncu pripadajo tistim, ki se borijo za
Jezusa Kristusa, pri čemer jim je potem zagotovljena njihova večna blaženost. In
kolikor prej človek začne delovati v Ljubezni iz svobodne volje, na kar bi ga moralo
spodbuditi trpljenje bližnjih, toliko znosnejše se mu bo zdelo slednje, ker je preko
trpljenja dosežen dejanski namen. Kolikor prej se človek podredi tej milosti, toliko prej
je to (trpljenje) lahko umaknjeno od njega. Milosti časa Konca bodo pravilno
prepoznane šele v duhovnem kraljestvu, ker človek kot takšen na Zemlji nima
vpogleda. On ne prepozna velike duhovne težave; on ne ve, v kakšni nevarnosti se
nahaja, če mu spodleti in kakšen ogromen koncept je potrebno preživeti v neki
ponovljeni razvojni periodi (ponovno pregnanstvo duš v stvaritve Zemlje). To spoznanje
mu bo dano šele v duhovnem kraljestvu. Vendar pa bo potem hvaležen za vsakršno
pomoč, ki mu je bila dana v obliki trpljenja na Zemlji… Šele tedaj bo on prepoznal,
kakšno mero milosti je Bog odobril ljudem na Zemlji in da brez trpljenja ne bi bilo nikoli
mogoče doseči cilja. Toda vse dokler on živi na Zemlji, mu je ponujena priložnost za
višji razvoj duše, kakor ima obenem tudi na razpolago milosti. Vendar pa je trpljenje
eno od največjih milosti, ker je ono najučinkovitejše sredstvo, da se ljudi nauči, da so
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dejavni v Ljubezni. In zato Bog uporablja to sredstvo pred Koncem, da bi pridobil še več
duš za Njegovo kraljestvo in da bi jim pomagal, da oni ne bi bili izgubljeni za vekomaj.
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3472, 28. april 1945
BLAGOSLOV TRPLJENJA…
Torej tisti, ki se podredi Moji volji, bo v Meni našel skrbnega Očeta polnega Ljubezni,
ker Jaz njegove duše ne puščam več v težavi. Če duša ni več v težavi, potem tudi telesu
ni potrebno tako trpeti, četudi se njegove substance preko trpljenja še lahko
poduhovijo, kar pomeni hitrejši razvoj navzgor za duhovne substance, ki so še vedno
omejene v zunanji formi človeka (v telesu). Vi ljudje ne veste, kako rad bi vam Jaz želel
skrajšati pot, ki vodi do Mene in ki ima za cilj končno osvoboditev… Vi ste morali
neizmerno dolgo časa potovati preko Zemlje, (preko stvaritev Zemlje) preden ste se vi
utelesili kot človek; in ta poslednja razvojna perioda je zelo kratka, toda katera vam
vendarle lahko prinese popolno osvoboditev, če je vaša volja pravilno usmerjena.
Vendar pa vam Jaz želim pomagati, da vi dosežete vaš cilj na Zemlji; da vaš pogled
usmerite k Meni in skupaj z Menoj prehodite pot do konca vašega življenja, ker potem
vi ne morete propasti… Čeprav pa vi pogosto usmerjate pogled stran in si dovolite, da
vas zavedejo privlačnosti sveta… Vaša volja še vedno stremi k zemeljskim dobrinam,
po katerih vi hlepite in ste v nevarnosti, da padete v področje Mojega nasprotnika.
Zato vas moram pogosto spodbuditi, da se vi ponovno prebudite in da znova usmerite
pozornost na pot; da Me vi ne pozabite, da Me (po)kličete v težavi in da je vaša volja
ponovno usmerjena k Meni… Vse dokler vi ostanete na poti, vse dokler se vaš pogled
dviga k Meni in vedno poizkušate izpolniti Mojo voljo, sem Jaz blizu in gledam (pazim)
na vsak vaš korak. Jaz vas držim za roko in vas vodim po poti preko vseh ovir, katere
morate vi še premagati, ker to zahteva vaš razvoj navzgor. Potem pa vas nič ne more
prestrašiti, nič vam ne more odvzeti poguma ali vas utruditi; namreč vse dokler imate
Mene za Prijatelja preko vaše volje, ki je popolnoma usmerjena k Meni, ne boste nikoli
brez moči. Jaz vas vedno znova jačam, če je vaša pot mučna; in vi boste potem iz tega
izvlekli največjo korist za telo in dušo, ker sta ona vse bolj in bolj poduhovljena, pri
čemer bo vaš konec blažen… In nekoč, ko se boste ozrli nazaj, boste prepoznali
blagoslov trpljenja, katerega ste morali prestati. Jaz namreč resnično želim samo
najboljše za vas. Vendar pa vam ne morem dati blaženosti večnega življenja, vse dokler
ste vi nezrelega duha, vse dokler še ne morete stati pred Menoj popolnoma neoporečni
in prečiščeni, ker edino Moja bližina pomeni blaženost za vas, ki predpostavlja
nedolžnost in prečiščenost. In Jaz vam želim pri tem pomagati, vse dokler vi še živite
na Zemlji. Moja Ljubezen do vas je namreč izjemno velika; ona želi skrajšati vaše
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trpljenje, da vam tako ono ne bo dano v onostranstvu, kjer pa bi vi še enkrat bolj trpeli,
ker bi potem ostali brez moči…
Jaz ne uživam v tem, ko morate vi na Zemlji trpeti. In čeprav bi vas Moja Ljubezen
želela izvzeti iz tega trpljenja, pa bi to potem pomenilo edinole izgubo za vas, ker vi
sploh nikoli ne bi mogli priti do večne blaženosti; vi ne bi mogli biti nikoli dejavni v moči
in svobodi, pri čemer bi bila vaša usoda za vekomaj usoda zapornika… nemočni,
omejeni v grehu in večno oddaljeni od Mene. Vendar pa je Moja Ljubezen do vas večja
od Mojega sočutja. Toda ker Moja modrost prepozna trpljenje kot edino sredstvo, da bi
vas pridobil nazaj in da bi vas osvobodil omejenosti, morate vi na Zemlji prestati težko
šolo in za kratek čas vzeti nase vašo usodo, ki se vam sicer dejansko zdi težka in
neznosna, toda katera edinole dokazuje Mojo Ljubezen do vas. Vendar pa je to, da sebi
zmanjšate trpljenje, v vaših rokah… vi ga lahko naredite, da vam bo znosnejše tako, ko
se vi trudite izpolniti Mojo voljo, ko vi živite v Ljubezni… Ljubezen je namreč moč,
Ljubezen sem Jaz Sam, in če ste vi dejavni v Ljubezni, ste obenem tudi prežeti z močjo.
In sedaj se vam ni potrebno več bati, da vas bo trpljenje spravilo na kolena, ker ga vi
sedaj premagujete z Menoj. In Jaz vas resnično ne bom pustil brez pomoči, če ste vi
preko Ljubezenskega delovanja postali Moji otroci. Ostanite v Ljubezni, ker vi tako
obenem tudi ostajate povezani z Menoj; jemljete nase del težave bližnjih in
napredujete v vaši svobodni volji. Potem pa boste vi sami zmanjšali trpljenje. Ne boste
ga (ob)čutili in zemeljsko življenje se vam bo vedno zdelo znosno, ker se vi potem
prečiščujete preko Ljubezni in ne potrebujete več tako veliko trpljenja za dozorevanje
vaše duše… Čim se vi naučite prepoznati trpljenje kot dokaz Moje Ljubezni in čim ga vi
vidite kot sredstvo, s katerim si Jaz prizadevam spremeniti vašo voljo, da bi vas naredil
blažene, vas ono ne bo tako boleče prizadelo; vi ga boste potrpežljivo prenašali in se ne
boste več pritoževali nad usodo, katera se vam sicer zdi težka, toda katera vas že na
Zemlji lahko oblikuje v svetlobna bitja, če vi to spoznate preko Mene. Vendar pa vedite,
da ga (trpljenje) vi lahko zmanjšate preko Ljubezni… in na ta način izkoristite čas do
Konca. Naredite vse, da bi prakticirali Ljubezen; oblikujte vaše srce, da se Jaz lahko
nastanim v njemu in bodite preko tega izpolnjeni z močjo, da lahko premagate
vsakršen odpor! Namreč tam, kjer lahko deluje Moja Ljubezen, tam ni nikakršne
šibkosti, nikakršnega obupa, nikakršnega upadanja poguma in nikakršnih skrbi… Tam,
kjer Jaz lahko delujem, je duševni mir, zaupanje, moč in nenehen občutek varnosti, ker
Jaz Moje vodim za roko in jih ščitim pred močjo zla. In oni čutijo Mojo zaščito; oni se Mi
povsem zaupljivo predajo in Mi dovolijo, da vladam… Jaz pa se kot Oče sklanjam k
Mojim otrokom in skrbim za njih do konca njihovega življenja… vse dokler oni ne
vstopijo v duhovno kraljestvo, kjer so oni za vekomaj neizmerno blagoslovljeni v Moji
prisotnosti. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 3610, 22. november 1945
VZROK, NAMEN IN CILJ TRPLJENJA…
ZAVEDANJE… MINLJIVOST…
Svetovni ljudje (neverniki) so tako daleč oddaljeni od Resnice, da se ne zavedajo, koliko
moči bi lahko črpali iz vere in pristne (prisrčne) povezanosti z Bogom. In zato oni vedno
opažajo edinole svetovne dogodke in ne dojamejo, da je to napačno stališče do Boga
vzrok vsakega svetovnega dogodka, ki pripelje do trpljenja ljudi. In vse dokler
človeškemu bitju primanjkuje tega vpogleda, se tudi stanje trpljenja ne more
spremeniti. Trpljenje bo vedno znova samo spreminjalo oblike, da bi raznolikost
njihovih težav in žalosti povzročila, da bi sčasoma začeli razumeti, da izza trpljenja stoji
neka druga sila razen človeške in da ni sama človeška volja vzrok za to, temveč da
deluje volja višje, in da bi oni razvili določeno mišljenje o višji sili. Znanje o Čisti Resnici
razlaga vse; ono omogoča, da je ogromno trpljenje dojemljivo, ker je njegov vzrok,
namen in cilj mogoče prepoznati. Sprememba je mogoča edino takrat, ko se ljudje
prilagodijo namenu in cilju oz. ko oni poizkušajo rešiti vzrok trpljenja in težave, kateri
pa je in tudi ostaja nedojemljiv osebi svetovnega uma, vse dokler je svet njegova
prioriteta in vse dokler njegovemu telesu zagotavlja vse privilegije (prednosti) in
izstrada dušo. Znanje o Resnici je lahko dano edino osebi, ki se loči od sveta, ker če je
znanje posredovano osebi svetovnega uma, ga ona ne bo prepoznala kot Resnico in ga
bo zavrgla. In tako ga bo povečano trpljenje postavilo v situacijo, ki ga bo oblikovala
tako, da bo dovzeten za Resnico… da bo tako preko trpljenja in tegobe razumel
brezvrednost svetovnih dobrin, pri čemer bo zmanjševal hlepenje po teh dobrinah… In
skladno s tem bo raslo hrepenenje po Resnici pod pogojem, da on ni pod vplivom
negativnih sil, ki pa popolnoma pomešajo njegovo razsodnost in ga poizkušajo odvrniti
od Resnice; ki v osebi spodbujajo sovraštvo, kolikor bolj ga razočarajo svet in njegove
radosti. Vendar pa takšni ljudje na bodo na Zemlji več našli povezanosti z Bogom, pri
čemer bo vsakršno sredstvo, ki ga uporabi Bog, zaman. Kljub temu pa je za človeško
dušo koristno, da prepozna minljivost zemeljskih dragocenosti, dokler je še na Zemlji,
kjer se jih nauči prezirati; in ko odhaja, na Zemlji ni več pretirano navezana na njih, celo
če ona vstopi v onostranstvo z nizko stopnjo zrelosti. V tem primeru pa premagovanje
materije v duhovnem kraljestvu ne bo tako zelo težko in proces višjega razvoja lahko v
duhovnem kraljestvu hitreje napreduje, ko se je le ta enkrat končno začel. In potem bo
duša v duhovnem kraljestvu bolj pripravljena sprejela Resnico; ona se ne bo več
zoperstavljala Bogu tako močno kot na Zemlji. Zaradi tega usoda umrlih duš ni tako
brezupna, če jih je veliko trpljenje na Zemlji ozavestilo o minljivosti zemeljskih imetij,
pa celo če oni izgubijo njihova zemeljska življenja kot očitne žrtve v času težave. In tako
so celo trpljenje in težave, ki jih povzroči človeška volje, v korist duš, ki so še zelo
oddaljene od Boga. In zato Bog človeškim bitjem dovoljuje, da eden drugega napadajo
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z njihovo lastno svobodno voljo, dokler On Osebno ne izda ukaza za konec takrat, ko
to izpolni namen v Njegovem načrtu večnosti. In vse dokler ljudje živijo v neznanju in
ne želijo slišati Resnice, jim bo On dovolil, da dozorevajo preko njihovih lastnih
delovanj, pri čemer bodo doživeli brezštevilne nevarnosti in trpljenja; to je namreč
tisto, kar oni želijo, zaradi česar so oni pobudniki njihovega lastnega trpljenja. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3775, 19.maj 1946
LJUBEZNIVE OČETOVE BESEDE…
Ostali boste v Moji skrbi do konca vašega življenja in glede na to vas ne bi smelo nič
(pre)strašiti; nič vas ne bi smelo vznemiriti in se vam zdeti, da je nepremostljivo, ko ste
enkrat dosegli vero v Mojo moč, Ljubezen in modrost. Kdo vas bo zaščitil, če ne Tisti, Ki
je Sama Ljubezen?... Kdo ima moč to narediti in Kdo vas želi približati k sebi? In tako
bom Jaz umaknil od vas vašo zemeljsko težavo, ko ste enkrat dosegli popolno vero.
Zato naj vas ne bo strah. Vse prenesite s potrpljenjem in v podrejenosti Moji volji in
vedite, da je vse to nujno za odrešenje vaše duš in da vas Jaz ne bom obremenil bolj od
tega, kar vi lahko nosite (1 Korinčani 10:13). In Jaz vas bom vedno podprl (oz. vam dal
moč), če vi ne morete več sami obvladati situacije. Torej dejstvo, da Jaz lahko povsem
umaknem težavo od vas, je ravno tako utemeljeno izključno na Moji Ljubezni;
(pre)ostalo je namreč malo časa do Konca in Jaz vam, ki ste Moji Lastni, želim narediti,
da je večno življenje dostopno z vso njegovo slavo in pri tem očistiti vaše duše, da
postanejo prikladne za duhovno kraljestvo. Če trpite, vedno mislite na Mojo neizmerno
Ljubezen, ker vam Ona želi pomagati v času vašega zaključnega kratkega časa, da
dosežete popolno osvoboditev… In vi boste vse prestali veliko lažje in se Me boste
vedno naučili še bolj iskreno ljubiti, ker vas Moja Ljubezen močno pritegne bližje.
Vendar pa vas Jaz ne bom nikoli zapustil… Umakniti težavo od človeštva bi pomenilo
popoln propad/uničenje za vekomaj. Vendar pa Jaz še želim rešiti tisto, kar se ne
izogiba Moji Ljubezenski pomoči. In vi morate ravno tako doživeti to težavo kljub
temu, da je ne potrebujete v enakem obsegu. Vendar pa bo ona imela celó blažen
rezultat za vas in nekega dne jo boste vi prepoznali kot posebno milost od Mene. Toda
če Me ne izključite iz vaših misli, boste vi sposobni pretrpeti celo največjo težavo, ker
»Moj jarem je prijeten in Moje breme je lahko…«(Matej 11:30)… Moja Beseda je Resnica
(Janez 17:17)… in če vam Jaz Osebno obljubim Mojo pomoč, če vam želim pomagati
nositi križ vsakič, ko Me prosite za to, se vam ni potrebno bati, da se boste zlomili pod
bremenom, katerega sem položil na vas zaradi vas samih. (Po)kličite Me v vaši težavi in
Jaz bom vedno pripravljen pomagati… Verujte v Mene in moč vaše vere jo bo takoj
pregnala… In razumite, da boste trpeli samo, če je vaša vera prešibka… Zato se
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potrudite in nenehno molite za močno vero, in vi boste premagali vsakršno težavo in
vaš konec bo blažen. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3814, 28. junij 1946
LJUBEZEN IN TRPLJENJE, SREDSTVI ZA PREČIŠČENJE…
Ljubezen in trpljenje sta edini sredstvi za prečiščenje duše na tej Zemlji. Toda če človek
zaduši Ljubezen, mora biti zaradi njih samih povečana mera trpljenja. Čeprav pa
človeštvo lahko kadarkoli konča to stanje trpljenja ali pa ga ublaži, če se oni potrudijo
izpolniti Božanski zakon Ljubezni, katerega je potrebno nujno izpolniti, da bi se
vzpostavil Božanski red. Potem bo človek tudi zemeljsko živel v redu; on bo izvzet iz
težkega trpljenja, ker njegova duša dozoreva preko dejavnosti v Ljubezeni… ona se
spreminja v Ljubezen, kar pa je tudi njen dejanski cilj… Duša je v mračnem ovoju; ona
se mora prečistiti, preden lahko prodre svetloba v njo… Ona je v popolnem neznanju,
zaradi česar mora odstraniti vse zmote (napake) in pomanjkljivosti, da bi prišla do
pravilnega spoznanja Resnice. To prečiščenje se odvija preko Ljubezni in trpljenja. Če
ima duša dobro voljo, potem ona ravno tako živi v Ljubezni, in moč iz Boga prodre v
vsakršen ovoj duše, ker je ta oskrba od Boga neposredna posledica lastne Ljubezenske
dejavnosti. In četudi duša to zanemari, pa ji Bog vseeno pomaga, in sicer v obliki
trpljenja, katero bi moralo dušo postaviti v stanje Ljubezenske dejavnosti, kar bi ji
moralo povsem omehčati trdo srce in jo oblikovati po Božji volji. Trpljenje je dejansko
težko vzgojno sredstvo, toda katero lahko pripelje do uspeha, v kolikor duša odpravi
svoje napake (zmote), ki do sedaj niso rodile nikakršne Ljubezni v njej; bahatost, jeza,
sovraštvo, kakor tudi celotna trdosrčnost se lahko raztopijo, ko jo (dušo) prizadene
veliko trpljenje… Ona se potem lahko spremeni; ona se lahko začne zavedati svoje
šibkosti in nebogljenosti, postane ponižna in (po)kliče pomoč. Namreč vrnitev
(obnavljanje, okrevanje) vsake duše je namen tega, kar On dovoljuje, da se zgodi. Toda
koliko lažje bi ljudje lahko oblikovali svojo zemeljsko usodo, če oni ne bi zanemarili
Ljubezni, če bi oni uporabljali najučinkovitejše sredstvo prečiščenja… Ljubezen do
Boga in do bližnjega… Duša tistega, ki je dejaven v Ljubezni in mora istočasno trpeti,
bo dosegla visoko stopnjo zrelosti na Zemlji. Vendar pa jo Božja moč vedno in nenehno
podpira, kakor ona obenem tudi prepozna blagoslov trpljenja, kateremu se ne upira.
Ljudje bi si namreč lahko odstranili veliko trpljenja, če bi bili oni sami dejavni v
Ljubezni. Vendar pa vse dokler jim primanjkuje vere v to, vse dokler so oni trdosrčni in
izključujejo Ljubezen iz svojega življenja, morajo oni trpeti, in to toliko bolj, kolikor bolj
se približuje Konec. Oni namreč nimajo več veliko časa, zaradi česar potrebujejo
učinkovitejša vzgojna sredstva, da bi bile duše (od)rešene večnega prekletstva…
neskončno dolgega ponovljenega ujetništva v stvaritvah Nove Zemlje (Knjižica št. 44),
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pred katerim bi Bog želel ovarovati vsako dušo. Zato jim On nudi vso pomoč, ki pa
ravno tako vključuje veliko trpljenje na Zemlji. Živite v Ljubezni in vi boste zmanjšali
trpljenje; brez Ljubezni namreč nihče ne more postati blažen. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 3936, 15. december 1946
BOŽJA VOLJA DA BI POMAGALA JE VEČJA OD TEŽAVE…
Težava ni nikoli večja od Božje volje, da bi pomagala… On ve, zakaj dovoljuje, da se
vam ona približa; toda ko ona izpolni svojo funkcijo, da bi vas spodbudila na
najintimnejšo povezanost z Njim, jo bo On umaknil in vam tako na očiten način prišel
na pomoč. Njegova moč je namreč neskončno velika in Njegova Ljubezen neskončno
globoka… In če verujete, da On ne želi, da trpite brez razloga, da ima On za vaše duše
samo dobre namere, se morate samo predati Njemu in Njegovi milosti, in on vam bo
pomagal v vsaki nevarnosti in težavi. Vendar pa morate vedno najprej vzeti v poštev
usodo vaše duše; vedno morate biti najprej osredotočeni na duševno dozorevanje, se
pravi na izpolnjevanje Božje volje, ker ste samo zaradi tega na svetu, da bi se oblikovali
po Božji volji.
Če zanemarite Njegovo voljo, potem morate prejeti spodbudo. Toda če v svobodni
volji izpolnjujete Njegovo voljo, potem bo trpljenje vedno znosno za vas, četudi ga
morate vzeti nase zaradi sebe ali zaradi vaših bližnjih. Namreč v dobi duhovno
najnižjega stanja, kjer je človeštvo malomarno pri izpolnjevanju Božanskih Zapovedi,
kjer ono ne živi več v skladu z Božansko voljo, mora na celotno človeštvo priti trpljenje
in težava v povečani meri, da bi se ono spremenilo in izpolnilo namen svojega
zemeljskega življenja.
Razumljivo je, da bodo pri tem prizadeti tudi tisti ljudje, ki se v življenju ravnajo po
Božanski volji. Za njih bo torej težava vedno lažja za prenašati, oni bodo vedno
prepoznali Božjo pomoč. On bo vedno omogočil, da oni (ob)čutijo Njegovo Ljubezen in
jim bo pomagal s Svojo Vsemogočnostjo in s Svojo Ljubeznijo, kar pa bo vedno prišlo
do izraza pri Njegovih Lastnih. On namreč želi okrepiti njihovo vero; On Sam se jim želi
pokazati kot dobri Oče,Ki je vedno pripravljen pomagati in Ki nikoli ne pušča v težavi
Svojih otrok, če Ga (po)kličejo na pomoč. In vsaka zemeljska, kakor tudi duhovna
težava bi morala ljudi spodbuditi na to, da Ga (po)kličejo v srcu, v duhu in Resnici…
Namreč z iskrenim klicanjem Boga, se človek povezuje z Njim, pri čemer lahko prejme
pomoč od Njega, ki je potrebna za dozorevanje njegove duše. In Bog se vedno znova
objavlja Svojim Lastnim na očiten način. In tisti, ki usmerja pozornost na to, je lahko
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vsakodnevno in vedno prepričan v Njegovo Ljubezen in pozornost. In ta Ga bo v srcu
poveličeval, slavil in Mu bo hvaležen… namreč ne obstaja težava, ki bi bila večja od Sile
in Ljubezni Tistega, Ki jo pošilja… On vedno pozna izhod, celo ko se zdi, da je
zemeljska težava nepremostljiva… Zato verujte v Njega in ne dvomite v Njegovo
Ljubezen; On vas namreč zajema in vas nikoli ne ignorira (oz. ne izpušča iz vida), da bi
Ga tako prepoznali, postali in ostali Njegovi za vekomaj… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4005, 21. marec 1947
BOŽJE OTROŠTVO… OGROMNO TRPLJENJE…
BLAŽENO UMIRANJE…
Popolno zveličanje človeka na tej Zemlji omogoča, da je njegov odhod od tukaj v stanju
najvišje blaženosti; namreč duša zapušča telo brez vsakršne bolečine in borbe ter
vstopa v duhovno področje, kjer ji brezštevilna svetlobna bitja prirejajo sprejem, pri
čemer jo oni pospremijo v njeno resnično domovino. Popolno zveličanje pa je rezultat
nesebične dejavnosti v Ljubezni na Zemlji, preko katere se je duša popolnoma
prečistila, pri čemer lahko prejme svetlobo in moč, kar ji zagotavlja duhovni vzpon.
Vendar pa je človek le redko tako prežet z Ljubeznijo, da se ga lahko smatra kot
kandidata za Božje otroštvo; da bi se namreč postalo Božji otrok z vsemi otrokovimi
pravicami, kot Njegov prav(n)i naslednik, mora veliko trpljenja prizadeti ljudi, ki sicer
imajo težnjo, vendar pa ne mislijo dovolj na svojo dušo. Trpljenje mora doprinesti k
popolnemu prečiščenju duše, da bi duša dosegla najvišji cilj. In tedaj ji Bog pomaga
preko ogromnega trpljenja, da bi se že na Zemlji lahko rešila odpora, če je le odnehala
od vsega tega pred Bogom in se spremenila v Ljubezen. Za trpljenje se ne more nikoli
reči, da je nevarno, ker je lahko kadarkoli umaknjeno; ono se namreč zmanjšuje v enaki
meri, v kateri človek v sebi spodbuja Ljubezen do največjega razpona. Trpljenje ali
Ljubezen bosta vedno delovala odrešujoče. Vendar pa Ljubezen in trpljenje skupaj
pripeljeta dušo v stanje, da ona zapušča ta svet popolnoma izpolnjena s svetlobopri
čemer ima lahko pristop do Očetovega nasledstva na nebu. Zato vi ljudje na Zemlji ne
smete godrnjati ali se pritoževati v primeru, da vam Očetova Ljubezen da veliko
trpljenje v primeru, da vam naloži križ, ki vas obremenjuje in se vam zdi, da je pretežak;
On vam s tem želi pomagati, da bi dosegli višji cilj. Namreč šele po telesni smrti boste
spoznali blagoslov trpljenja in boste Bogu hvaležni za to sredstvo, katerega je On
uporabil za vas in katerega sta Njegova Ljubezen in modrost prepoznali kot
zagotovljen uspeh za vaše duše; namreč tega, kaj pomeni kot Božji otrok vstopiti v
onostranstvo, si vi ne morete zamisliti na Zemlji… To je najintimnejša povezanost z
Bogom, napajanje s svetlobo ter močjo. To je stanje najvišje blaženosti, stanje
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ustvarjanja in oblikovanja po lastnih zamislih, ker je Božja volja ravno tako nastanjena v
Božjih otrocih in oni lahko nenehno delujejo z Bogom in v Njegovi volji, pri čemer so
nepopisno blaženi v njihovi polnosti svetlobe ter moči, katero pa tedaj uporabljajo
tako, kot jim to naroča njihova Ljubezen do tega, kar je še (ne)odrešeno… Oni bodo
dajali, pri čemer bodo lahko prejemali brez omejitev, in oni bodo lahko uživali v ekstazi
Božje bližine in bodo večno blaženi… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4065, 18. junij 1947
V NAPREJ DOLOČENA SMER ŽIVLJENJA
USODA JE SKLADNA Z VOLJO…
Vsaka (življenjska) pot je v naprej določena, četudi vi verjamete, da ste jo sami izbrali…
četudi vi navidezno določate smer vašega življenja, ker jo lahko včasih načrtujete v
skladu z vašo voljo. Vendar pa sem Jaz od večnosti poznal to voljo in sem jo vzel v
poštev; in glede na to je vaša usoda v skladu z vašo voljo, kar pomeni, da se vaše
življenje odvija na način, da se vaša volja lahko usmeri k Meni, pri čemer ima obilo
priložnosti, da Me prizna. Na kakšen način se bo vaša volja odločila, je torej povsem
odvisno od vas. Jaz je ne bom prisilil, ker vam drugače sploh ne bi bilo potrebno živeti
vašega življenja, če bi Jaz želel popolna bitja s pomočjo sile (oz. če bi Jaz s silo povzročil,
da se Mi bitja predajo). Moj edini cilj je omogočiti duhu, da doseže najvišjo možno
popolnost duše na Zemlji, vendar na način, da se sooči z vsestranskim odporom
(skušnjave). Toda človeška bitja ne morejo spremeniti smeri njihovega življenja, in zato,
če želijo uresničiti duhovno korist, bi se morala podrediti vsemu. Vsakršen odpor, vsaka
pripomba in godrnjanje, zmanjšujejo vaš psihološki uspeh, ker to pričuje o volji, ki Mi je
še naprej nasprotna oz. ima zelo malo dojemanja (percepcije) o Njemu, Ki vam je dal
vaše življenje. Če bi Me poznali kot Večno Ljubezen, potem bi tudi vedeli, da Jaz ne bi
dovolil, da vi trpite, razen če je to nujno za zveličanje vaše duše. To je razlog, da morate
vi trpeti in prestajati ter položiti vaše zemeljsko življenje v Moje roke in vsak dan živeti
brez skrbi. Vendar pa Me nikar ne izključite iz vaših misli; potem vas bom Jaz vodil in
vaše življenje resnično ne bo zaman. Nekega dne se Mi boste zahvalili celo za težke ure
in dneve; oni namreč prinašajo koristi vaši duši v veliko večji meri, kot pa tihi in
brezskrbni dnevi. Jaz to vem; Jaz poznam stopnjo zrelosti vaše duše; Jaz poznam vašo
voljo, vaše slabosti in vašo vero. In Jaz dovoljujem, da se vse zgodi tako, da ne bi bilo
potrebno nobenega dneva preživeti neuspešno (zaman), da bi lahko v kratkem času
dozoreli in dosegli vaš cilj, še dokler ste na Zemlji. AMEN
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(Zaradi boljšega razumevanja te izjemno pomembne stvarnosti (realnosti) oz.
naše v naprej določene usode in nujnosti, da se podredimo tej usodi, si preberite
Knjižico št. 33, ki je skoraj v celoti posvečena tej temi!)
***

Bertha Dudde, št. 4117, 7. september 1947
VELIKO TRPLJENJA – VELIKO MILOSTI…
Prekomerno trpljenje je neka izjemna milost, celo če vi ne morete dojeti tega. Namreč
Moja Ljubezen vam ljudem ne želi dovoliti, da bi padli v delirij sveta, zaradi česar
nekatere izmed vas sooča s časi velike težave, da bi vas vrnila k razumu, ker bi drugače
duša ostala praznih rok in ne bi napredovala v njenem duhovnem razvoju. Trpljenje je
vedno potrebno smatrati kot sredstvo, da bi povzročilo, da človeško bitje ostane
nebogljeno in da se začene zavedati njegove šibkosti. In čim je trpljenje doprineslo k
temu, da se duša usmeri k Meni, da Me ona (po)kliče na pomoč in se Mi ponižno preda,
je ono velik blagoslov, zaradi česar ga je potrebno smatrati kot dar milosti. Trpljenje
namreč vodi k Meni, medtem ko bodo svetovna veselja, kakor tudi vsa zemeljska
zadovoljstva dosegla nasprotno. Trpljenje motivira ljudi, da molijo, ker je brez molitve
nemogoče priti v stik z Menoj. Brez molitve vam je nemogoče podariti dar milosti;
trpljenje namreč izraža voljo, kakor obenem tudi hrepenenje po Meni in Mi tako
omogoča, da pridem do človeškega bitja in mu dam to, kar ono potrebuje kot
izpolnitev njegove molitve.
Če je torej človeškemu bitju prizaneseno s trpljenjem, bo telo še naprej zavračalo duha,
ko le ta želi komunicirati z dušo, da bi človeku dal pravilno vodenje in napotilo. Vendar
pa je to brezpogojno nujno za duhovni napredek, za doseganje visoke stopnje zrelosti:
da bo duh podučil dušo, pri čemer se bo tako duša združila z duhom. Zato moram Jaz
duši absolutno podariti pomoč z Mojo močjo. Vendar pa moram najprej prejeti prošnjo
zanjo, ker je volja človeškega bitja odločujoča, trpljenje pa spodbuja njeno odločitev.
Čeprav pa trpljenje lahko ravno tako povzroči, da človeško srce otrdi, pri čemer se bo
oseba oddaljila (odtujila) in ne bo več stremela k vzponu; in potem ni drugih sredstev, ki
bi bila lahko še uspešna. Vendar pa kot pravilo velja, da trpljenje vodi k Meni; človeško
bitje se nasplošno izpopolnjuje preko trpljenja, pri čemer je ono izpolnilo njegov
namen. Vi bi morali biti kasneje hvaležni zanj in ga obenem tudi priznati kot milost;
zemeljsko trpljenje namreč ni trajno stanje in je izjemno blagodejno pod pogojem, da
želite dozoreti. In potem Mi boste večno hvaležni in boste v stanju zavedanja lažje
razumeli zemeljsko življenje, pri čemer se boste obenem tudi sposobni uspešno boriti v
času velike stiske; potem namreč vašega življenja ne boste živeli sami, temveč z Menoj,
ker se boste odprli za Mene v molitvi in tako prejeli moč, katero vi v zameno lahko
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izkoristite po vaši lastni volji. In zagotovo jo boste izkoristili za vaš duhovni vzpon tako,
kot vam je to usojeno. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4352, 25. junij 1948
ZDRUŽITEV Z BOGOM… ŠOLA TRPLJENJA…
Hrepenenje po združitvi z Mojimi stvaritvami, ki je vam nedojemljivo, Mi daje zagon,
da vas nenehno pošiljam v šolo, ki bi morala pripeljati do zrelosti duše, ker brez
določene stopnje zrelosti ne more priti do te združitve. Moja Ljubezen je dejansko
usmerjena edino v vašo korist. To, da Jaz uporabljam sredstva, ki povzročijo, da
dvomite v Mojo Ljubezen, povzročate vi sami, četudi nezavestno; vzrok tega je namreč
vaše stališče do Mene, ker se ne prilagajate zakonom reda, ki vaše dozorevanje
stimulirajo brez trpljenja… vi namreč ne izpolnjujete zakona Ljubezni, kateremu pa se
ni mogoče izogniti, če želite dozoreti. Tako da bodo Moja vzgojna sredstva vse bolj
ostra, kolikor bolj se vi oddaljujete od Ljubezni…
In sedaj, ko je šola minila, bo moral vsak človek opravljati izpit. Tisti, ki ga bo opravil,
bo blažen v združitvi z Menoj; tisti, ki pa ne bo uspel, se ne bo mogel izogniti
ponavljanju šole, katero pa mora dokončati v težjih pogojih, če želi priti do cilja. Jaz ne
dovolim, da bi Moje stvaritve propadale; in nekoč bo moralo priti do končne združitve,
in to se bo tudi zgodilo. Vendar pa lahko minejo neskončno dolga časovna obdobja; in
čas, kdaj se bo to odrešenje zgodilo, pa človek določa sam, ker se mora on v svobodni
volji združiti z Menoj; Jaz mu lahko samo pomagam, pri čemer ga ne prisiljujem.
Vedite torej, da Jaz ljubim vse moje stvaritve in da se Moja Ljubezen nikoli ne konča in
da Svoj načrt izvajam od večnosti tudi poleg tega, ko vi v temu ne morete prepoznati
Ljubezni. Toda gre se za vas same, za vaš duhovni vzpon, gre se za večno življenje… Vi,
ki sedaj živite na Zemlji, ste duhovno mrtvi razen peščica vas, ki ste duhovno prerojeni.
Vi še ne čutite življenja v vas, in če se bo v tem stanju končalo vaše zemeljsko življenje,
boste padli v stanje nebogljenosti (nemoči), ki pa pomeni smrt za vas; vi boste v
najglobljem mraku in povsem brez moči, četudi se boste zavedali, da obstajate (da
živite)… To stanje je tako mučno, da vas Moja Ljubezen želi obvarovati pred tem, pri
čemer vas zato še na Zemlji poizkušam spodbuditi na življenje; poizkušam vam dati
svetlobo (Resnico Moje Besede), da bi s svobodno voljo težili k stanju življenja.
Vsaka ovira v vašem življenju bi vam morala pomagati, da se ste dejavni, ker je
dejavnost življenje. Zemeljska dejavnost preneha v trenutku telesne smrti. Zato
morate biti vi dejavni na duhovnem področju, za kar pa morate uspešno končati šolo
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trpljenja, ker drugače ne morete dozoreti. Vendar pa vam tudi poleg tega dajem
zagotovilo, da vas ljubim. In vsi dogodki, ki se odražajo na vas v obliki trpljenja, so
utemeljeni samo na Moji Ljubezni. Želim vas vzgojiti v Moje otroke, ker vas Moja
Očetovska Ljubezen ne želi izgubiti in ker želim, da vi kot Moje stvaritve ne živite daleč
stran od Mene, temveč da se združite z Menoj in postanete blaženi… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4468, 24. oktober 1948
MOČ BOŽJE BESEDE… PROTISREDSTVO ZA TRPLJENJE…
Moja Ljubezen do vas je neskončna in Jaz bom ustregel vsaki vaši prošnji, vendar pa se
to včasih dogaja na način, da je vi tega kot takšnega ne prepoznate takoj. Kljub temu
pa boste nekega dne dojeli, kako dobro Jaz skrbim za vas. Poslednji dnevi bodo prinesli
še mnoge nevarnosti in trpljenja; morali boste namreč hitro dozoreti ali pa ne boste
opravili poslednjega in težavnega preizkusa. Nenehno boste doživljali obup (žalost), pri
čemer morate vedno misliti na to, da vse prihaja od Mene; da Jaz vem za vašo težavo in
bedo, da pa je to ravno tako blagoslov za vas. Zaradi tega se ne bojte in se ne
pritožujte, temveč Mi ostanite privrženi v Ljubezni, kakor tudi Moja neskončna
Ljubezen pripada vam in vas želi osrečiti… Vi morate preizkušati moč Moje Besede in
kmalu boste spoznali, da imate neko učinkovito protisredstvo proti celotnemu
trpljenju, strahu in žalosti. Jaz sem Mojo Besedo blagoslovil z Mojo močjo… Zakaj je ne
izkoristite? Zakaj ne sprejmete moči, ko ste v nevarnosti, da v vaši zemeljski borbi
postanete šibki in da obupate? Zakaj se ne izročite njenemu okrepčilnemu občutku? Vi
nenehno prejemate dokaz Moje Ljubezni do vas; vi ste sredi ogromne milosti, vendar
pa ste tako maloverni in nestanovitni, tako plahi in šibki. Kaj bi vam lahko ponudil
boljšega od Moje Besede? Če ne bi doživeli zemeljske težave in skrbi, vi ne bi bili
sposobni slišati Moje Besede, ker bi vas svet držal v ujetništvu in bi vam preprečil
vzpostaviti pristen stik (odnosa) z Mano. In zato morate vi v poslušnosti sprejeti to
težavo, ko kot nadomestilo (podporo) prejemate Mojo Besedo, ker je Moja Beseda
veliko bogastvo za vas, katere pa vi zgolj ne znate sprejeti. Dovolite Mi, da vam vedno
govorim v Moji Besedi. Najdite pribežališče v Moji Besedi; globoko premišljujte
(kontemplirajte) o izrazu Moje Ljubezni in občutili boste izrazit vpliv moči. Vi ne boste
več čutili šibkosti, strahu, tesnobe in ne boste več dvomili… v polni moči boste
gospodarili z zemeljskim življenjem, slavili in hvalili Mojo Ljubezen in milost. Potem pa
boste aktivni delavci za Mene v poslednji borbi na tej Zemlji. Jaz blagoslavljam vašo
pripravljenost (voljnost), da Mi služite. Vendar pa morate vi to tudi aktivirati, ko delate
tisto, kar od vas zahtevam. Vedno znova vas opominjam, da sprejmete Mojo Besedo v
vas; želim vam namreč dati Mojo Besedo, ker vam želim pomagati. Da pa bi to lahko
naredil, potrebujem vašo svobodno voljo, da boste iz Moje pomoči izvlekli pravo korist.
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Vi sami se morate boriti, ker je to edini način, s katerim lahko pridete do vere; do
globoke vere, katero boste potrebovali, da boste Moji zvesti sluge na Zemlji. To, kar
prejemate od Mene in kar zapisujete, mora biti s strani vas preverjeno v vašem srcu. To
mora v vas zaživeti, da tako lahko s prepričanjem podpirate Mojo Besedo; da tako ne
izgubi učinka na vaše bližnje človeško bitje in da človeško bitje znotraj sebe občuti moč
Moje Besede. Vi boste vedno prejeli pomoč, ko jo boste potrebovali (ko boste v stiski,
težavi). In kolikor bolj izpolnjujete Mojo voljo, toliko prej boste prejeli pomoč… Torej
Moja volja je, da morate pogosteje globoko premišljevati o Moji Besedi, da se boste
tako začeli zavedati Moje prisotnosti in da boste verovali… In čim imate zelo globoko
vero, je obenem tudi zagotovljena izpolnitev vseh vaših želja. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4623, 27. april 1949
TEŽAVE IN TRPLJENJE KOT VZGOJNA SREDSTVA…
POVEČANJE MOČI…
V času, ki je pred vami, boste potrebovali celotno vašo moč, če želite, da boste lahko
kos vsem zahtevam, katere življenje postavlja pred vas. O tem vas moram ponovno
obvestiti, da bi tako razumeli, da lahko sami povečate mero moči in da je vaš lasten
izbor, ali je zemeljsko življenje težko ali je znosno za vas. Zaradi tega Jaz pogosto
dovoljujem, da doživite stisko in težavo, da bi vas podučil za čas, ko boste sposobni
gospodariti z življenjem edino, če prejmete moč od Mene, če Me prosite zanjo ali pa si
jo pridobite preko delovanja v Ljubezni do bližnjega. Jaz vas nenehno opominjam na ta
čas tako, ko vas postavljam v situacijo, da se počutite nebogljene in zavržene, da bi
tako usmerili vaše oči k Meni, Ki želim vedno stati poleg vas kot vodič in svetovalec.
Vendar pa je za to vedno potrebna molitev, ki prikazuje vašo voljo do Mene. Jaz vam ne
bom priskrbel moči v nasprotju z vašo voljo, ker bi to povzročilo, da bi bili neprimerni
za boj preživetja v prihajajočem času. Namreč že najmanjša miselna prošnja k Meni Me
bo poklicala na vašo stran. Potem pa bo tudi moč občutno tekla preko vas, pri čemer
bo vaša vera postala močnejša, kar pa je tudi Moj namen. Edino vaša (pri)srčna
zedružitev z Menoj vam bo omogočilo znosno življenje. Potem namreč vi ne boste
imeli več nikakršnih zemeljskih skrbi, ker boste vse prepustili Meni, zaradi česar zares
ne boste šibki, ker On ne bo nikoli razočaral otroka, ki se brezpogojno preda Očetu. In
zato ste vi tudi lahko prepričani, da boste prejeli pomoč na vsakršen način tako, ko
boste zgolj verovali v Mojo Ljubezen in vsemogočnost. Jaz namreč dejansko ne bom
pustil v težavi nikogar, ki najde zatočišče v Meni. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4672, 18. junij 1949
DUŠA DOZOREVA PREKO TRPLJENJA… BOŽJA SKRB…
SVET IN BOG…
Vse, kar služi v korist vaše duše, je bilo že v večnosti predvideno. Vi glede na to lahko
na vsak mučen in neprijeten, vesel in poúčen dogodek, ki cilja samo k temu, da bi
dosegel vašo psihološko zrelost, gledate kot da vam je bil naložen s strani Mene. In če
na smer vašega življenja gledate iz te točke gledanja, potem vas ne bi smelo nič
vznemirjati, obremenjevati ali prestrašiti… vse to je namreč samo za vaše največje
dobro…
Vsak dogodek vam omogoča, da dozorite. Vi lahko izvlečete koristi za vaše duše, vse
dokler vedno prepoznate Mene kot Tistega, Ki dovoljuje, da se to zgodi, in ostanete v
stiku z Menoj tako, ko nenehno usmerjate pogled navzgor k vašemu Očetu, Ki vas na
tej Zemlji želi oblikovati v Njegove otroke. Strah in skrbi so nepotrebni, če jih predate
Meni in molite za Mojo pomoč. Vi niste nikoli sami, če dovolite Mojo prisotnost poleg
vas, če ne želite biti sami in če Me nikoli ne izključite iz vašega življenja. Če Mi
popolnoma prepustite vaše misli, potrebe in delovanja, če Mi dovolite, da za njih
poskrbim tako, da vas bom Jaz vodil, vi pa boste samo vršilec Moje volje.Lahko bi
potovali brezskrbno in brez vznemirjenja po vaši zemeljski stezi, če bi vedno hodili z
Menoj…
Vendar pa svet pogosto stoji med vami in Menoj ter nas razdvaja. Svet vam je pred
očmi, in vi Me zanemarjate, četudi Mi želite pripadati. Svet vam je še naprej preveč
pomemben; vi ne dojamete njegove nepomembnosti, ker ste še vedno vpleteni v svet.
Čim Me lahko cenite iznad sveta in čim Me lahko postavite na prvo mesto, vas svet ne
bo več obremenjeval. On vas ne bo več vznemirjal; vi boste lahko z lahkoto shajali in
boste gospodar vsega, kar se vam približuje na svetovni ravni. Poizkušajte Mi dovoliti,
da skrbim za vas in s popolno vero zaupajte v Mojo zaščito.
Toda najprej izpolnite vašo obveznost do Mene tako, da boste živeli v skladu z Mojo
Besedo in delali za Mene in Moje kraljestvo. Potem pa morate vi obvestiti tudi druge
ljudi o Moji volji tako, ko jih boste vedno opominjali na njihovo resnično usodo (na
namen njihove usode), tako ko jih boste motivirali na izboljšanje njihove duše in na to,
da delijo dalje Mojo Besedo, katero ste prejeli od Mene in katera jih bo prosvetlila tam,
kjer so še v temi. Usmerite pozornost vaših človeških misli na dejstvo, da imam Jaz
kontrolo nad usodo vseh ljudi, da se ljudem nič ne zgodi brez pomena in namena, da je
namen vsakega dogodka višji razvoj in da je vse lahko znosno, če se pristopa k Meni za
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pomoč, če se Me prizna kot Kontrolorja in Stvarnika večnosti in se Mi nameni molitev
za Mojo Očetovsko skrb. Opomnite jih, naj Me ne pozabijo zaradi sveta! Potem pa bo
zemeljska steza vsake posamezne osebe lahkotna in varna, in njegova duša bo izvlekla
koristi iz vsakega dogodka. Jaz namreč edino želim, da vaša duša dozori, ko morate iti
preko trpljenja. Vendar pa vi lahko naredite, da je znosno za vas, če usmerite pozornost
na Moje Besede in Mi vedno dovolite, da hodim z vami. Jaz sem namreč vaš Oče in
želim edino to, kar je najboljše za Moje otroke. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4957, 27.avgust 1950
LJUBEZEN DO SVETA – BOLEZEN…
NIHČE NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA…
Ljubezen do sveta je grozljiva bolezen, katera bo definitivno pripeljala do duhovne
smrti. In zato morate biti vi hvaležni, da bo moral vaš Oče na nebu precej pogosto
poseči po bolečih sredstvih, da bi vas rešil te smrti, da bi vam omogočil vaše duhovno
okrevanje, da bi vas prisilil, da se odrečete svetu in njegovim zadovoljstvom ter da
dosežete večno življenje… To bi bilo namreč zavajajoče sočutje, ko bi se Jaz izogibal
uporabi takšnih sredstev samo zato, da bi preprečil vaše trpljenje v času vašega
zemeljskega življenja; to bi bila zavajajoča ljubezen, ki ne bi bila blagoslov, temveč bi
edinole pomenila katastrofo za vašo dušo. Moja modrost gleda (v)naprej in Moja
Ljubezen si prizadeva, da bi vam pomagala. Neizbežno je namreč dejstvo, da se
morate vi odreči svetu, da bi pridobili Mene. In če ga ne žrtvujete prostovoljno, bom
moral Jaz vzeti tisto, kar si želi vaše srce. In to je razlog, da morate tako pogosto trpeti
na Zemlji, celo če vi niste zlobni na očiten način. Vendar pa vas še naprej prežema
napačna ljubezen, ljubezen do materije, ljubezen, ki mora biti najprej preusmerjena, da
bi vas lahko osrečila. In vse dokler ne odstranite te ljubezni iz vaših src, Jaz ne morem
vstopiti v njih. Namreč tam, kjer Jaz prebivam, mora biti premagano vsakršno
zemeljsko hlepenje (poželenje).
In ponovno moram reči, da nihče ne more služiti dvema gospodarjema (Matej 6:24)…
Jaz nisem zadovoljen z razdeljeno ljubeznijo, kakor tudi Moj nasprotnik, princ Sveta
ravno tako ne bo dovolil, da vi ne dajete izključno njemu pravice nad vašo dušo. Tako
človeško bitje nima izbire, razen da se odloči… za Mene ali pa za njega. Vendar pa vse
dokler ima on poželenje po svetu, je njegova odločitev za njega (Satana), ki ga vleče
navzdol v uničenje (propad, duhovno smrt). On vam bo sicer dejansko dal obilje v času
vašega zemeljskega življenja, vendar pa boste vi po smrti popolnoma osiromašeni, in
vaša usoda bo trpljenje in tema… Torej Moji darovi na Zemlji so manj privlačni, ker so
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oni sestavljeni iz duhovnih imetij, ki vas ljudi le malo privlačijo v času vašega
zemeljskega življenja.Vendar pa ona po vaši smrti predstavljajo neko neizmerno
bogastvo, ki vas blaženo osrečuje in vas za vekomaj spreminja v otroke kraljestva
svetlobe. Jaz nudim neprimerljivo več kot pa Moj nasprotnik, vendar pa vas njegovi
darovi vseeno zaslepljujejo in vam vzbujajo poželenja. Toda spomnite se življenja po
smrti… spomnite se, da ne veste za čas odhoda, da on lahko pride zelo kmalu in da
boste potem vi izgubili vse, karkoli posedujete od zemeljskih imetij. Toda potem se
boste morali bati časa smrti… Vendar pa boste vi hrepeneli po njem, če ste zbrali
duhovna bogastva, če ste se odpovedali zemeljskim dobrinam, da bi jih zamenjali za
darove ponujene od Mene. Potem boste hrepeneli po času smrti, ker vi veste, da ko
boste zapustili Zemljo, bo to čas vstopa v večno življenje. Zemeljsko življenje se vam
bo zdelo kot minljivi trenutek, ki pa je vendarle odločujoč za celotno večnost, zaradi
česar bi morali vi razumeti, ko Jaz nad človeštvo pošiljam vsakovrstne težave in
odvzemam vse, kar se jim zdi vredno. To ni kruto, temveč je to Ljubezen in modrost, ki
se dejansko zaveda in razume, zakaj ste vi ljudje v nevarnosti, iz katere vas želi
osvoboditi.
Vsak, ki mora trpeti, mora vedeti, da ga Jaz ljubim. Vendar pa je vsak, ki v izobilju
sprejme življenjska imetja, že podrejen Mojemu nasprotniku, ker Jaz poznam njegovo
voljo in ga ne prisiljujem, da jo spremeni. Čeprav pa bom celo k tem ljudem pristopil
preko njihovih bližnjih človeških bitij, ki bodo ganili njihova srca, da bodo oni na ta
način spremenili njihovo naravo v Ljubezen, pri čemer bodo celo oni povsem zagotovo
(od)rešeni. Če pa so oni trdosrčni, bo njihov življenjski standard opazno vse bolj rastel,
ker jim bo »gospodar tega sveta« dal v izobilju, ker so oni prodali njihovo dušo zaradi
zemeljskih imetij, s čimer so si zagotovili njihovo duhovno smrt. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4959, 30. avgust 1950
TRPLJENJE DOKAZUJE BOŽJO LJUBEZEN…
PREČIŠČUJOČ OGENJ…
Sprejmite vsako življenjsko breme in pri tem vedite, da je le to nujno, da bi se
osvobodili vsake ovire, ki še naprej obremenjuje vašo dušo. Vi boste nekega dne
svobodno in brez ovir prebivali v sferah, ki so prežete s svetlobo. Vendar pa bo morala
do tedaj vaša duša odstraniti vsako nečistočo, ker bo drugače nesposobna prejeti obilja
svetlobe, ker bi se drugače svetloba srečala z odporom, ki bi ji preprečil vstop v dušo.
To, kar morate pretrpeti na Zemlji, edino duši olajša, da se loči od svojega zatirajočega
ovoja, da tako lahko odvrže to, kar jo še muči, kar jo še naprej veže navzdol in jo zato
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drži v ujetništvu. Vendar pa kraljestvo blaženih duhov ne pozna nikakršnih ovir, zaradi
česar ono lahko sprejme samo čisto in povsem poduhovljeno dušo, ki je očiščena vseh
nečistoč, katere bi lahko preprečile prežemanje s svetlobo. Duša je morala ponovno
doseči njeno izvorno stanje kot takrat, ko je bila v intimnem stiku z večnim
Božanstvom, ker je (bila tudi duša) sama svetloba in ker je bila del Njega, iskrica Večne
Svetlobe. Najprej so morale biti odstranjene vse nečistoče, kar pomeni, da je morala
duša doživeti prečiščujoč ogenj, ki pa je lahko rezultat velikega trpljenja, kakor tudi
zelo globoke Ljubezni, toda kateri je vedno uspešen. Zato se vi ljudje ne bi smeli
pritoževati, če morate trpeti; namesto tega sprejmite trpljenje kot dokaz Ljubezni
Boga, Ki ima v mislih samo prečiščenje vaše duše, da bi ji nekega dne zagotovil blaženo
usodo, ko bo vstopila v duhovno kraljestvo. Potem pa bo duša blagoslavljala trpljenje
in se bo z ogromno hvaležnostjo ozirla nazaj na zemeljsko življenje, ki jo je preko
trpljenja pripeljalo v stanje dovzetnosti za svetlobo in ji omogočilo, da ostane blizu
Boga v blaženi sreči. Ona na Zemlji ni sposobna ceniti velike Očetovske Ljubezni in se
pogosto pritožuje nad njeno usodo. Vendar pa več trpljenja obenem tudi zagotavlja
višjo zrelost duše in življenje v duhovnih sferah v večni blaženosti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 4969, 19. september 1950
SVETLOBA – SENCA SMRTI… ZAVAJAJOČA SVETLOBA –
BOŽJA POMOČ S SREDSTVOM BOLEZNI IN TRPLJENJA…
Vsakdo, ki ni navdušen nad Mojo Besedo, je še naprej podrejen senci smrti; on ne
pozna svetlobe in načrtno zapira svoje oči, ker je predan temi in še naprej preprečuje
svetlobi, da bi vstopila. On njegove poglede zadržuje na svetlobi, kjer zavajajoče
svetlobe nenehno svetijo in zaslepljujejo njegove oči, da tako on, ali zamudi videti
nežno svetlobo, ki sije iz duhovnega kraljestva, ali pa jo zaradi svetovne svetlobe
povsem prezre (zanemari). On je očaran z vsem, kar je svetovne narave, in če k njemu
pristopi svetlobni glasnik z Mojo Besedo, ki priporoča, da bi se zaradi odrešenja
njegove duše moral odreči zemeljskim imetjem, se on ogorčen oddaljuje, ker ne pozna
pojma (koncepta) življenja duše in se ne želi odreči svetu, ker se v počuti udobno v
njemu, zaradi česar se tako približuje duhovni smrti. Moja Beseda bi mu lahko
priskrbela duhovne dragocenosti; Moja Beseda bi mu lahko dala svetlobo, ki daje
spokoj (mir) njegovi duši in Moja Beseda bi ga lahko prebudila za večno življenje.
Vendar pa je on zajet s strani sveta, pri čemer edinole išče ter hrepeni po tem, kar
zagotavlja lagodnost (udobje) njegovemu telesu. On ostaja v temi kljub svetovni
zavajajoči svetlobi… Zato mu Jaz želim pomagati, da bi prezrl (zanemaril) svet, ko mu
njegova imetja predstavljam kot minljiva in brezkoristna in dovoljujem, da je njegovo
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telo šibko ter ga spomnim na njegovo fizično smrt. Jaz dovoljujem, da se razpade in
raztrešči celo tisto, kar oseba smatra za najvrednejše; dovoljujem, da oseba trpi v
zemeljski težavi in žalosti, da prenaša trpljenje in bolezen ter omogočam, da dojame,
da mu ne bo pomagal svet. Jaz dovoljujem, da oseba propade na nekem visokem
zemeljskem položaju; dovoljujem, da revščina zamenja bogastvo, i to vedno samo z
namenom, da bi on prepoznal brezvrednost in minljivost tega, po čemer hrepeni. In
vedno znova mu dajem dostopno Mojo Besedo, da bo tako poizkušal v Njej najti
zamenjavo za zemeljske stvari, katere je izgubil… Dovoljujem, da doživi temo, kjer
nobena svetovna svetloba ne bodo več sijala, da bo tako videl (spoznal) zaklad svetlobe
od zgoraj in se usmeril k njej, da bi tako pobegnil iz noči smrti na svetlobo življenja…
Into je razlog, da se trpljenje ne bo nikoli končalo na Zemlji. Namreč vedno znova želim
k Sebi pritegniti ljudi, ki so še naprej oddaljeni od Mene in so podrejeni princu sveta
(Satanu), katerih smer življenja se bo kmalu končala, brez da bi pripeljala do uspeha za
dušo, zaradi katerega se je ona utelesila na Zemlji. In dopustil bom, da na vseh mestih
zasveti svetloba v temo. In vsak tisti, ki si dovoli biti osvetljen z njenim blagim sijajem,
se bo iz teme najprej umaknil na šibko svetlobo, katera bo delovala blagodejno nanj,
pri čemer bo raslo njegovo hrepenenje po svetlobi… Moja Beseda bo ganila njegovo
srce in on jo bo prepoznal kot Ljubezni polno Očetovo Besedo in kot edino pot do
življenja, pri čemer bo njegova duša vstopila iz sence smrti v večno življenje. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5048, 24. januar 1951
RAZLAGA IN RAZLOG ZA MUKOTRPNO USODO…
Mukotrpna usoda na Zemlji bo koristila za odrešenje vaših duš. Namreč vsak dan vodi
bližje h Koncu, Konec pa je blizu. Kako veste, da boste doživeli poslednje dneve? Kako
veste, da ne boste poklicani pred Koncem in da bo vaše zemeljsko življenje še dolgo
trajalo? Vzemite v poštev, da je jutri lahko vaš poslednji dan in da boste potem
hvaležni, da ste dosegli to določeno stopnjo zrelosti, ki vam daje pravico za vstop v
kraljestvo svetlobe. Razmislite o tem, da je zemeljsko življenje edinole sredstvo do cilja
in da ne bo trajalo za vekomaj. Vse je minljivo: veselje in žalost, hrepenenje in bolečina.
Edino duša je nesmrtna; in njeno trpljenje bi moralo biti zmanjšano, zaradi česar mora
trpeti telo, vse dokler duša živi na Zemlji. Tisti, ki so na Zemlji izvzeti iz trpljenja, ne
morejo pričakovati nebolečega časa smrti (Knjižica št. 26), ker bo duša še naprej polna
balasta (nečistoč), katerega bo vzela na ono stran v duhovno kraljestvo. Vendar pa so
agonije v onostranstvu znatno večje in pogosto lahko trajajo neskončno časa, če je
duša otrdela, zaradi česar bo prejela le malo pomoči.
Ljudje bodo morali še veliko (pre)trpeti, ker čas hitro mineva in hitro prinaša Konec.
Edino duša, ki je bila prečiščena preko žalosti in trpljenja, bo imela moči, da prestane
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poslednje dneve. Takšna duša namreč lahko prejme Mojo moč, medtem ko se dušo z
gostim (težkim) pokrovom ne more dotakniti Moje sevanje. Zato mora človek sleherni
dan gledati, kot da je dar milosti in biti hvaležen. On bi moral dobro izkoristiti svoj čas,
ker ne ve, kdaj se bo on končal; nekega dne bo namreč obžaloval sleherni dan, ki mu ni
prinesel duhovnega napredka. Trpljenje in Ljubezen izpopolnjujeta dušo, zaradi česar
morate vi, človeška bitja potrpežljivo prenesti to, kar vam je dano, ker vam to prinaša
najvišje obresti; namreč vse, kar vam prinese Moja volja, vas lahko vodi do popolnosti.
AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5491, 20. september 1952
ZEMELJSKA BEDA BI MORALA PRIPELJATI DO
NAVEZOVANJA STIKA Z BOGOM…
Vse na Zemlji vam je dano, da bi uresničili vašo popolnost… Vi lahko dozorite v vsaki
situaciji, kakor tudi lahko trmasto in z grenkobo nazadujete v vašem razvoju, ker imate
svobodno voljo, katera pa ne bo nikoli prisiljena, da bi preko zunanjih vplivov sprejela
določeno stališče. Vi bi si morali iz globine vašega srca želeti, da se povzpnete (da
napredujete), in potem vam bo ravno tako vse služilo pri vaši nameri, da postanete
popolni. Potem boste namreč zajeti z voljo Boga, da ljubite, Kateri vam vedno edino
daje možnost, da se(be) oblikujete in Kateremu se morate samo predati s ciljem, da bi
se povzpeli. Vsem vam je podeljena mera milosti; na kakšen način sploh lahko
(pro)padete ali nazadujete v vašem duhovnem razvoju, če izkoristite to milost?
Blagoslovi so namreč verodostojno učinkovita sredstva pomoči; oni so posebna vrsta
pomoči, ki usmerjajo edino navzgor, ker karkoli vam je ponujeno s strani Božje
Ljubezni, vas bo ravno tako vodilo k Njemu.
Božanski darovi milosti vsebujejo izredno moč, zaradi česar se jih ne bi smelo prezirati
(češ »briga me«). Zato bi se moralo vsako zemeljsko težavo smatrati kot blagoslov, ker
ona lahko vodi do napredka, če se nanjo gleda na ta način, če težava povzroči, da se
človeško bitje zaveda, da bi moral on svoj pogled usmeriti navzgor s ciljem, da bi prosil
za pomoč Edinega, Ki lahko in tudi vedno želi pomagati. Vi s to molitvijo uresničujete
stik z Bogom, kar pa vedno predstavlja dodaten korak navzgor. Namreč usmerjanje k
Njemu že samo po sebi prikazuje vašo voljo, katero Bog preverja v vašem zemeljskem
življenju. Vendar pa je za vas ljudi slabše, če zemeljska težava ne pripelje do stika z
Bogom… Potem boste ravno tako pogosto prejeli pomoč, vendar pa od tistega
(Satana), kateremu zaradi vaše volje še naprej pripadate in od katerega se niste
oddaljili. Potem pa vam Bog ne bo mogel pomagati; vi boste tako rekoč vedno prejeli
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pomoč od tistega, kateremu zaradi vašega stališča voljno služite. Bog želi biti priznan
(prepoznan) in On se vam bo pogosto približal v obliki trpljenja in težave… Toda čim
pobegnete k Njemu, čim se vaše misli usmerijo k Njemu, ste lahko tudi povsem
prepričani, da vam bo On pomagal in da vas On ne bo pustil prepuščene samim sebi, če
ste v resnih težavah. Nobena misel ne zbledi in nobeden klic ne ostaja neopažen, ker je
On že z najmanjšo mislijo ganjen in motiviran, da vam pomaga. In vsako Njegovo
delovanje je edino določeno s strani Njegove Ljubezni, ki se nanaša na vas in vašo
popolnost. Ne obstaja težava, katera ne bi mogla biti rešena, ker Njemu ni nič
nemogoče (Jeremija 32:17, 27; Matej 19:26; Marko 10:27; Luka 1:37). Vendar pa On vse
oblikuje na način, da bi vam to pomagalo uresničiti popolnost, samo če vi vedno mislite
na Njega in se predate Njegovi milosti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5647, 9. april 1953
»VSAK KI GA LJUBI BOG…«
Vsak, ki ga ljubi Bog, mora pogosto hoditi po kamnitih stezah in nositi bremena, pod
katerimi se skoraj zlomi. Vendar pa vedno v njegovo lastno korist , ker je vsako breme
Križa lahko za njega blagoslov, če ima pravilen odnos do Njega, Ki usmerja njegovo
usodo. Vsak, ki ga ljubi Bog… On zagotovo ljubi vse Njegove žive stvaritve, vendar pa
še posebno tiste, katerim ne manjka več veliko, da bi dosegli končni cilj. On pozna
značaj (naravo) vsakega človeškega bitja in zato obenem tudi pozna stališče vsake
posamezne osebe do njegovega Boga in Očeta večnosti, in On bo pogosto ravnal z
njim na način, da mu bo pomagal doseči cilj. Edino na ta način si morate razložiti
dejstvo, da morajo Bogu-posvečeni ljudje, ki nedvomno izpolnjujejo Njegovo voljo,
trpeti in se pogosto boriti za obstanek, kar pa večkrat ustvarja dvome glede Božje
dobrotljivosti in Ljubezni. Bog pozna namen vsega, in ko bi bili ljudje samo prepričani v
Njegovo Ljubezen in dobroto, bi oni ravno tako prepoznali, da je vse Božanska
Previdnost in se ji ne bi upirali; oni bi vedeli, da jih je zajela Božja Ljubezen in bi
potrpežljivo čakali, da se ponovno spremeni njihova usoda.
Na Zemlji je resnično veliko trpljenja. Človeštvo hira pod njegovim bremenom, vendar
pa ono ne prepozna, da mora biti podučeno, zaradi česar se mu (trpljenju) znotraj upira,
kjer pa bi se mu moral samo ponižno podrediti, da bi bile tako ponovno odstranjene
vse težave in da bi se Božja pomoč manifestirala tako jasno, da bi bil On lahko
prepoznan kot Ljubezni poln Oče s strani vsakogar, ki Ga želi prepoznati (priznati).
Tistim, ki jih ljubi Bog, je dopuščeno trpeti… Te Besede naletijo na le malo verovanja,
ker nihče ne misli, da je trpljenje dejansko učinkovita metoda vzgoje v svetu, kjer ljudje
edinole stremijo, da bi zadovoljili njihovo telo in kjer Božja Ljubezen ni opažena v
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primeru težav in žalosti. Vendar pa je to Njegova Ljubezen, ki se manifestira na način,
da je to koristno za dušo. Bog namreč pozna blagoslov trpljenja, zaradi česar tudi
pogosto uporablja sredstva, da bi ljudi odvrnil od zemeljskega sveta. On bi raje videl,
da oni trpijo, kot pa da se pogrezajo v blato sveta in njegov greh. On ve, da bolezen in
bolečina lahko pripeljeta do spremembe, da pa svet ne more ponuditi duhovnega
uspeha duši, zaradi česar je potrebno, da je v ta namen najprej zanemarjen svet, pri
čemer Bog neposredno pomaga ljudem tako, ko jih ločuje od sveta in njegovih
nevarnosti preko sredstev, katerim navidezno primanjkuje Božje Ljubezni, toda katera
niso nikoli škodljiva za dušo, v kolikor se človeško bitje ne upira njegovi usodi in tako
prikliče (oz. prosi za pomoč) Njegovega nasprotnika (Satana).
Potem bo on sicer dejansko prejel pomoč, toda na drugačen način kot pa človeško bitje
misli… on mu bo zagotovo pomagal, vendar pa nikoli brez nagrade… in ta nagrada pa
pomeni, da mu (Satanu) izroči dušo. Zato se takrat, ko vas prizadenejo težave in
trpljenje, podredite Božji volji; ne godrnjajte in se ne pritožujte, spoštujte Njegove
odredbe in dvignite vaš pogled k Njemu! In On bo snel Križ iz vas; On vam ga bo olajšal,
čim se vi popolnoma predate Njegovemu usmiljenemu vodenju. Vi ste namreč lahko
vedno prepričani, da vas ljubi Tisti, Ki vas edino želi pridobiti za Sebe preko trpljenja in
težave, Ki želi prečistiti vašo dušo in ji vedno znova zagotavlja priložnosti za
prakticiranje potrpljenja in nežnosti, tako da bo potem Božja pomoč imela viden
uspeh, tako da bo Njegova volja posredovala na očiten način in obenem tudi v pravem
času ozdravila vse rane. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5904, 16. marec 1954
BLAGOSLOV TRPLJENJA…
Vi boste prej ali slej dojeli razlog, zakaj ste morali trpeti na Zemlji. In hvaležni Mi boste,
če vam je to prineslo uspeh, katerega ne bi nikoli dosegli brez trpljenja… Jaz vam
dejansko ne bi dovolil, da trpite brez razloga. Vendar pa Moja Ljubezen prepozna
učinek trpljenja za vas, zaradi česar ga uporablja, četudi vi pogosto niste sposobni
prepoznati Moje Ljubezen-ske skrbi. Vendar pa verjemite (verujte), da Jaz poznam vsak
čustveni vzgib vašega srca in da Jaz glede na to navidezno še posebno kruto ravnam z
Mojimi Lastnimi, ker jim Jaz želim dati celo več blagoslova v Mojem kraljestvu,
katerega bodo oni povsem zagotovo dosegli, ko nastopi njihov fizični konec (smrt
telesa).
Vi si na Zemlji ne morete zamisliti blaženosti, katere vam želim zagotoviti… čeprav pa
Jaz vem, kakšna mora biti duša (oz. v kakšnem redu mora biti duša), da bi prenesla
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(zdržala) to blaženost. Edino Jaz vem, kako ona lahko doseže to kvaliteto, in edino Jaz
poznam pravilna sredstva in jih glede na to tudi uporabljam… in Jaz to delam, ker vas
Ljubim in vem, da vaša volja stremi k Meni. Vendar pa imam v mislih tudi to, da duša v
človeškem stadiju ni dovolj prečiščena, zaradi česar ona ne bi prenesla obilja Mojega
sevanja in mora ona glede na to še trpeti, da bi postala popolnoma prečiščena… Vi
morate vedeti, da naslage (nečistoče) duše niso nastale zaradi vašega napačnega
zemeljskega načina življenja, temveč da je ona prišla na Zemljo že obdana z debelimi
(gostimi) naslagami, katerih razkrajanje je sedaj naloga vsakega človeškega bitja…
Izvajanje del Ljubezni do visoke stopnje bo pomembno pripomoglo pri odstranjevanju
nečistoč duše; zelo globoko trpljenje pa pomaga tam, kjer moč Ljubezni ni dovolj
velika… Vendar pa se boste počutili nepopisno srečne, ko se bo vaša duša, ki je prežeta
s svetlobo, lahko svobodno dvignila v duhovno kraljestvo po vaši zemeljski smrti… In
tedaj ste premagali vse težave in celotno zemeljsko trpljenje, in pred vami se nahaja
večnost…
In čeprav se vam sleherni dan trpljenja zdi dolg, pa je on v primerjavi z večnostjo
vendarle samo trenutek v času. Vi včasih mislite, da je vaše trpljenje neznosno. Vendar
pa vam Jaz ne dajem več, kot pa lahko nosite (1 Korinčani 10:13)… Vzemite svoj Križ in
Mi sledite (Matej 16:24; Marko 8:34; Luka 9:23)… Mar bi Jaz kot človek Jezus izgovoril te
Besede, če bi bilo za vas nemogoče prenesti Križ, ki je položen na vas? Čeprav pa vam
je On Osebno obenem tudi ponudil Njegovo pomoč z Besedami: »Pridite k Meni vsi, ki
ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek…« (Matej 11:28). In zvest Svoji
Besedi vam bo On vedno dal moč… Vaš Odrešenik Jezus Kristus vas namreč pozna; On
ravno tako ve, da ste Mu vi pripravljeni slediti, pri čemer vam bo On podaril moč in
milost, vse dokler živite na Zemlji. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 5920, 1. april 1954
BOŽJO LJUBEZEN SE LAHKO NAJDE TUDI V TRPLJENJU…
Ne glede na to, kako se odvija vaše zemeljsko življenje, pa vi ne smete nikoli dvomiti v
Mojo Ljubezen in skrb za vas, katerih namen pa je edino to, kar je najboljše za vas. In
edino Jaz vem, kaj je najboljše za vas… kakor tudi vem, katere nevarnosti vam grozijo
in na kakšen način jih je najlažje preprečiti. Ko bi bili vi sposobni presoditi Mojo
Ljubezen do vsakega od vas zemeljskih otrok, bi se vi dejansko počutili mirni in bi vaše
zemeljsko življenje živeli brezskrbno; potem bi namreč imeli zaupanje, da vaš nebeški
Oče vse ureja tako, da bo znosno za vas; in vi ne bi bili nikoli brez pomoči, samo če bi se
obrnili na Njega…
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Moč Moje Ljubezni bi vam dejansko pojasnila vašo zemeljsko usodo, ker ona želi edino
to, kar je najboljše in najbolj koristno za vas, in ne da vas obremeni z odvečno žalostjo
in težavami, katere vas obremenjujejo in povzročajo, da dvomite v Mene. Vi bi samo
morali verjeti Mojim Besedam in mirno čakati… to pomeni ponižno se Mi predati; in
Moja pomoč se bo uresničila, pri čemer boste ravno tako uresničili napredek vaše duše,
katerega pa bi vi brez trpljenja le komajda dosegli. Jaz za zdaj še naprej zahtevam
Ljubezen in voljo posamezne osebe; ljudje se za zdaj še niso popolnoma odločili za
Mene… za zdaj se tudi Moj nasprotnik (Satan) trudi, da bi pridobil vaše duše, pri čemer
obstaja velika nevarnost, da bo on zmagal. Zaradi tega Jaz ljudem pogosto
onemogočam, da bi mu brezglavo sledili… Jaz jih najprej motiviram, da premislijo, kaj
jim on ponuja in kaj zahteva v zameno… in človeku usmerjam pozornost na Sebe, da bi
ga odvrnil stran od tega, kar mu nasprotnik mamljivo ponuja…
Jaz pošiljam bolezen in težavo, žalost in trpljenje; to bo namreč potem blagoslov za
človeško bitje, četudi on sam ne prepozna tega. Toda Jaz ga ljubim in ne želim, da ga
zajeme on (Satan), ki je brez vsakršne Ljubezni… ki vam daje edino navidezna imetja,
ki vas želi zavesti in podkupiti. Njegov edini resnični cilj je ta, da vas drži stran od Mene,
ker je on brez Ljubezni. Vendar pa ga vi ljudje ne (pre)poznate in si dovolite, da vas on
zavede tako, ko vas mami z zemeljskimi imetji, toda v zameno zahteva vašo dušo. Jaz
vas ravno tako želim zasuti z imetji, ki pa so večna in katerih vrednosti vi ne
prepoznate. Dobri Oče namreč ne bo dal nekaj, kar je škodljivo za njegovega otroka,
četudi si otrok to lakomno želi… On bo namesto tega zaustavil otroka, če on kljub
opozorilu še vedno prosi to… In tako vas bom moral Jaz ravno tako pogosto zaustaviti,
da ne bi pripeljali v nevarnost vaših življenj preko napačnih namer… če je ogrožen vaš
cilj, da bi postal karkoli drugega, razen stremljenja k Meni… Jaz vas namreč ljubim in
vas želim posedovati, zaradi česar bom naredil vse, karkoli je potrebno, da vas ne bi
izgubil. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6124, 2. december 1954
BESEDE TOLAŽBE… TRPLJENJE-BOLEZEN…
POVEZANOST Z BOGOM…
Vedno se naslonite na Mene in na dejstvo, da vam bom pokazal pravilno pot, celo če se
vam zdi, da vi določate vašo lastno usodo, da lahko uporabite vašo voljo, da bi
preusmerili vaše zemeljsko življenje… Vse dokler ste povezani z Menoj in vse dokler
hrepenite po stiku z Menoj, vas bom Jaz vodil, pri čemer se boste vi samo podrejali
Moji volji, katero Jaz ravno tako postavljam v vaše srce, ker Mi vaša odločitev, da boste
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v stiku z Menoj, to omogoča narediti. Ko se Mi enkrat nekdo pridruži, ko enkrat nekdo
želi biti v stiku z Menoj, on lahko preneha skrbeti glede njegove bodoče usode… ona se
bo namreč odvijala tako, da njegova duša lahko iz vsega izvleče koristi; kar pa se bo
tudi dejansko zgodilo, če se Mi človeško bitje zvesto preda, če se on prostovoljno
podredi Meni in Mojemu vodenju… če njegovo življenje živi z Menoj, če nenehno misli
o Meni in se trudi pridobiti Mojo Ljubezen… Potem bo on obenem tudi posedoval
celotno Mojo Ljubezen, ki edino želi zveličanje njegove duše, kar pomeni, da doseže
večno blaženost.
Verjemite Mi, da se boste morali vi boriti v vašem zemeljskem življenju edino v
primeru, če zavračate to, da prostovoljno pomagate (da ste dejavni v Ljubezni)… Zato
ste lahko izognete naporu, če ste dejavni v Ljubezni do bližnjega… pri čemer pa
trpljenje in bolezen lahko še naprej prispevata k prečiščenju vaše duše, ker bo to kljub
temu znosno za vas, če najdete zatočišče v Meni… Jaz Sam sem vedno dostopen za vas
v vseh zemeljskih in duhovnih težavah. In Moja volja je, da bi se Mi zaradi tega morali vi
vse bolj pristno (prisrčno) pridružiti, vse dokler niste tako trdno združeni z Menoj, da Jaz
lahko nenehno hodim poleg vas in da ste v nenehni komunikaciji z Menoj… da se vedno
zavedate Moje prisotnosti… in tako živite življenje v (Meni) in z Menoj… Vse, kar
doživite, naj bi edino prispevalo k temu, da vzpostavite nerazdružljivo povezanost z
Menoj. Potem pa vas ne bo nič več prestrašilo ali skrbelo, ker vam zavedanje o Moji
nenehni bližini daje moč in zaščito v vsemu, kar naredite… In vaša volja bo Moja volja,
ker se vi povsem podrejate Moji volji, zaradi česar lahko želite, mislite in delujete edino
tako, kot je dobro pred Mojimi očmi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6277, 6. junij 1955
UDARCI USODE… OČETOVSKA LJUBEZEN…
Moja skrb vam sledi z Ljubeznijo, ki se nikoli ne spremeni (nikoli ne pojenja), ker Jaz ne
želim vašega propada, temveč vašo srečo… Jaz želim vaše odrešenje iz teme in vaš
prestop na svetlobo. To je razlog, da vam ne bom poslal revščine in težave iz nobenega
drugega razloga, razen da bi pripomogel pri vašem vzponu, ker vi še naprej venete v
temi in niste sposobni zbrati moči, da bi se sami povzpeli. Čeprav pa vi ne poznate
Mojih metod in njihovih učinkovitosti, zaradi česar vi lahko zelo hitro pomislite to, da
sem krut… Vendar pa verujte v Mojo Ljubezen in verujte, da je Moje delovanje vedno
motivirano edinole z Ljubeznijo in da vam Jaz z vsakim dogodkom nameravam dati
največjo srečo… Samo Jaz poznam izid takšnih dogodkov; samo Jaz vem, po kateri
stezi bi se vi napotili brez Mojih udarcev usode… in samo Jaz vem, kdaj vas bo steza
odpeljala na napačno pot. In kar Jaz potem dovoljujem, da se zgodi, da bi to preprečil,
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je vedno utemeljeno edinole na Moji Ljubezni in bo imelo blagodejne rezultate, celo če
je to vam ljudem nedojemljivo.
Zaradi tega moram Jaz v poslednjih dnevih pred Koncem nujno posredovati z bolečimi
intervencijami, ki pa se bodo pogosto ponavljale. Moja roka bo morala čedalje bolj
reševati probleme; in veliko bo trpljenja in žalovanja, vendar pa bodo tako tudi duše
(od)rešene. Ljudje bodo na očiten način usmerjani k Tistemu, Ki v Njegovih rokah drži
usodo vsakogar… čeprav pa se Ga bodo oni potem samó bali, ker Ga ne bodo sposobni
ljubiti… vendar pa Ga bodo vseeno priznali; oni bodo verovali v Boga in Kontrolorja
nebes in Zemlje… In če imajo dobro voljo, jim to verovanje lahko pokaže pot naprej…
Moja Ljubezen pripada najmanjši stvaritvi, in Jaz edini vzdržujem celotno življenje, da
bi nekega dne (človek) vstopil v stadij svobodne volje in da bi lahko izpolnil svojo
poslednjo nalogo na Zemlji… Toda koliko bolj bom gledal na tiste, ki so že dosegli ta
stadij, da oni ne bi začeli nazadovati in da ne bi hodili zaman po njihovi zemeljski
stezi…
Čeprav pa Jaz ravno tako prepoznam ovire na zemeljski stezi vsakega človeka. In Jaz
vem, ali se bo človeško bitje povzpelo/dvignilo iznad te ovire ali pa je ono v nevarnosti,
da pade… In glede na to grem Jaz za njim z Mojo skrbjo in ga povlečem nazaj ali pa ga
vodim naprej po drugih poteh… vendar pa ne bom nikoli želel njegovega propada…
Poleg tega bi vi morali vedeti, da sem Jaz vedno obziren Oče… in da je Moja Očetovska
skrb za zemeljsko bitje resnično dragocenejša od skrbi katerekoli osebe za njegovo
bližnje človeško bitje…
Tega se morate vedno držati, ko se v dvomih sprašujete glede tega, kako lahko
dovolim otrokom, da postanejo sirote; družinam, da ostanejo brez njihovega skrbnika
in da je ljudem odvzeto najdragocenejše imetje… Jaz lahko vsem nudim tolažbo, vsem
lahko odvzamem njihove skrbi, in Jaz sem Oče vsem, ki so osamljeni in zapuščeni…
vendar pa morajo oni najti njihovo pot do Mene… In to je tisto, kar nameravam: da v
največji težavi vzpostavijo odnos z Menoj… Namreč kakšno korist prinašajo besede, ki
izpovedujejo vero v Mene, če niso spremenjene v delovanje, če ljudje ne pristopijo k
Meni, ko jim zemeljsko trpljenje grozi z depresijo… Živa vera bo resnična podpora za
ljudi… mrtva vera pa bo prebujala dvom za dvomom glede Božje Ljubezni in
vsemogočnosti… In vsako človeško bitje se sooča s časi velike (izrazite) težave… Potem
pa se morajo oni napotiti po stezi k Meni in Jaz jim bom resnično pomagal v njihovi
težavi…
Jaz sem edini, Ki lahko odstrani, toda ki lahko obenem tudi da. In če vi ljudje to veste,
potem bi morali ravno tako verovati, da Jaz lahko pozdravim rane, katere sem vam
zadal samo zaradi vaše največje sreče… Moje poti so pogosto drugačne (Izaija 55:8, 9),
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vendar pa bodo one zagotovo vodile do cilja. Vedno pristopite k Meni s tem
verovanjem; in potem lahko izkusite Mojo Ljubezen, ker verujete v Mene. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6290, 21. junij 1955
UDARCI USODE… SREDSTVA…
Rane, katere vam moram prizadejati, če ne želim, da padete v večno smrt, resnično
niso izraz gneva (besa) ali pa pomanjkanja Ljubezni, kakor tudi niso izraz pravične kazni
za vaše prekrške… One so edinole sredstva za odstranitev tegob, katere ste si sami
povzročili in katera so potrebna za obnovo zdravja vaše duše… To je bila vaša lastna
napaka, da ste zapustili večni red, ker bi bila drugače vaša usoda čista sreča in
blaženost. Verjemite Mi, da bi vam Jaz veliko raje podaril blaženo srečo, vendar pa Mi
vi to onemogočate, čim zapustite Moj red… Jaz bom namreč izkoristil vse, da bi vas
ponovno pripeljal nazaj v Božanski red, tako da vas lahko ponovno obilno osrečim.
Kolikor bolj očitno se pojavljajo nesreče in žalosti, stiske in bolezni na Zemlji, toliko so
večji prekrški proti Mojemu redu. In glede na to tegobo lahko vi ljudje vidite, kako
nizko ste propadli; Jaz bi namreč dejansko raje osrečil človeštvo, kot pa dovolil, da ga
prizadenejo neutemeljene tegobe, da bi tako ponovno obnovil Moj večni red… In
čeprav posamezna oseba verjame, da je ona manjši grešnik od nesreče, s katero se je
soočil… pa vi ljudje ne poznate soodvisnosti oz. obsega učinka nesreče… kakor tudi ne
veste, komu bo v zameno ponujena pomoč, da bi dozorel zaradi usode posamezne
osebe… vi ravno tako ne veste, za kakšno trpljenje ste se prostovoljno ponudili pred
vašim utelešenjem kot človeško bitje… Jaz torej vem vse in Jaz vam resnično ne bom
dal večjega bremena od tega, ki ste ga sposobni prenesti…
Poleg tega pa, če se vam zdi križ pretežak, se vam Jaz ponujam, da bi nosil križ
namesto vas… Na žalost pa vi nič kaj pogosto ne izvlečete koristi od te Moje pomoči,
zaradi česar se pritožujete zaradi vašega bremena ter pogosto negodujete zaradi
njegove teže… Vi ste bili motivirani z Ljubeznijo, da se ponudite nositi breme križa…
Čeprav pa vi, ki verjamete, da Mi zaradi vaše volje pripadate, ne veste, zakaj morate
trpeti v zemeljskem življenju… Vendar pa Jaz želim, da po vaši stezi hodite tiho in brez
pritoževanj, celo če ne poznate vzroka. Jaz želim, da ponižno sprejmete križ; Jaz želim,
da se vedno podredite Moji volji v spoznanju, da je Ta, Kateremu se podrejate, Bog
Ljubezni in da bo vse, kar prejmete od Njega, blagoslov za vas…
Zaradi tega ne nasprotujte vaši usodi, karkoli se vam zgodi po poti… če Mi želite
pripadati, potem se ne pritožujte in ne godrnjajte, temveč bodite vedno prepričani, da
je to edino v vašo korist… da to vedno predstavlja pomoč in obnavljanje Mojega
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večnega reda… bodite prepričani, da boste nekega dne to dojeli in da Mi boste
hvaležni, da sem vam dovolil hoditi po tej mukotrpni stezi z njenimi nesrečami, toda
ravno tako z Mojo Ljubeznijo, katera pa je razlog za vse, kar se vam dogaja, ker ona
vedno samo želi, da postanete blaženi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6556, 28. maj 1956
SVET PREDSTAVLJA VELIKE NEVARNOSTI…
Vi boste morali še naprej z ogorčenjem doživljati svet, če se ga ne naučite prezirati
sami od sebe; namreč vse dokler ljubite svet, bo on predstavljal veliko nevarnost za
vas… In če vas Jaz želim rešiti te nevarnosti, potem bom moral poskrbeti, da boste
izgubili vašo ljubezen do sveta. Jaz vam moram preko sveta povzročiti trpljenje in
bolečino, da bi se začeli zavedati dejstva, da vam on ne pomaga, temveč da dominira
nad vami, tako da boste doživeli na boleč način njegovo prevlado in se boste sami od
sebe umaknili od njega. Veliko tega se bo še zgodilo, kar bo povzročilo, da boste
razumeli Moje Besede; namreč to, kar trenutno mislite, da je povečano uživanje
življenja, bo toliko ušlo kontroli, da se boste vi želeli odreči zadovoljstvom, da bi bili
osvobojeni velikih fizičnih nevarnosti… Vendar pa vi ne boste imeli več zaščite, ker se
bo človeško poželenje po uživanju življenja tistih, katere je zasužnjil Moj nasprotnik,
stopnjevalo do točke, da bodo zavrgli celotno obzirno skrb za druge; da bo vsak gledal
samo na samega sebe na škodo bližnjega in bo prejšnjega pogosto pripeljal v
nevarnost, kateri pa on ne bo mogel več pobegniti. Tisto, k čemer stremite z vašimi
čutili, bo postalo vaš propad. In vse dokler bo ta svet in njegove potrošne stvari vaš
edini namen v življenju, vi ravno tako ne boste želeli izgubiti vašega smrtnega življenja
in ga boste poizkušali podaljšati na vsak možen način… Kljub temu pa vas bo on še
naprej toliko obremenjeval, da boste vi hrepeneli po koncu… Vendar pa bodo samo
tisti, ki še ne pripadajo popolnoma Mojemu nasprotniku, spoznali, da je življenje
naporno in strašno.
Čeprav pa se bo to, kar Jaz vnaprej napovedujem, zgodilo zaradi njih, da bi se tako
zmanjšalo njihovo poželenje po svetu in da bi oni globlje premišljali o njih samih; samo
nekaj bo namreč tistih, ki bodo potrebovali močna sredstva pomoči, ker bi oni drugače
postali plen sveta, ker bodo drugače tisti, ki so bili prej sami »nakovalo«, postali
»kladivo«… Ljudje bi se morali imeti za srečne, da lahko utrpijo škodo s pomočjo
»sredstev sveta«, ker so oni ljudje, katere Jaz želim rešiti sveta. Vendar pa bo vsak, ki
mu je že padel kot plen, kruto in brezobzirno mislil samo na samega sebe… Nek vek
(era) se končuje tako, kot ni bil še nikoli prej doživet na tej Zemlji… človeško življenje je
povsem razvrednoteno. Zakoni človeštva niso več sveti nikomur, ki se je predal svetu in
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tako Mojemu nasprotniku. Imetij bližnjih človeških bitij se ne bo spoštovalo, kar bo
pripeljalo do tega, da bodo ljudje brezobzirno eksperimentirali, izkoriščali in uživali v
vsemu, kar jim bo dajalo prednosti ne glede na to, ali bo to povzročilo škodo telesu ali
imetjem druge osebe. In Jaz bom to dovolil, da se zgodi, ker se Moja skrb ne nanaša na
telo, temveč na dušo človeškega bitja… in če je ona lahko (od)rešena s temi sredstvi,
potem Mi bo ona nekega dne hvaležna za to, celo če je morala izjemno trpeti na
Zemlji. Ljudje v poslednjih dneh ne morejo biti izvzeti iz tega trpljenja; namreč vse
dokler še naprej obstajajo sredstva, da bi se duše lahko osvobodile izpod
nasprotnikovih mrež, bom Jaz ta sredstva tudi izkoristil oz. dopustil dogodke, četudi je
to dejansko dejavnost Mojega nasprotnika do ljudi, ki mu že pripadajo… In če ljudje
razmišljajo, da so oni napredni, potem jim bodo velika uničenja, ki se bodo zgodila,
dokazala nasprotno… Tisti, ki je slep, vseeno ne vidi nič, kakor tudi ne želi videti
ničesar. Čeprav pa bo čas na svetovni uri očiten tistemu, ki je sposoben videti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6701, 29. november 1956
LJUBEZEN IN TRPLJENJE KOT SREDSTVI ZA PREČIŠČENJE…
Moj Evangelij vas vedno znova uči Ljubezni, ker samo Ljubezen prečiščuje dušo vseh
nečistoč; Ljubezen je ogenj, ki čisti dušo in vse pokvarjene misli spreminja v nasprotno.
Vendar pa Ljubezen pogosto spremlja trpljenje, ker ono najprej razkraja vse trde sloje,
ki se še upirajo Ljubezni. Zato sta Ljubezen in trpljenje sredstvi za prečiščenje duše.
Ljubezen in trpljenje lahko skupaj spremenita slabe navade v vrline; lahko preženeta
ponos in v srcu človeka prebudita resnično ponižnost; lahko naučita neko nestrpno
osebo, da postane nežna in potrpežljiva; lahko spodbudita sočutje, da tako zmaga
pravica… lahko povsem spremenita človekovo naravo (značaj) in tako poduhovita
dušo, medtem ko je še na Zemlji.
Zato bi morali biti vi nenehno dejavni v Ljubezen in potrpežljivo vzeti nase celotno
trpljenje… Vi bi morali nositi križ, ki je bil položen na vas in tako nenehno z
ustrežljivostjo preprečevati, da trpljenje prizadene vaša bližnja človeška bitija in jim
obenem tudi pomagati doseči zrelost duše tako, da jim boste oznanjali in nazorno
prikazali Evangelij Ljubezni. Človeško bitje mora (za)vestno delati na izboljšanju
njegove duše; on se mora poizkušati osvoboditi vseh pregreh in poželenj (hlepenj). In
moč, da bi to naredil, bo potekla iz Ljubezni, s katero je dejaven za njegovo bližnje
človeško bitje. Če mu je dano trpljenje, mora on to trpljenje ravno tako smatrati kot
sredstvo za doseganje popolnosti; ono namreč pomaga tam, kjer je Ljubezen še naprej
prešibka…
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Duša bi morala biti sposobna zapustiti njeno telo v kristalno bistrem stanju, da tako
ona lahko vstopi v kraljestvo onostranstva prežeta s svetlobo… Vi ljudje morate še
naprej razkrojiti veliko slojev (nečistoč), ki duši preprečujejo, da bi bila prežeta s to
svetlobo… Vi morate še delati na sebi, da bi razvili vrline, ki bi morale krasiti dušo. Vi
morate doseči ponižnost, nežnost, miroljubnost, usmiljenje, pravičnost in potrpljenje,
za kar pa je nujno (za)vestno delo na izboljšanju vas samih, katerega pa pogosto
spremljajo raznorazne vrste trpljenja. In zato morate vi ravno tako prepoznati
blagoslov trpljenja, ki ima namen (od)rešiti in katerega ne bi smeli smatrati kot kazen
za grehe, temveč je pogosto le neko učinkovito sredstvo za doseganje zrelosti duše…
Vi morate zavreči vse vaše slabe navade in pregrehe; to pa pogosto zahteva borbo, ki
pa je za vas veliko lažja v obliki fizičnega trpljenja, kot pa v stanju fizičnega blagostanja,
ker bo slednje po vsej verjetnosti še povečalo ta zla in ne zmanjšalo jih. Jaz nisem
nepremišljeno izrekel Besed: »Če hoče kdo iti za Menoj, naj se odpove sebi in vzame
svoj križ… » (Matej 16:24; Marko 8:34). Jaz sem zagotovo umrl na Križu zaradi vaše
krivde greha; Jaz sem na Sebe vzel celotno trpljenje… in vam pri tem omogočil, da se
osvobodite in pridobite moč...
Zaradi dela Odrešenja so vam lahko odpuščeni vsi vaši grehi. In ko ste enkrat spoznali
Mene in Moje delo Odrešenja ter se okoristili z blagoslovi dela Odrešenja tako, ko ste
Me rotili za odrešenje in odpuščanje vaše krivde, bo to zagotovilo vaš vstop v kraljestvo
svetlobe… Kljub temu pa vi ne morete biti izvzeti iz določene količine psihološkega
dela, ker bo to določilo stopnjo svetlobe, v kateri boste zapustili Zemljo. In
pripravljenost, da (pre)trpite muke, je (za)vestno sodelovanje pri Mojem križevem potu.
In vsak tisti, ki gre poleg Mene po stezi do Golgote, resnično dela veliko uslugo svoji
duši, ker gre ona lahko tako kot Jaz po stezi v kraljestvo svetlobe. In ona bo z Menoj v
raju v bleščečem sijaju, ker se je že na Zemlji zgodila sprememba iz nekega
nepopolnega bitja v Božansko bitje, kakršno je bilo na začetku, s čimer je ona tako
rekoč že sodelovala pri Kristusovem delu Odrešenja na Zemlji, ker je ponižno nosila
križ… Zaradi tega morate vi blagosloviti trpljenje, ki spremlja vašo stezo preko Zemlje
in dovoliti Ljubezni v vas, da se popolnoma razvije. Potem pa vaša zemeljska pot ne bo
zaman; ona vam bo omogočila doseči najlepši cilj: popolno združitev z Menoj, vašim
Bogom in Očetom večnosti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6715, 15. december 1956
PREČIŠČENJE DUŠE…
Vi vsi, da bi bili osvobojeni greha in njegovih posledic, morate iti preko prečiščujoče
kopeli. In ne glede na to, kako se odvija vaše zemeljsko življenje, pa bo ono vedno
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nudilo priložnosti, ki so kot temeljno čiščenje, ker so sestavljene iz trpljenja in težav,
kar pa je dušo edinole koristno za vašo. Vendar pa je najbolj učinkovito prečiščujoče in
zdravilno sredstvo Ljubezen… Tisti, ki jo prakticira, pomaga svoji duši pri temeljitem
čiščenju; ona razgrajuje tudi najbolj trde naslage (nečistoče), ker Ljubezni ne more nič
nuditi odpora. Ljubezen razkraja (osvobaja) in odrešuje; duši daje svobodo in ji podarja
življenje, ki traja večno… In vi se morate spustiti v to kopel, ker celo trpljenja in
bolečine lahko ostanejo neučinkovite, če jih ne spremlja Ljubezen. In ker sedaj vi ljudje
le malo negujete Ljubezen, ker dovoljujete, da se ohladi, zaradi česar tudi dušo puščate
v njenem nesrečnem stanju, ker vi vaši duši ne nudite nikakršne pomoči v njeni težavi,
ki je zanjo breme greha, ji mora biti sedaj dana (ponujena) drugačna pomoč. Ona mora
iti po stezi trpljenja, kar pa potem ravno tako povzroči to, da ona razgrajuje celo najtrše
naslage (nečistoče)… kljub temu pa duša ostaja oslabljena, vse dokler ne prejme moči
preko Ljubezenskega delovanja… Ona tako lahko vstopi v onostranstvo v šibkosti in
nebogljenosti; ona je torej na Zemlji dosegla to, da ne nudi več nobenega odpora
bitjem, ki vlagajo napor in so pripravljena pomagati… da je v svojem stanju šibkosti
hvaležna za pomoč in je sedaj ravno tako pripravljena nuditi enako pomoč dušam, ki so
tako kot ona v težavi. Ta volja, da želi pomagati, ji že prinaša moč, ker v teh dušah vse
bolj gori Ljubezen, katera pa šele sedaj zagotavlja vzpon duši. Zato bi morali ljudje
blagoslavljati trpljenje, ki jih prizadene na Zemlji, če jim je spodletelo v Ljubezenskem
delovanju… duša namreč zmaguje edino preko tega, vendar pa mora ona najprej
odvreči svoje obremenjujoče nečistoče, preden ji je lahko dano veliko svetlobe, da ona
sama stremi navzgor. In zato ni veliko koristi od tega, da se nekemu človeku želi
umakniti celotno trpljenje (15. December 1956). Toda tam, kjer bi mu želela pomagati
Ljubezen bližnjih, bi ta Ljubezen morala biti usmerjena k duhovni ozdravitvi, k
duhovnemu napredku človeka. Potrebno je misliti nanj z molitvijo za posredovanje, da
trpljenje ne bi ostalo neučinkovito in da bo on prečiščen preko njega. Vendar pa mora
človek narediti vse, da bi svojemu bližnjemu umaknil (olajšal) zemeljsko trpljenje, ko je
to v njegovi moči. Čeprav pa ste vi ljudje pogosto nemočni pred voljo bližnjega; in
potem morate vedeti, da je trpljenje dovoljeno ravno zaradi prečiščenja duše. Vi
morate vedeti, da bo duša nekoč ravno tako prepoznala blagoslov trpljenja, ki ji je bilo
dovoljeno (dano) v zemeljskem življenju, čim se je ona samo s potrpežljivostjo
prepustila njeni zemeljski usodi; ona namreč v onostranstvu lahko ravno tako vidi
(oceni) trpljenje drugih nesrečnih duš, preko česar se prebudi njena volja, da bi
pomagala, kar pa sedaj obenem tudi zagotavlja njen vzpon. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 6763, 16. februar 1957
BLAGODEJNA POMOČ BLIŽNJEMU V TEŽAVI…
Morate pomagati in potolažiti tiste, ki so v zemeljski ali duhovni tegobi. Potem boste
dejansko prakticirali Ljubezen do bližnjega in obenem tudi prebudili Ljubezen v vaših
bližnjih. V poslednjih dneh se ljudje ne morejo izogniti žalosti in težavam, ker so to
poslednja sredstva, katera uporabljam, da bi jih pridobil za Sebe. Jaz preko takšne
težave želim govoriti v srcu vsakega človeka. In če Me slišijo, če v svoji težavi
prepoznajo Moj glas in potem svoje srce ter ušesa usmerijo k Meni, bodo oni naredili
korak naprej; oni bodo šli po poti, ki vodi navzgor. Vendar pa so še naprej brezštevilni
ljudje, ki svoje srce in šesa držijo zaprte za Mene… In vi bi morali takšnim govoriti v
njihovi težavi ter jih usmerjati k Meni, kjer bodo oni našli resnično tolažbo in pomoč.
Vi jim že pomagate takrat, ko ne zanemarjate njihove težave. In ta pomoč bo z
veseljem sprejeta… vi morate verovati, da je edino Ljubezen pravilna medicina, da
Ljubezen zdravi rane, da Ljubezen blaži bolečine in da ni nobeno človeško bitje imuno
na dela Ljubezni. In zato bo vsako delo Ljubezni prebudilo vzajemno Ljubezen v drugi
osebi, in edino na ta način so duše lahko pridobljene. Duše dozorevajo edino preko
Ljubezni; in če je duša sposobna za Ljubezen, potem bo trpljenje ravno tako pripeljalo
do velike blaženosti, ker se bo duša potem očistila vseh nečistoč in bo dopustila, da
vsak žarek Ljubezni deluje nanjo.
Zato morate vi govoriti VSEM ljudem, za katere veste, da so v težkih situacijah, ki zelo
trpijo in ki so brez upanja (obupani). Potolažite jih in jih napotite k Meni… Ne puščajte
jih v njihovih bolečinah, da se tako ne bi počutili osamljene in obupane… Vsaka lepa
beseda pomeni olajšanje za njih. In sočutje jim omogoča, da svojo bolečino občutijo
manj intenzivno… Zagotovite jim zemeljsko ter duhovno tolažbo, da bo tako celotno
trpljenje delovalo blagodejno na njihovo dušo… Vi vsi se morate namreč soočiti z veliko
težavo in revščino; vi vsi boste še v situacijah, v katerih boste hvaležni za nasvet
tolažbe in za vsakršno vrsto pomoči.
V času, ki prihaja, bo ena oseba odvisna od druge. In tam, kjer ljudje ne podpirajo eni
drugih, se bo tegoba zdela skoraj neznosna, če se ne obrnejo na Mene, Ki pa ne bom
nikoli pustil osebe, če Me (po)kliče. In to je vse, kar Jaz želim doseči: da ljudje
vzpostavijo tako iskreno povezanost z Menoj, da se nikoli več ne bodo počutili
osamljene in zapuščene, temveč da se bodo vedno zavedali, da je njihov Varuh in
Pomagač blizu njih, in da oni potem ne bodo več (ob)čutili svoje težave tako neprijetno
in bridko kot oseba, ki je še naprej oddaljena od Mene. Vsaka težava je znosna za
osebo, ki najde zatočišče v Meni. Toda vi, ki Mi želite služiti, lahko delujete kot
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posredniki med Menoj in njimi… lahko jim pokažete pot, da lahko odstranijo svojo
težavo, in če to naredite z Ljubeznijo, boste vi tudi uspešni.
Ne dovolite, da postanete trdosrčni in ne zanemarite trpljenja vaši bližnjih! Poglejte
okoli vas in videli boste veliko tegobe, in vaša pomoč bo vedno tolažba za druge. Vsi vi
namreč lahko pomagate, ker je pravilna vrsta pomoči sestavljena iz ljubeznivih misli,
ljubeznivih besed in del, ki od vas zahtevajo vašo Ljubezen.
Resnična in sočutna Ljubezen do vaših bližnjih človeških bitij, ki so v težavi, vam bo
vedno dovolila, da najdete poti in načine, da bi olajšali njihovo težavo. In duhovno
usmerjanje je pogosto bolj pomembno od zemeljske pomoči, ker vi na ta način
odpirate vrata njihovih src za Mene. In ko enkrat Jaz Osebno lahko stopim skozi njih,
bodo oni tudi potolaženi in bodo z veseljem nosili svoj križ v korist lastnih duš. In
potem bo njihova težava blagoslov, ker so oni našli svojo pot domov k Očetu in Jaz jih
bom pridobil za vekomaj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6935, 4. & 5. oktober 1957
TISTI KI LJUBIJO BOGA…
(Izaija 64:4; 1 Korinčani 2:9)
Tisti, ki Ljubijo Boga, bodo iz vsega izvlekli koristi. Bog namreč še posebno skrbi za
njih, četudi so jim dani trpljenje, skrbi in močni udarci usode. On bo ta sredstva vedno
uporabljal edino za to, da bi pomagal duši, da postane popolna. Vi ljudje boste pogosto
doživeli, da so ravno ta bližnja človeška bitja, ki vlagajo vsakršen napor, da bi živela
Bogu prijetno življenje, prizadeta z udarci usode, pri čemer ne morete dojeti, zakaj
morajo oni na Zemlji trpeti in se boriti… vendar pa vi sploh ne veste o njihovi slavni
usodi po njihovi smrti. »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni
prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki Ga ljubijo…« In Bog želi za to blaženost pripraviti
dušo, ki Mu podarja svojo Ljubezen na Zemlji. Duša je morala namreč doseči določeno
stopnjo zrelosti, preden je ona lahko vstopila v večne lepote oz. ona mora biti prosojna
in čista; ona je morala odvreči vse nečistoče, ki ji preprečujejo, da bi vstopila v to
veličastno kraljestvo. Duša je le redko tako izpopolnjena, da ona ne potrebuje trpljenja,
nikakršnega sredstva prečiščenja od česarkoli. Njena (pri)srčna posvečenost Bogu in
njena Ljubezen do Njega bosta pogosto nagrajeni s strani Njega na način, katerega vi
ljudje ne morete razumeti, kar je potrebno priznati, da On preko trpljenja in težave
pomaga tam, kjer je sámo človeško bitje še naprej prešibko. Vendar pa morajo tisti, ki
so prizadeti s trpljenjem, najti tolažbo v dejstvu, da bo za njihovo dušo vse koristno
edino, vse dokler oni »ljubijo Boga«… In oni dokazujejo njihovo Ljubezen do Boga
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preko ponižne privrženosti Njemu; preko njihove volje, da živijo pravilno in pravično in
z izpolnjevanjem Zapovedi Ljubezni do bližnjega, katere pa obenem tudi utelešajo
izpolnitev Ljubezni do Boga. Vsak tisti, ki ljubi osebo poleg sebe kot samega sebe, ima
pravilen odnos do Boga; namreč njegova moč Ljubezni, ki prebiva v njemu, je Božje
sevanje, katero pa je lahko vplivalo nanj samo zato, ker on ljubi Boga. Zato nobeno
trpljenje ne bi smelo spraviti v obup osebe, ki se je že prostovoljno izročila Bogu. On bi
ga moral vedno edino smatrati kot dokaz Ljubezni Boga, Ki mu želi pomagati, da bi v
času kratkega življenja na Zemlji popolnoma dozorel, da bi mu potem lahko zagotovil
nezamisljivo mero blaženosti. Ne dovolite, da bi zaradi udarcev usode obupali ali da bi
dopustili, da se omaja vaša vera… To je bilo namreč ravno tako določeno s strani
Ljubezni in modrosti Boga, Ki pa zagotovo ve, kaj posamezni osebi še primanjkuje; Ki
ne stori ničesar oz. ne dovoli, da se karkoli zgodi samovoljno, temveč vedno sledi
načrtu, ki vam bo nekega dne ravno tako jasno predstavljen, ko boste uspešno končali
vaše življenje na Zemlji. Vi Božje vladavine in dejavnosti ne smete primerjati z
obnašanjem človeškega bitja, ker celo če je oseba dobra, ji kljub temu primanjkuje
končne modrosti, ki pa je vedno odločujoč dejavnik za vse, kar Bog dovoli, da se ji
zgodi; modrost, ki je vedno utemeljena na Božji Ljubezni. In tako Bog ravno tako vidi
rešitev, ki se lahko vedno odraža v vsakem človekovem dogodku, in On namerava
doseči to rešitev… In to bo zagotovo dvignilo stanje zrelosti duše, ki ljubi Boga…
Zemeljsko življenje je še kako kratko in vam ljudem ni preostalo več veliko časa, ki bi
vam omogočil, da zapustite Zemljo tako izpopolnjeni, da bi vam bile lahko podarjene
brezmejne lepote… In zato vam bo pomagal Sam Bog tako, ko vam bo še zagotovil
priložnosti, da se dokažete tekom tega kratkega časa, katerega pa zagotovo lahko
izkoristite uspešno, če vse sprejmete s ponižnostjo… vedno v veri, da Bog dovoljuje
edino stvari, ki vam pomagajo (koristijo). Vi se ne bi smeli prepirati in godrnjati, ne bi
smeli dvomiti v Njegovo Ljubezen. Vaša Ljubezen do Njega mora ostati enaka,
medtem ko se podrejate vsemu, kar prejemate iz Očetove roke. Namreč ne glede na
to, ali je to Njegova volja ali pa samó dopustitev… pa bo to vedno koristilo odrešenju
vaših duš, vse dokler Mu ostanete naklonjeni z Ljubeznijo, ker drugače Njegove
Besede: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je
Bog pripravil tistim, ki Ga ljubijo…«, ne bi bile upravičene. Vaša Ljubezen zagotavlja,
da bo uresničena Njegova obljuba. In če imate to prepričljivo in trdno vero, boste vi
tudi vse z lahkoto pretrpeli; vse bo postalo lažje (znosnejše) in manj pomembno, celo če
se vam to na začetku zdi težko za prestati. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 6987, 7. & 8. december 1957
PROCES ČIŠČENJA PREKO UDARCEV USODE…
Ne glede na to, kako je oblikovano vaše življenje, je to določeno z Mojo voljo, da bi
vam bile nenehno ustvarjene mnoge priložnosti za dozorevanje vaših duš. Vendar pa
boste duševno dozoreli samo, če se zvesto podredite Moji volji, če ponižno pokleknete
in se Mi popolnoma podredite… in tedaj boste vedno izkusili Mojo pomoč v vsaki
zemeljski in duhovni težavi. Življenjski cilj je poduhoviti vašo dušo, o-čistiti jo vseh
nečistoč, ki se vas še oprijemajo, da bi jo Moja Božanska svetloba Ljubezni lahko
povsem prežela, ko zapusti svoje zemeljsko telo. Vendar pa se (pre)čiščenje ne bo
zgodilo, če človekovo zemeljsko življenje mine brez kakršnekoli borbe… razen če
človek ne živi izrazitega življenja Ljubezni; tedaj se razkrajajo naslage (nečistoče), pri
čemer ona na koncu življenja doseže njen cilj. Čeprav pa mora ona še iti preko trpljenja
in težav z notranjo borbo ravno zato, da bi bil narejen omenjeni proces (pre)čiščenja. In
ker ima Moja modrost to spoznanje, Moja Ljubezen nenehno skrbi okoli tega, da bi ji
pomagala priti do zrelosti. In zato vaše zemeljsko življenje ne bo moglo vedno potekati
enako mirno; šli boste preko viharjev, pri čemer boste pogosto razočarani nad usodo,
ki vas je prizadela… Vendar pa se ne smete bati; vse boste lahko premagali, samo če se
vse bolj trdno povežete (zedružite) z Menoj, kolikor bolj vas prizadene usoda. Jaz vem
vse; in nikoli niste sami, celo ko ste na Zemlji popolnoma osamljeni in ko verjamete, da
so vas vsi zapustili… Jaz vas resnično ne zapuščam, pri čemer združitev z Menoj
tisočkratno nadomešča izgubo, zaradi katere trpite oz. ste jo pretrpeli. Vendar pa Me
morate ravno tako prepoznati v vsakem dogodku, katerega doživite. Takrat, ko sem
Jaz vaša prva in zadnja misel, ste močni, karkoli se vam zgodi. Toda če se oddaljite od
Mene tako, ko se pritožujete, godrnjate in se upirate vaši usodi, potem boste postajali
vse šibkejši in težava vas bo nenehno vse bolj obremenjevala… ker potem ni drugega
sredstva, s katerim bi vas ponovno pridobil za Sebe, da bi se ponovno podredili Moji
volji… Jaz imam resnično v mislih samo to, kar je najboljše za vas, in nič se vam ne
dogaja brez Moje volje ali Mojega dovoljenja. Torej v nenehni povezanosti z Menoj
boste lažje nosili vaše breme… in tedaj se bo na čudežen način razreševalo vse, kar se
je prej zdelo, da je nemogoče razrešiti, pri čemer bo duša izvlekla veliko korist iz tega,
samo če v najtežjih težavah ni prekinila povezanosti z Menoj. In ravno ta čas pred
Koncem predstavlja veliko nevarnost za ljudi, da Me ne bi pozabili, medtem ko hitijo in
drvijo za zemeljskimi dobrinami… in če želim, da bi oni ponovno mislili na Mene, lahko
posežem samo po takšnih sredstvih, ki bodo pretresla njihovo celotno razmišljanje.
Preko težkih udarcev usode jih moram pripeljati v položaj, iz katerega ne bodo več
poznali izhoda, da bi se tedaj spomnili Tistega, Ki jim edini lahko pomaga. Njihove
duše so namreč še vedno obdane z najtežjimi naslagami; niso kaj dosti naredili glede
čiščenja svojih duš, kar pomeni, da niso bili dejavni v nesebični Ljubezni. In zato, da bi
duša postala vsaj malo prosojna za svetlobo, je nujen nek drugačen proces čiščenja, za
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kar Mi bo nekega dne zelo hvaležna… In nobeden človek ni izvzet iz izkušnje nesreče,
ker Jaz vse ljudi ljubim in jim želim pomagati (8. December 1957), da bi našli pot do
Mene, če so še vedno oddaljeni od Mene oz. da bi postali vse bolj čvrsti, da bi tako
lahko že na Zemlji prejeli vse več moči za delo na sebi in za dozorevanje. Jaz namreč
želim, da oni prestopijo v onostranstvo že s tisto stopnjo svetlobe, ki jih bo obvarovala
pred trpljenjem v temi. Jaz želim, da zemeljska pot za njih ne bo zaman (brezuspešna)…
in zato bi morali vi ljudje videti Mojo voljo ali Mojo dovoljenje v vsemu, kar vas
prizadene in se zvesto podrediti Moji volji… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7028, 29. januar 1958
BOLEZEN IN TRPLJENJE STA NUJNA ZA PREČIŠČENJE DUŠE…
Potrpežljivo nosite vaš križ in bodite neomajni v veri… in zapomnite si, da vaš Oče na
nebu ve vse; da vi v vaši težavi niste sami in da Jaz spremljam vsak vaš korak na poti,
vse dokler ostajate miselno v stiku z Menoj preko molitve in dobro-dušne dejavnosti.
Potem se vi lahko zanesljivo imate za enega od Mojih Lastnih, nad katerimi Jaz držim
Moje zaščitniške roke, celo če se vam zdi, da ste nemočni. Torej vi morate imeti
zaupanje v Mene in ne smete nikoli dvomiti v Mojo Ljubezen, ki vas edino želi
oblikovati za večno življenje v blaženosti. To se tiče zveličanja vaše duše, katere narava
(značaj) je odvisna od stopnje svetlobe, s katero vstopate v onostranstvo po vaši fizični
smrti. In celo če vi tja čez vzamete le tanke naslage (nečistoč), pa bodo le te zmanjšale
žarke svetlobe, ki bi lahko preželi vaše duše. Torej če ste vi odvrgli vse naslage
(nečistoče), potem vam bodo sevanja omogočila, da neovirano uživate najvišji užitek…
Vi boste v zameno nepopisno srečni, ker ste prestali zelo kratko bolečo zemeljsko
življenje… Vzemite v poštev in zaupajte v to, da Jaz ravno tako vem, kaj ste sposobni
prestati (pretrpeti). Torej pred skorajšnjim Koncem se bo ravno tako občasno
manifestirala Moja moč, toda edino potem, ko je bil dosežen cilj; edino potem, ko je bil
uspešen proces prečiščenja duše, pri čemer se je duša tako obnovila, da je obenem tudi
telo lahko ozdravljeno, da je tako ona lahko v poslednjih dneh še naprej v službi za
Mene. To se namreč tiče odrešenja duš; in vsaka oseba, ki se Mi še ni popolnoma
izročila, trpi v psihološki težavi… Njegova duša je še naprej bolna in potrebuje pravilno
medicino, katero bo ona prejela od vas, Mojih služabnikov poslednjih dni. Kmalu bodo
minile priložnosti, ki sedaj še vedno lahko pomagajo ljudem, da bi (od)rešili njihove
duše... kmalu bo nastopil konec za vsako osebo tako, ko ona ne bo mogla več poskrbeti
za svojo dušo in se bo nahajala v neprehodni temi, v kolikor duša ni postala dovzetna
za svetlobo, da se je tako končalo njeno trpljenje…
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Vendar pa vse dokler Zemlja še naprej obstaja in vse dokler je človeškemu bitju še
dovoljeno živeti na tej Zemlji, bi moral on poskrbeti, da odvrže njegove goste naslage
(nečistoče), da bi tako duša, preden nastopi mrak, dosegla svetlobo. Namreč vi ljudje
boste brez vsakršnega dvoma doživeli Konec; nedvomno vas bo ujela noč na
presenečenje, če Me ne poslušate oz. ne verjamete Mojim Besedam. Vendar pa vam
nikoli ni potrebno biti v strahu, ker se vedno lahko naslonite na Mojo Ljubezen in
usmiljenje… Vi se morate potruditi razkrojiti nečistoče, ki oblegajo vašo dušo… Ker pa
vi tega pogosto ne uspete narediti, Jaz posredujem in vam pošiljam težave ter bolezni,
ki lahko dosežejo to, kar vi sami od sebe ne želite narediti: izboljšati vašo dušo, da tako
lahko ona v dovzetnem stanju za svetlobo vstopi v kraljestvo onostranstva. Namreč
celo nizka stopnja svetlobe vas bo osrečila… Čeprav pa vi še naprej lahko povečate to
stopnjo svetlobe na Zemlji, če vse vzamete ponižno nase… če potrpežljivo nosite vaš
križ in pri tem ponižno sodelujete na Jezusovi poti do Križa, če Mu sledite (ste Mu
privrženi)… v Ljubezni in trpljenju… Potem se vaša duša lahko že na Zemlji poduhovi, s
čimer ji je podarjena usoda v kraljestvu svetlobe, katera jo bo nezamisljivo osrečila.
Čeprav pa vas ne bi smelo potreti celo najbolj mučno trpljenje; Jaz namreč vem, kdaj
križ postane pretežak za vas, in Jaz ga bom snel iz vas in ga nosil namesto vas… Vi
boste v Meni dejansko našli močno podporo, ker je Meni vedno vse mogoče… Vendar
pa Me morate vi ravno tako rotiti zanjo s popolnim zaupanjem v Mojo Ljubezen, Mojo
modrost in Mojo moč… One se namreč želijo izraziti Mojim otrokom, tistim, ki so in
tudi želijo ostati Moji Lastni za vekomaj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7157, 1. julij 1958
TRPLJENJE KOT SREDSTVO PREČIŠČENJA DUŠE ALI LJUBEZEN…
Vse, karkoli prispeva k zrelosti duše, boste vi pogosto doživeli kot breme ali težavo; to
je namreč pogosto uporabljeno sredstvo pomoči za prečiščenje duše, da bi se ji na ta
način omogočilo, da postane zdrava in dovzetna za svetlobo. Kljub temu pa poleg tega
obstajajo neka izjemno učinkovita sredstva, ki so za vas ljudi veliko manj boleča: dela
nesebične Ljubezni do bližnjega… Potem bo duša zelo hitro dozorela; ona bo
pridobivala vse več moči, obnovila se bo in preko Ljubezni spremenila svojo naravo.
Vam torej v večini primerov primanjkuje Ljubezni. Vi še naprej gojite veliko sebične
ljubezni. Vi še niste postali popolnoma nesebični v vašem razmišljanju in delovanjih,
zaradi česar se mora prečiščenje duše nadaljevati s pomočjo drugačnih sredstev,
takšnih kot so trpljenje in bolezen, skrb in težava, ki vas bodo obremenili in zahtevali
vašo vero, da bi se jih potem popolnoma osvobodili. Vi bi Mi namreč lahko predali vse
vaše probleme in trpljenja v zelo globoki veri; vi bi Mi jih lahko predali in bili obenem
tudi prepričani, da jih bom potem Jaz umaknil od vas. Vendar pa je zelo globoka vera
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zopet edinole rezultat Ljubezni… in zato bo ona vedno ostala najbolj pomembna stvar.
Ljubezni se ne da izključiti; Ljubezen je pravilno in najzanesljivejše sredstvo za
osvobajanje samega sebe bolezni, trpljenja in vseh vrst skrbi… Čeprav pa po drugi
strani vi ne dojamete, kateri blagoslovi se pojavijo za dušo, če vi ljudje nase
potrpežljivo vzamete vsa bremena in če vi vse ponižno prestanete (pretrpite) zaradi
dozorevanja vaše duše… Namreč nobena duša še ni toliko dozorela, da bi bila ona pri
umiranju tako kristalno čista, da bi jo lahko brez ovir prežela Moja svetloba Ljubezni…
Pomanjkljivosti se bolj ali manj oklepajo vsake duše. In kolikor več jih ona lahko odvrže
na Zemlji, toliko bolj srečna bo pri vstopu v kraljestvo onostranstva, pri čemur se bo
zahvalila Meni, svojemu Bogu in Očetu za čas skušnjav na Zemlji ne glede na to, kako
težko je bilo. Navsezadnje pa je sleherni dan v zemeljskem življenju edino neka
priložnost za skušnjave; sleherni dan je priložnost za dušo, da si nabere duhovna
bogastva. Vendar pa ta sleherni dan mine, pri čemer se vse bolj zmanjšuje čas do
njenega odhoda iz te Zemlje… On ne bo trajal večno, vendar pa stanje duše, če ona
ostaja nepopolna, lahko traja večno… In če bi vi ljudje trpljenje, katerega morate
prenašati, vedno vzeli v poštev samo kot sredstvo za prečiščenje, kot pogoj za čiščenje
vaše duše vseh slabosti in pomanjkljivosti, ki se je še naprej oklepajo, bi vi dejansko
blagoslovili trpljenje in bi se ga veselili; ono bi namreč pripeljalo do duhovnega
napredka, pri čemer bi nekega dne ravno tako dejansko dojeli, zakaj je bilo ono nujno v
času vašega zemeljskega življenja. Vi se morate naučiti, da na sleherni dan gledate kot
na korak naprej na stopnicah do popolnosti… pri čemer se boste morali vi, da bi dosegli
cilj, ravno tako povzpeti po njih. Nekega dne boste dojeli, kako brezkoristni so bili tisti
dnevi, ko vam ni bilo potrebno ničesar pretrpeti… v kolikor jih niste preživeli tako, da
ste bili dejavni v Ljubezni… pri čemer se obenem tudi zmanjša količina trpljenja. In v
svetu resnično ne bi bilo toliko težav in trpljenja, če bi bili ljudje dejavni v Ljubezni, če bi
vložili napor za izvajanje del nesebične Ljubezni in na ta način izboljšali zrelost duše na
najbolj naraven način. Toda če morate trpeti, potem bodite hvaležni za to. Vendar pa
kljub temu stremite k temu, da oblikujete vaše življenje v Ljubezen, ker je vaše življenje
na Zemlji le kratko, čeprav pa je ono odločujoče za celotno večnost. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7162, 8. julij 1958
VSE KAR SE ZGODI SLUŽI ZA IZPOPOLNJEVANJE DUŠE…
Obstaja namen in razlog v vsemu, kar se dogaja, ker je vse odvisno od Božje volje. In
glede na to je On ravno tako modro vzel v poštev in z Njegovo Ljubeznijo uredil na
način, da je to koristno za dušo človeškega bitja. Učinek na dušo je vedno odločujoči
dejavnik, ki pa je lahko zagotovo negativen, če tako odloči človekova volja, kakor je
lahko ravno tako vedno pozitiven. Telo mora pogosto sprejeti raznorazna trpljenja in
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lažje bolezni. Vendar pa vse dokler duša napreduje v duhovnem razvoju, so vse te
nesreče nepomembne; one namreč trajajo samo nek določen čas, medtem ko stanje
dušine nezrelosti lahko traja večno, kar ji bo povzročilo trpljenje v duhovnem
kraljestvu. Človeško bitje se mora vedno zavedati dejstva, da Božja Ljubezen, modrost
in sila določajo njegovo usodo; da se nič ne dogaja samo od sebe (brez kontrole), da ni
nič slučajno in da ljubeč ter zvest Oče želi vedno pomagati Njegovemu izgubljenemu
otroku, da bi našel svojo pot nazaj do Njega… tako da mora človeško bitje vedno
(po)klicati Boga kot svojega »Očeta« in na ta način pokazati, da se on želi vrniti k
Njemu. On mora vedno ponižno sprejeti Božjo voljo celo takrat, ko mora nositi svoj
križ, ki se mu zdi skorajda neznosen, ker mu bo Nekdo pritekel na pomoč in z njim nosil
njegov križ, samo če se Ga prosi, da to naredi. Toda vse, karkoli človeško bitje pretrpi v
tem življenju, bo duša nekega dne s hvaležnostjo dojela, ko ona lahko zapusti telo, da
bi vstopila v kraljestvo onostranstva v čistem in bistrem (kristalnem) stanju. Četudi
Božanska Ljubezen želi vsako živo stvaritev izvzeti iz trpljenja, pa se mu vseeno ne
more izogniti, ker človeško bitje ne jemlje dovolj v poštev svoje duše na Zemlji na
način, da bi naredil vse, kar je potrebno, da bi odstranil njene nečistoče. In zato
potrebuje pomoč, ki je sicer pogosto boleča, toda kljub temu obljublja uspeh. Vendar
pa mora ta gotovost, da je vse volja Boga, Ki je Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 16), vam
ljudem omogočiti, da vse skupaj lažje prenesete in obenem tudi kot tolažba, da niste
nikoli prepuščeni vašim lastnim sredstvom in da vedno obstaja Nekdo, Ki skrbi za vašo
duhovno zrelosti in za koristi. Vendar pa vam On ne bo nikoli dovolil, da se vam karkoli
zgodi brez razloga in namena, ker so Njegova Ljubezen, modrost in sila neomejeni. In
Njegova Ljubezen ter modrost bosta vedno odločujoča dejavnika pri izražanju Njegove
volje in Njegove sile.
Zaradi tega je lahko vsaka minuta koristna za vas. Vi lahko izvlečete duhovni uspeh iz
vsega, kar doživite, iz vsakega dogodka, iz vsake fizične težave, s katero se soočite.
Čim se namreč vi naučite, da nanjo gledate kot na sredstvo pomoči za dozorevanje
vaših duš, boste vi obenem tudi naredili vse, kar je potrebno, da bi duši pomagali
dozoreti. Vaš križ vam bo kmalu odvzet, ker vam je on dan kot breme samo toliko,
dokler ne doseže svojega duhovnega namena. Če torej vi želite živeti vaše zemeljsko
življenje popolnoma brez trpljenja, boste vi morali ravno tako postati čista Ljubezen…
vendar pa bo samo nekaj ljudi uresničilo stopnjo, da se bodo njihove duše prečistile
preko Ljubezni. Prej kot ne bodo oni potrebovali trpljenje kot sredstvo pomoči, ker je
čas njihovega zemeljskega življenja vendarle prekratek, čeprav pa mora duši kljub
temu prinesti največjo možno popolnost. Zato morate vi ravno tako blagosloviti
trpljenje, se mu predati in se zahvaliti vašemu nebeškemu Očetu za Njegovo Ljubezen
do vas, ki pa vedno želi edino to, kar je najboljše za vas. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7184, 7. avgust 1958
BOLEČA VZGOJNA SREDSTVA…
Vse bolj se boste zavedali, kako nujno potrebujete podporo, katere pa vam ne more
ponuditi nobeden človek na Zemlji. Namreč to, kar vas bo prizadelo, so tako zelo
očitna delovanja sil, katere lahko zaustavim edinole Jaz… naj bodo to naravni dogodki
ali dogodki v usodi (posameznih ljudi), katerih ne more odpraviti človeška pomoč, toda
kateri morajo prizadeti vas ljudi, da bi vas še lahko pritegnil (k Sebi) in vas pridobil pred
Koncem.
Vse bolj pogosto boste slišali o nesrečah in naravnih katastrofah. Toda vse dokler ne
prizadenejo vas samih, gre to na žalost mimo vas, brez da bi vas ganilo. Pa vendarle bi
lahko zadostovalo, da bi se zamislili in da bi se lahko izognili temu. Vendar pa Me
zaradi vaše ravnodušnosti pogosto prisilite, da dopustim, da se tudi vam zgodi težava
in nesreča, s čimer želim doseči samo to, da bi se k Meni Samemu usmerili za pomoč…
da bi se usmerili k Meni v težavi in se naučili spoznati, da obstaja samo Eden (Edini), Ki
vam lahko pomaga in Ki bo to tudi naredil, če se obrnete na Njega za to.
Vse dokler vaš dan mine, brez da bi se karkoli posebnega zgodilo (brez neprijetnih
dogodkov), je vaša ravnodušnost strah vzbujajoča… tako do Mene, kakor tudi do težav
vaših bližnjih. In šele tedaj, ko prizadene vas same, se začnete prebujati in
premišljujete o vas samih. Čeprav pa bi vam dnevi lahko minevali mirno, če bi imeli
pravilno stališče do Mene, ko bi vstopili v otroški odnos, ki bi vam zagotavljal nenehno
Očetovo zaščito…
Zato se vi ljudje nikar ne čudite, če ste vas vedno znova šokirajo nenavadni dogodki…
ne sprašujte se, zakaj je Bog lahko tako krut. Vedite namreč, da Me ravno vi sami
spodbujate na tovrstna sredstva z vašo ravnodušnostjo in vašo trdoglavostjo, katera se
vam sicer zdijo kruta, toda katera bi vam morala služiti samo za dobro. Zgodilo se bo
namreč to, kar se vam bo zdelo, da je zagotovo nemogoče verjeti, pri čemer bodo
katastrofe vedno znova terjale veliko človeških življenj. In vse vam bo postalo jasno, če
vzamete v poštev skorajšnji Konec.
Kako malo je tistih, ki verjamejo v ta Konec in kako veliko število je tistih, katerih
dvomi (nevera) Me prisiljujejo, da uporabim drugačna sredstva, da bi jih še rešil tega
Konca. Tako morate biti vi nenehno pripravljeni na presenečenja, ki bodo vedno
sprožila edinole strah in trepet… njim se ni mogoče izogniti, ker ne želim izgubiti tistih,
ki še niso našli povezanosti z Menoj. Vendar pa moram strogo ravnati z njimi, čeprav so
trpljenje in najbolj strašni dogodki lahko blagoslov za njih, samo če se oni napotijo k
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Meni, Ki se potem ravno tako želim manifestirati (izraziti), da bi se naučili verovati v
Mene in Mojo Ljubezen do njih… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7223, 7. december 1958
LJUBEZEN IN TRPLJENJE – POT VZPONA…
Želim vam pokazati najkrajšo možno pot, da bi si skrajšali čas vašega razvoja in vaš
razvoj uspešno pripeljali do konca… V času zemeljskega življenja vam je dana
priložnost za to. Vendar pa morate poznati vse prednosti in pomanjkljivostih vašega
načina življenja, da ne bi hodili zaman preko tega zadnjega prehoda na Zemlji, da ne bi
životarili brez načrta in cilja in da ne bi izgubljali dnevov, saj si lahko oblikujete vašo
lastno usodo za večnost.
Obstaja ena povsem kratka pot, ki zagotovo vodi do cilja: pot Ljubezni in trpljenja,
preko katere je šel Jezus Kristus, v Katerem sem Jaz Sam hodil na Zemlji. Ljubezen in
trpljenje povsem zagotovo dosežeta popolnost duše, zaradi česar je Moj Evangelij
vedno sàmo Božansko učenje Ljubezni, katerega sem Jaz oznanjal na Zemlji in
katerega bom vedno znova oznanjal ljudem, ki Me poslušajo in ki želijo slišati Moj glas.
Vaša edina zemeljska naloga je preobrazba vašega bitja v Ljubezen. In tam, kjer ne teži
dovolj močno k tej preobrazbi, mora pomagati trpljenje, da bi se duša še na Zemlji
prečistila in da bi, če je le možno, neovirano (neobremenjena) prešla v onostranstvo
takrat, ko se konča njena zemeljska pot.
Ljubezen in trpljenje… Zemeljsko življenje človeka Jezusa je bila nenehna dejavnost v
Ljubezni… Katera pa je bila zamenjana ogromnim trpljenjem in bolečino. Njegovo telo
in Njegova duša sta to vzela nase iz Ljubezni do trpečih ljudi okoli Njega, katerih
duševno trpljenje je človek Jezus poznal zaradi visoke stopnje Ljubezni, katero je
dosegel. In šele ta visoka stopnja Ljubezni je omogočila, da sem se Jaz Sam utelesil v
človeku Jezusu, da sem Ga Jaz kot večna Ljubezen lahko popolnoma izpolnil in tako v
Njemu uresničil delo odrešenja človeštva, kar pa je bil tudi namen Mojega življenja na
Zemlji.
Ljubezen in trpljenje sta morala ljudem prinesti odrešenje iz njihove duhovne težave, ki
je bila sestavljena iz tega, da jih je Moj nasprotnik priklenil, zaradi česar niso imeli moči,
da bi ga premagali. Jezus je živel primer Ljubezni in samemu Sebi dokazal, da je
Ljubezen »Sila«, da je s silo Ljubezni lahko dosegel vse in da je torej On lahko premagal
nasprotnika s silo Svoje Ljubezni… Čeprav pa Ga je Ljubezen ravno tako spodbujala, da
obenem tudi na Sebe vzame krivdo ljudi, ki je bila ravno tako vzrok, da jih je zasužnjil
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nasprotnik, in da tako nasprotniku plača odkupnino za osvoboditev duš, ki so želele biti
osvobojene od njega. In ta dolg je Jezus plačal z neizmernim trpljenjem in najhujšo
smrtjo na Križu.
On se je Sam ponudil za žrtev; Svoje telo je dal za življenje (od)padlih (od Boga) in zato
zasužnjenih duš, s čimer jih je na določen način odkupil od njihovega gospodarja,
kateremu so se predale z lastno krivdo. Jaz sem kot človek Jezus plačal dolg za vse
Moje stvaritve in obenem tudi vsem pokazal pot, po kateri morajo iti, da bi iz področja
Mojega nasprotnika prispeli do Mojega področja… Morali so živeti življenje v Ljubezni,
ker ima nasprotnik moč nad človekom, če je le ta brez Ljubezni, ker je šele Ljubezen
veza z Menoj, in brez Mene je nemogoča osvoboditev od nasprotnika.
Tako da mora človek slediti Mojim Zapovedim Ljubezni… in če mu je dano nositi
trpljenje in težavo… mora to potrpežljivo vzeti nase in se vedno spomniti Jezusa
Kristusa, Božanskega Odrešenika… In potem gre po poti, katero mu Jaz kažem; potem
se je v mislih že povezal z Menoj in preko Ljubezenske dejavnosti vzpostavlja trdno
povezanost z Menoj. Gre po poti za Jezusum Kristusom; svoje bitje preobraža v
Ljubezen in preko trpljenja prečiščuje svojo dušo. In on mora povsem zagotovo priti do
cilja, do združitve z Menoj, ker »tisti, ki ostane v Ljubezni, ostane v Meni in Jaz v
njem…« (1 Janez 4:16). Edino Ljubezen nas tesno povezuje in edino Ljubezen je pot do
Mene, ki pa je preko trpljenja samo še skrajšana. In tako je torej možno doseči
popolnost že v zemeljskem življenju, kar pa je namen in cilj človekovega hoda preko
Zemlje… AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7391, 18. avgust 1959
ZAKON VEČNEGA REDA… UTELEŠENA SVETLOBNA BITJA…
Dan vam je zakon, znotraj katerega bi morali vi živeti v Božanskem redu v času
zemeljskega življenja… Če izpolnjujete ta zakon, potem vam je obenem tudi
zagotovljena večna blaženost; vi potem končujete zemeljsko življenje kot bitja, ki so
Božansko oblikovana. Namreč držati se Božanskega reda pomeni samo to, da se je
bitje oblikovalo v Ljubezen, ki je značilnost Božanstvenosti, pri čemer so ustvarjena
bitja, ki so enaka Bogu. To je bil Božji cilj pri ustvarjanju Njegovih bitij, ki so sicer
dejansko nastala iz Njega v najbolj vzvišeni popolnosti, toda katera morajo kljub temu
doseči najvišjo stopnjo popolnosti… katera se morajo izobraziti (vzgojiti) v bogove, da
bi dosegla cilj, katerega je Bog postavil za vse, kar je nastalo iz Njega.
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Toda da bi se to lahko doseglo, je bilo nujno, da so bitja lahko izkoristila njihovo
svobodno voljo, ki pa je sedaj lahko težila tudi k nasprotnemu, pri čemer jih je lahko
napeljala na padec v najgloblje brezno. In to se je potem tudi zgodilo velikemu delu
prvo-ustvarjenih duhov. Oni so morali imeti popolno svobodo, da so lahko kamorkoli
usmerili svojo voljo… In oni so jo napačno usmerili, kar pa vseeno ni onemogočilo tega,
da bodo nekoč dosegli končni cilj: deifikacijo bitja (postati Božji otrok), s čimer bo torej
sàmo bitje doseglo najvišjo stopnjo.
Najbolj vzvišena angelska bitja še niso dosegla te stopnje popolnosti, četudi so ona
ostala takšna, kakršne je ustvaril njihov Stvarnik. Ona so torej še vedno odvisna od
Božje volje, katero ona sicer dejansko izpolnjujejo v svobodni volji, s čimer dajejo
dokaz njihove popolnosti… vendar pa je kljub temu nujno, da se napotijo preko brezna
(preko te Zemlje), zaradi česar se takšna angelska bitja enkrat ravno tako napotijo kot
človek na Zemlji v namen poslanstva. In ona (ta pot preko Zemlje) je izjemno težka in
boleča (18. avgust 1959), katera pa se bo tudi le redko končala kot zemeljska pot ostalih
ljudi; namreč vedno bo pospremljena z nenavadnimi trpljenji ali udarci usode, kar se
ostalim zdi le komajda znosno.
Takšna pot na Zemlji je najbolj pomembna za razvoj bitja, ker je preko tega lahko
dosežena najvišja stopnja popolnosti, ki zahteva ravno to pot na tej Zemlji. Svetlobnim
dušam dejansko ni potrebno več narediti velikega koraka do njihove popolnosti,
vendar pa se morajo one vseeno napotiti, ne da bi se zavedale svoje kvalitete (stanja,
narave). In ker se počutijo kot vsak drugi človek, one pogosto nezamisljivo težko trpijo
svojo usodo, katero pa one popolnoma zavestno sprejmejo, ko jim je pred utelešenjem
predstavljena zemeljska pot. One namreč poznajo cilj, postati Božji otrok; one poznajo
najbolj vzvišeno stopnjo popolnosti, h kateri pa morajo one same težiti v svobodni volji
in jo doseči, ker jim ona ne more biti podarjena.
In da sedaj nekemu (takšnemu) bitju ne bi spodletelo v času zemeljskega življenja, to
preprečujejo svetlobna bitja, ki so nenehno budna in odbijajo zle sile, ki jih želijo
vpeljati v skušnjavo. Poleg tega pa je v njih izjemno močno hrepenenje po Bogu, zaradi
česar jim sledijo izjemno močne skušnjave; to bi bil namreč za njih (za te zle sile)
največji dosežek, da nekega čistega angelskega duha pripeljejo do padca v času
zemeljskega življenja… Moč Ljubezni je v nekem takšnem človeku izjemno močna,
zaradi česar se bo on lahko uprl vsaki takšni skušnjavi, brez da bi postal žrtev mračnega
sveta. On bo namreč obenem tudi prejemal moč od Jezusa Kristusa in bo ves čas nudil
odpor, ker se povezanost med nekim svetlobnim bitjem in Jezusom Kristusom ni
prekinila tudi potem, ko se je prejšnji odel v zemeljski plašč (telo), ko se je utelesil kot
človek. Duša je močna, pri čemer vzdržuje povezanost z Njim, Ki je ravno tako hodil po
Zemlji, da bi dosegel končni cilj… deifikacijo (postal Božanski). In ta veza ga ščiti pred
breznom, kar pa resnično ne bi bilo mogoče brez Jezusa Kristusa in Njegove moči, ker
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so skušnjave, katere knez podzemlja (Satan) pripravlja neki takšni utelešeni (svetlobni)
duši, premočne. Vendar pa so vsi njegovi napori zaman, ker Jezus Kristus ne bo dovolil,
da bi mu nek brat iz kraljestva svetlobe padel v roke. In zemeljsko pot bo zagotovo
vedno končal z najbolj vzvišenim ciljem, združitvijo z Bogom; in le v redkih primerih
lahko pride do preložitve, pri čemer pa vseeno ne bo zmanjšana polnost svetlobe,
katero neka takšna duša prinaša na Zemljo na začetku (utelešenja). In potem svetlobna
duša lahko kadarkoli ponovno v svobodni volji ponovi svojo zemeljsko pot. To pa se
torej vedno dogaja edino v namen poslanstva, pri čemer bo njena usoda na Zemlji
vedno zelo veliko trpljenje. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7543, 9. marec 1960
BESEDE TOLAŽBE…
Jaz vas želim voditi preko vsake težave… samo če se Mi predate, če se podredite Moji
volji, če se Mi ne upirate z vašo lastno voljo in Mi ne nudite odpora z vašimi napačnimi
delovanji. Jaz bom to, kaj bi morali storiti in kaj ne, postavil v vaše srce, pri čemer lahko
vedno verjamete, da je to Moja volja, in vi lahko vedno brez kakršnihkoli zadržkov
naredite to, na kar vas znotraj spodbuja, da naredite. Ponovno boste doživeli trenutke,
ko naj bi domnevno izgubili vaš notranji mir. Vendar pa ga boste tudi ponovno našli,
ker je to ravno tako del duhovnega procesa dozorevanja vaše duše, da bi se ona takrat,
ko se počuti potrto, usmerila k Meni za pomoč; da bi ona ponovno iskala obnovljeno
povezanost z Menoj, da tako ne bi postala ravnodušna do svoje psihološke naloge. To,
da Jaz poznam vse vaše težave, bi morala biti tolažba za vas… kakor tudi, da jih bom
odpravil, ko pride pravi čas za to… Ko ste se vi enkrat predali Meni in Mojemu vodenju,
ne bi smeli biti potrti (brez poguma); lahko ste prepričani, da vas bom Jaz pravilno vodil
in da sem Jaz Sam v naprej določil vsako vašo stezo, da ji tako vi lahko sledite in da vas
bo ona vedno vodila do cilja.
Vendar pa vaše življenje ne more miniti brez borbe in trpljenja, ker drugače ne bi
uresničili nikakršnega duhovnega napredka, ki pa je navsezadnje razlog vašega
življenja na Zemlji. Jaz bom vedno vaša obramba in ščit; Jaz bom vedno poskrbel, da se
ne zlomite pod bremenom križa, s katerim vas obremenjujem zaradi vašega
zveličanja… On ne bo težji od tega, kar ste vi sposobni prestati, in on vam bo ponovno
odvzet, ko uresniči svoj namen: da za vašo dušo doseže stopnjo popolnosti, ki povečuje
njeno blaženost, ko bo ona nekega dne lahko odložila telo in vstopila v duhovno
kraljestvo. Čim je bil uresničen namen, vam bo križ ponovno odvzet; Jaz namreč ne
bom dovolil, da trpite dlje, kot je potrebno, pri čemer vam ga bom Jaz obenem tudi
pomagal nositi, ko se vam on občasno zdi pretežak…
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Vi resnično lahko brezskrbno živite vaše zemeljsko življenje. In ono bo znosno za vas; vi
ga boste lahko premagali z Mojo pomočjo, ker ste Mi vi dali pravico, da hodim poleg
vas, čim ste Me izbrali za svojega vodiča. In to bo vedno zagotovilo za vas, da vi ne
boste šli po napačnih stezah; Jaz bom namreč to preprečil, ker vas ljubim in ker ste se
usmerili k Meni z vašo svobodno voljo. Samo žrtvujte Mi vse, kar vas preobremenjuje,
in to bo blagoslov za vas. Vendar pa si ne dovolite, da postanete depresivni zaradi
manjših nesoglasij, s katerimi pa se boste ponovno soočili, toda katera ne trajajo
dolgo… Samo obnovite (pri)srčno povezanost z Menoj, kar je tudi cilj vseh zemeljskih
težav. In kmalu boste doživeli spremembo; ponovno boste šli veseli in radostni preko
življenja. Osvobojeni boste vašega bremena in se čedalje bolje naučili, kako Me ljubiti
kot vašega Očeta, Ki vas bo ščitil in vodil preko vsake težave. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7608, 26. maj 1960
LJUBEZEN IN TRPLJENJE PREČIŠČUJETA DUŠO…
Ljubezen in trpljenje prečiščujeta človeško dušo. Ljubezen in trpljenja sta sredstvi za
prečiščenje, ki oblikujeta dušo, da je prepustna za svetlobo in ki odstranjujeta vsako
nečistočo iz nje ter dušo oblikujeta tako, da ona lahko vstopi v kraljestvo svetlobe, brez
da bi morala izginiti zaradi sevanja svetlobe, kateri je takrat izpostavljena. Duši bi
morala že sama Ljubezen prinesti takšno prečiščenje, ker je Ljubezen sevajoča
svetloba, ki požira vse, kar ji pride na pot, pri čemer potem ostane edinole duhovna
substanca, ki je nekoč nastala iz Boga kot popolno bitje. Sama Ljubezen bi torej lahko
uresničila spremembo duše, da bi ona povsem poduhovljena in bistra (čista) lahko
vstopila v duhovno kraljestvo. Vendar pa Ljubezen, ki jo imajo ljudje, ni na stopnji, ki bi
lahko prinesla takšno preobrazbo duše… zaradi česar se mora Ljubezni pridružiti tudi
trpljenje, ki je ravno tako zanesljivo sredstvo za njeno prečiščenje. In zato mora človek
ponižno in mirno prestati trpljenje, da bi se duša uspešno popolnoma prečistila in
postala duhovno bitje, ki je prosojno in prepustno (dovzetno) za svetlobo. Zaradi tega
morate vi ravno tako blagosloviti trpljenje in ga sprejeti kot dar milosti iz Božje roke. Vi
ne veste ničesar o učinku Ljubezni in trpljenja, čeprav vam je dejansko vedno znova
predstavljeno, kakšen uspeh lahko dosežete, če vi živite v Ljubezni in potrpežljivo
prenašate trpljenje, ki vam je naloženo v zemeljskem času. Vendar pa vi ne cenite tega
znanja, malomarni ste v delovanju v Ljubezni in se pogosto pritožujete, ko vas
obremeni trpljenje… Vi se ga želite znebiti; vi niste pripravljeni prostovoljno prenesti
trpljenja, zaradi česar vaša duša potrebuje veliko časa, da se popolnoma prečisti. Zato
ona pogosto tega ne doseže na Zemlji, pri čemer ona potem vstopa v kraljestvo
onostranstva, brez da je dovolj pripravljena… Ona še ni bila povsem prečiščena na
Zemlji, zaradi česar ne more tako lahko sijati svetloba preko nje; nečistoče namreč
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vedno znova zamračijo svetlobo, pri čemer one vedno znova preprečujejo, da bi se jo
lahko dotaknili svetlobni žarki Ljubezni, kar pa vedno določa njeno blaženost. Ljubezen
in trpljenje sta nujna v zemeljskem življenju, ker duši pomagata pri dozorevanju… pri
čemer pa duša lahko vedno zmanjša mero trpljenja, če je ona v večji meri dejavna v
Ljubezen, če je njena stopnja Ljubezni tako visoka, da so preko Ljubezni razkrojene vse
nečistoče duše… če se je torej preko Ljubezni zgodil proces preobrazbe, pri čemer je
duša povsem prečiščena, ko se ona loči od te Zemlje. Človek, ki ga tudi trpljenje ne
more premagati, se lahko ima za blaženo srečnega. Duša namreč odlaga vse več
nečistoč in neovirano prejema vse več svetlobe, ki lahko sedaj sije celo na Zemlji in kar
potem določa njeno blaženost (blaženo stanje) v duhovnem kraljestvu. Vse duhovne
substance morajo dozoreti; telo in duša se morata poduhoviti v zemeljskem življenju,
kar pa se tudi lahko hitro zgodi, če se človek vedno trudi živeti v Ljubezni in če on tudi
trpljenje, ki je določeno zanj, prestaja s pogledom na njegov učinek na dušo… če ga on
prestaja brez godrnjanja in obžalovanja… če ga on vedno gleda kot sredstvo, ki mu je
dano od Boga za prečiščenje, ki duši lahko prinese napredek, ki jo bo zelo osrečil po
smrti telesa, kjer edino zrelost duše določa njeno usodo… kjer je duša sojena edino
glede na njeno stanje zrelosti. To pa torej zahteva popolno prečiščenje, katerega lahko
uresniči edinole sama človekova volja. On mora biti namreč pripravljen ljubiti in trpeti
na Zemlji… Potem bo duša postala vse bolj dovzetna za svetlobo, s čimer bo
zapečatena njena duhovna usoda… potem bo oživela in tega življenja ne bo več
izgubila sedaj in za vekomaj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 7732, 28. oktober 1960
LJUBEZEN IN TRPLJENJE PREČIŠČUJETA DUŠO…
In vi resnično hodite za Menoj, ko nosite potrpežljivo svoj križ in ste podrejeni Moji
volji. Jaz sem resnično nosil grehe celotnega človeštva na Mojih ramenih, medtem ko
sem hodil po poti do Križa. In Jaz sem resnično vzel od vas veliko breme greha,
katerega bi morali vi nositi zaradi lastnih grehov… Jaz sem namreč vedel, da bi bil on
pretežak za vas in da vi ne bi bili nikoli osvobojeni izpod tega bremena. In zato sem ga
Jaz nosil za vas… Vendar pa morate vedeti to, da ste vi sami še vedno na nizki stopnji
zrelosti vaše duše, vse dokler ni v vas prižgana najbolj goreča Ljubezen. In to pa je tisto,
česar primanjkuje vam ljudem, celo če se vi trudite živeti življenje po Moji volji.
In zato vam Jaz dajem priložnost, da povečate vašo duševno zrelost preko trpljenja, ki
je pravo sredstvo za prečiščenje duše, da tako ona postane vse svetlejša in prosojna, da
tako ona lahko vstopi v kraljestvo onostranstva, ko nastopi njen čas. Ljubezen in
trpljenje prečiščujeta dušo… Jaz vam to vedno znova govorim, kakor vam govorim tudi
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to, da vi potrebujete trpljenje, ker Ljubezen v vas ni dosegla tiste stopnje, kateraki bi
sedaj duši omogočila kristalno čistost, da bi jo lahko sedaj prežela z žarki Moja
Ljubezen, brez da bi se srečala s kakršnimkoli odporom. Vaše življenje ne bo več dolgo
trajalo. In enkrat Mi boste hvaležni, ker sem vam Jaz pomagal poduhoviti vašo dušo
preko težkih nesreč, preko težav, trpljenja in preko vsakovrstnih bolezni… Vi se samo
ne smete upirati vaši usodi; vi morate sprejeti iz Moje roke vse in vedno misliti na to, da
vam Jaz želim pomagati, da kolikor se le pridete do popolnosti na Zemlji. Vi lahko
odstranite še veliko nečistoč iz vaše duše in ji preko tega pripravite srečo, da lahko
vstopi v blestečo polnost svetlobe, ker je potem duša tako pripravljena, da ona lahko
sprejme vase polnost svetlobe, brez da bi pri tem morala izginiti. Vi ste lahko resnično
osvobojeni vsakršne krivde greha preko odpuščanja, ki vam je zagotovljen zaradi
Jezusa Kristusa, če vi pristopite za to k Meni Samemu v Jezusu Kristusu… torej stopnja
svetlobe, ki vas bo sedaj osrečila, je lahko različno visoka, kakor je različna tudi
blaženost, katero vi uživate… odvisno od prosojnosti in popolnosti duše in odvisno od
dela, katerega ste vi sami naredili na vaši duši na Zemlji. Če ste vi kljub temu, da imate
dobro voljo, malomarni in leni, potem vam Moja Ljubezen pomaga tako, da ustvarja
vedno nove priložnosti za vas, da bi povečali vašo duševno zrelost… ko vas obremeni z
majhnim križem, katerega morate vi sedaj potrpežljivo in ponižno nositi… ko občasno
trpite, da bi vam pomagal pri vašem delu na duši, da bi se razkrojile nečistoče in da bi
se potem zaradi trpljenja duša oblikovala tako prosojna in čista, da je ona sedaj ravno
tako postala sprejemljiva za visoko stopnjo svetlobe, da ona sedaj v Resnici lahko
vstopi v kraljestvo svetlobe in blaženosti. Življenje je namreč kratko; in vi Mi boste
nekoč hvaležni za pot, po kateri sem vam Jaz dovolil, da greste na Zemlji, če je ona
prinesla vaši duši zrelost, ki dovoljuje visoko stopnjo sevanja Ljubezni, pri čemer vas bo
naredila neizmerno blažene… Zato vsi vzemite nase vaš križ in pojdite za Menoj… ker
se bo nekoč vaša pot končala, pri čemer boste vi potem izjemno srečni. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8113, 1. marec 1962
LJUBEZEN IN TRPLJENJE PREČIŠČUJETA DUŠO…
Ljubezen bi morala biti gonilna sila vseh vaših dejanj in delovanj… potem boste vedno
vršili Mojo voljo. Vi boste delovali z Ljubeznijo in pri tem tudi pridobili moč, ki jo vaša
duša potrebuje na stezi zemeljskega življenja. Duša bi morala popolnoma dozoreti, kar
pomeni, da bi morala ona odstraniti vse nečistoče, s katerimi je še naprej obremenjena.
Ona bi morala postati prosojna, da tako lahko sprejme svetlobno sevanje Moje
Ljubezni, kar za dušo predstavlja moč in blaženost. Vendar pa Moj žarek Ljubezni ne
more prodreti, če je duša še naprej obložena z gostimi naslagami, z nečistimi poželenji
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in instinkti, z raznoraznimi pregrehami, z negativnimi lastnostmi, kot so ponos, bes,
maščevalnost… in s karšnokoli vrsto krutosti…
Duša se mora poizkušati osvoboditi vseh pregreh in poželenj, za kar so potrebna
sredstva, kot sta Ljubezen in trpljenje… Nečistoče se razkrajajo preko del Ljubezni,
katerih pa se bo duša ravno tako osvobodila preko trpljenja. In ona je lahko vse bolj
osvetljena z Mojo Ljubeznijo, pri čemer dozoreva, vse dokler ne postane popolnoma
prosojna (dovzetna za svetlobo). In potem se ji ni več potrebno bati smrti; ona namreč
potem lahko vstopi v kraljestvo svetlobe, ker je bil njen zemeljski napredek uspešen,
ker je na Zemlji dosegla njen cilj: preobrazbo same sebe v Ljubezen… In zato boste vi
razumeli, da so Moje Zapovedi Ljubezni najbolj pomembne; da jih je potrebno izpolniti
in da mora biti vaše življenje na Zemlji življenje Ljubezni, da bi bilo uspešno za vas. Vi
ste na Zemlji samo zaradi tega, da izpopolnite vaše duše, ki je na začetku njenega
utelešenja kot človeško bitje še naprej brez Ljubezni… četudi sem jo oskrbel z iskro
Ljubezni, ki se lahko vname, pri čemer začenja spreminjati še nepopolno stanje duše,
vse dokler se ona ne približa popolnosti… Vendar pa mora oseba zbrati voljo, da živi
življenje Ljubezni… On (človek) mora poslušati njegov notranji glas, ki ga nenehno
spodbuja, da deluje z Ljubeznijo… On mora izvajati dela Ljubezni, ker se drugače
njegova duša ne bo spremenila, temveč bo zadržala njene nizke značilnosti (nizke
strasti), zaradi česar je v nevarnosti, da v kraljestvo onostranstva vstopi v povsem
nezrelem stanju, kar pomeni, da bo morala ona tam iti preko mučnega prečiščenja
(preko trpljenja), da bi nekega dne lahko uživala srečo…
Edino Ljubezen jo bo osvobodila vseh nečistih lastnosti; edino Ljubezen jo bo
oblikovala, da bo kristalna, pri čemer bo ona odstranila vse nečistoče iz sebe… ali pa bo
v času zemeljskega življenja morala sprejeti veliko trpljenja, ki pa ji ravno tako lahko
pomaga doseči zrelost; ono jo umirja in obenem tudi znotraj nje postopoma prižiga
iskro Ljubezni. Potem pa Ljubezen in trpljenje delujeta skupaj, pri čemer dosežeta
zrelost duše. In človeško bitje bi moralo vedno opustiti njegovo sebično ljubezen in dati
Ljubezen njegovemu bližnjemu… In potem bo on hitro dosegel spremembo, ker je
edino nesebična Ljubezen do bližnjega resnična, Božanska Ljubezen, katero Jaz
zahtevam in v katero se mora duša spremeniti sama od sebe v času njenega
zemeljskega napredka kot človeško bitje, če ona želi doseči večno življenje. In zaradi
tega morajo biti Moje Božanske Zapovedi Ljubezni vedno poudarjene kot
najpomembnejše; namreč edino Ljubezen ima odrešilno moč in edino Ljubezen bo
lahko dosegla preobrazbo duše… Edino preko del Ljubezni bo ona dozorela in postala
sijoča ter blesteča, da tako Moje sevanje Ljubezni ne bo več naletelo na nikakršne ovire
in da ji potem Jaz lahko tako kot na začetku dam blaženo srečo… ona se bo namreč
preko Ljubezni združila z Menoj, kar pa je tudi namen in cilj njenega zemeljskega
napredka. AMEN
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Bertha Dudde, št. 8273, 15. september 1962
RAZLOG ZA DEFORMIRANA ROJSTVA…
In blagoslovljen bo vsak tisti, ki se Mi izroči in Me roti za podporo. Jaz se ne bom zaprl
za nobeno prošnjo, ki se tiče odrešenja vaših duš. In o vsem, karkoli želite vedeti, boste
vi tudi prejeli to znanje: Vi ljudje morate iti v šolo duha, za katero sem Jaz določil delo
stvarstva, Zemljo. In vsako človeško bitje bi lahko dozorelo na njej, ker ona nudi
priložnosti za vse stopnje razvoja. Torej duše… nekoč padli duhovi… so se v času
njihovega zemeljskega napredka, ko so bile v stanju prisile, različno razvile (ko so
potovale preko mineralnega, rastlinskega in živalskega kraljestva), zaradi česar one
ravno tako potrebujejo različne situacije v življenju. Res je, da so morale one doseči
določeno stopnjo zrelosti, da bi jim bilo dovoljeno utelesiti se kot človeško bitje.
Vendar pa kolikor bolj se približujejo temu poslednjemu utelešenju, toliko bolj
elastične postajajo omejitve njihovih zunanjih ovojev (oblik); in te duhovne substance,
ki so omejene v formah, so lahko izkoristile to mehčanje, kakor ga obenem tudi
zanemarile…
In glede na to je narava (značaj) duše takšna na začetku njene steze kot človeško bitje.
Ta različna stanja duš potrebujejo tudi različne zemeljske steze (usode), ki lahko
pripeljejo do popolne osvoboditve od forme. Celo duše, ki so še vedno težko
obremenjene, še naprej lahko naredijo to, če one prostovoljno sprejmejo posebno
težko zemeljsko življenje. In duša se lahko odloči, da se želi iti po tej stezi, ker je le ta
duši pokazana pred njenim utelešenjem…
To je neka razlaga, zakaj ljudje trpijo v težkih fizičnih boleznih in težavah, katerih težka
usoda vas pogosto prisiljuje, da iščete razlog za njihovo stanje…
Čeprav pa obstajajo tudi tiste utelešene duše, ki prostovoljno sprejmejo nek posebno
težak zemeljski napredek (usodo), četudi ga one ne potrebujejo. Vendar pa one želijo
priti iz onostranstva na Zemljo in Me prosijo dovoljenje, da bi na ta način pomagale
drugim dušam, zaradi česar jim ni potrebno izpolniti poslanstva, temveč so edinole oni
sami breme, s katerim nudijo priložnost njihovim bližnjim človeškim bitjem, da so
dejavni v Ljubezni, potrpljenju, usmiljenju, blagosti, miroljubnosti in pravičnosti…
kateri na ta način povečujejo njihovo lastno stanje zrelosti, čeprav so v kraljestvu
onostranstva že dosegli določeno stanje zrelosti, ki dovoljuje novo utelešenje na
Zemlji, ker je njihova prošnja motivirana z močno voljo Ljubezni in željo, da bi
pomagali… tako da potem ne morete reči, da so ta človeška bitja tukaj zaradi pokore
(za prejšnje-zemeljske grehe, kakor to uči lažna doktrina o reinkarnaciji, ki je iz vzhoda
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prišla k nam; glej Knjižico št. 44), ker nezrelim dušam ne bo dovoljeno, da se ponovno
utelesijo, da bi izboljšale njihovo zrelost. In nikoli ne smete pozabiti, da nobena duša ni
prisiljena živeti na Zemlji, temveč da prostovoljno sprejema usodo, katero je videla v
naprej (preden se je utelesila).
»Pokora« za grehe na Zemlji je zavajajoča ideja, ker je bil edino Jezus Kristus sposoben
odkupiti to krivdo, zaradi česar človeško bitje lahko najde (prejme) odpuščanje edino
preko Njega, ker je On naredil »pokoro« za vse grehe človeštva… In to odpuščanje po
Jezusu Kristusu se mora najprej zgoditi, preden se bo duša lahko utelesila na Zemlji
zaradi poslanstva oz. da bi ponudila pomoč… Namreč duša, ki je prosvetljena, se še
posebno v poslednjih dneh zaveda brezsrčnega stanja ljudi na Zemlji, zaradi česar je
ona tudi pripravljena aktivno pomagati, da bi tako ljudje prostovoljno prižgali Ljubezen
znotraj samih sebe; da bi bili dejavni v Ljubezni, da bi bili sposobni razviti vse vrline, ko
živijo v bližini osebe, ki je deformirana ali nesrečna. Jaz namreč ponovno poudarjam,
da se ponovna utelešenja na Zemlji zagotovo dogajajo, da pa imajo vsa njihove
specifične razloge. Vendar pa se duša, ki je še vedno nezrela, ne bo nikoli vrnila na
Zemljo zaradi Moje volje, da bi nadoknadila to, kar je zanemarila narediti na Zemlji…
Edino prostovoljne žrtve pokore Me lahko prepričajo, da jim dam Moje dovoljenje, pri
čemer morajo one same pred tem vedno prejeti odrešene preko Jezusa Kristusa. Da pa
bo takšna duša ravno tako imela priložnost doseči visoko stopnjo zrelosti na tej Zemlji,
je razumljivo, ker bom Jaz priznal in blagoslovil vsako prostovoljna žrtev. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8508, 25. marec 1963
TRPLJENJE ZA BLIŽNJA ČLOVEŠKA BITJA…
Dal vam bom tudi razlago o tem, ali lahko trpite za vašega bližnjega ali pa mora vsaka
oseba sama nositi breme, ki mu je bilo dano za zveličanje njegove duše… Vi ljudje
morate vzeti v poštev, da mora vaša duša popolnoma dozoreti v času vašega
zemeljskega življenja in da se morajo poduhoviti še vse nezrele substance. In to se
dogaja preko Ljubezni ali trpljenja, ker ona razkrajata naslage (nečistoče), ki še naprej
preprečujejo svetlobi Moje Ljubezni, da bi sijala v dušo. Obenem pa takšne še nezrele
substance telesa predstavljajo problem za človeško dušo tako, da mu povzročajo
vsakovrstne bolezni. Tako morajo biti one umirjene s potrpljenjem, Ljubeznijo in da se
podredijo Moji volji, pri čemer bodo tudi poduhovljene, kar pa je navsezadnje tudi vaša
zemeljska naloga, da vaši duši pomagate doseči največjo možno stopnjo popolnosti.
To poduhovljenje duše in telesa mora vsaka oseba sama uresničiti; tega dela ne more
nikoli narediti drugi namesto njega. In nekega dne Mi bo on hvaležen, da sem mu Jaz
pomagal doseči popolnost preko trpljenja in težave. Zato lahko razumete, da vi
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pravzaprav ne bi smeli zavrniti ničesar, kar bi lahko koristilo duši vašega bližnjega
človeškega bitja… Če vas torej spodbudi Ljubezen, da se Mi ponudite s prošnjo, da bi
trpeli namesto vašega bližnjega človeškega bitja, potem vas Jaz ne bom zaustavil v vaši
Ljubezni… Ono (trpljenje) bo začasno odvzeto osebi in preloženo na vas, s čimer pa vi
povečujete zrelost vaše duše, ker ste pripravljeni sprejeti več trpljenja in vas je
motivirala Ljubezen, da to naredite.
Eden (Edini) je trpel za vse, da bi vas osvobodil ogromnega trpljenja, katerega bi morali
vi vzeti nase kot pokoro za krivdo greha in kateri je bil razlog, da je zemeljsko življenje
za vas ljudi dolina solz in trpljenja… In sedaj se lahko usmerijo vsi ljudje k Tistemu, Ki
bo vzel tudi vaše trpljenje na Njegova ramena in vam ga pomagal prenašati… Čigar
zastopniško pokoro sem Jaz sprejel in h Kateremu morate vi pristopiti, če vas močno
obremenjuje vaše trpljenje. In On vam ga bo pomagal prenašati ali pa ga bo odstranil
od vas, odvisno od tega, kaj je najboljše za vas.
Torej Ljubezen bližnjega človeškega bitja, ki je pripravljeno trpeti namesto vas, je zelo
visoko cenjena. In ta Ljubezen vam obenem tudi zagotavlja pritekanje moči; Ljubezen
je namreč moč, ki bo opazno vplivala na trpečega… In če se nekdo ponudi, da se z
Ljubeznijo zavzema za vas, ki morate trpeti, vas moč njegove Ljubezni lahko tako
preplavi, da vi ne boste več čutili stopnje trpljenja… da bosta vaša bolečina in agonija
postopoma prenehali. In vaše duše imajo korist od moči te Ljubezni… tako dozorevajo
in postajajo manj občutljive na bolečino… Stopnja Ljubezni vedno določa korist, katero
trpeči prejema iz takšne molitve Ljubezni do njega. Ker pa je namen zemeljskega
življenja dozorevanje duše in ker obstaja veliko možnosti za uresničitev tega, bi moralo
biti to najprej prepoznano in ne preprečeno. Resnična Ljubezen ve, zakaj mora oseba
trpeti, pri čemer mu bo pomagala (pre)trpeti in da lažje sprejme Božjo voljo… Potem pa
mu bom Jaz odvzel križ in njegova duša bo ponovno naredila korak naprej…
Ljubezen in trpljenje pomagata duši doseči cilj… Če je oseba še naprej na nizki stopnji
Ljubezni, potem se pogosto pojavi večje trpljenje, da bi pospešilo prečiščenje duše…
Vendar pa to prečiščenje duše ne more biti nikoli uresničeno tako, da druga oseba
zavestno trpi namesto prejšnje. Vsaka duša je odgovorna zase in vsaka duša mora
doseči njeno lastno zrelost, kar pa se dogaja preko Ljubezni in trpljenja… In stopnja
trpljenja je odvisna od stopnje Ljubezni. Jaz bom zagotovo odgovoril na molitev
nekomu, ki se ponudi trpeti namesto bližnjega človeškega bitja, ker ga ljubi… Jaz mu
bom dovolil, da sodeluje v bolečini, katero mora on potem pretrpeti. Čeprav pa on trpi
zaradi prečiščenja svoje lastne duše… on sicer dejansko olajša drugi osebi trpljenje
zaradi Ljubezni, vendar pa mu to služi za doseganje njegove lastne popolnosti,
medtem ko mora njegovo bližnje človeško bitje ravno tako poskrbeti zase in za
njegovo psihološko stanje zrelosti, četudi je on začasno osvobojen trpljenja. Nobeden
Ljubezen-ski trud ne ostaja brez rezultata. Vendar pa kje in kako bo on učinkovit, to
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ostaja Moja odločitev, Ki poznam stanje zrelosti vsake osebe in katero bom Jaz v
skladu s tem vzel v poštev… in Jaz dajem vsaki osebi to, kar je ona sposobna prestati. In
če misli, da je njegovo breme pretežko zanj, je dovolj, da on (po)kliče Jezusa, nositelja
Križa… In vse dokler človeško bitje živi na Zemlji, ima on priložnost doseči cilj, da se
izpopolnjuje preko Ljubezni in trpljenja… da hodi za Jezusom. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8556, 11. julij 1963
NESREČA IN TRPLJENJE STA SREDSTVI DA BI NAŠLI BOGA…
Veliko duševne stiske bo še razširjene med vami. In vi se morate vedno truditi, da bi jo
zmanjšali. Ljudje namreč potrebujejo tolažbo in okrepitev, kar jim lahko ponudite vi, ki
od Mene prejemate Mojo Besedo, ki je moč in ki bo delovala kot moč povsod, kjerkoli
bo ona voljno sprejeta. Vsi ljudje se še vedno nahajajo v duhovnem mraku, zaradi česar
so nesrečni; in ko jim bo dane vsaj malo svetlobe, ki jim bo potem osvetljevala njihovo
pot, bodo oni polni upanja nadaljevali to pot in prihajali do vse bolj sijoče svetlobe. In
potem bodo prosvetljeni v njihovih srcih, s čimer se bodo izognili največji nesreči…
Namreč oni Me morajo spoznati preko vas; morajo vedeti, da Jaz kot Oče skrbim za vse
Moje otroke; da ni potrebno, da gredo sami in zapuščeni preko zemeljskega življenja,
samo če Meni Samemu dovolijo, da hodim poleg njih, če se Mi pridružijo, Me primejo
za roko in si želijo, da jih Jaz vodim preko zemeljskega življenja… Tedaj se bodo kmalu
počutili varne ob Meni; (s)poznali bodo Mojo voljo in se trudili, da bi jo izpolnili. Tako
bodo vzpostavili neločljivo povezanost z Menoj in od takrat naprej ne bodo več
osamljeni.
Vse dokler človek ne ve ničesar o svojem namenu življenja in vse dokler so njegovi
pogledi usmerjeni edinole na zemeljski svet, je on še zelo oddaljen od Mene, zaradi
česar nima oporišča, ko ga prizadene udarec usode… Če torej lahko svoje poglede
usmeri k duhovnemu področju, potem bo tam tudi prejel pomoč, ki je sestavljena iz
tega, da bo on sam prejel spodbudo za razmišljanje glede svojega življenja in
njegovega smisla… in da bo imel priložnost, da v času zemeljske težave (po)kliče
svojega Boga in Stvarnika. Tedaj ne sme obupovati in izgubiti upanja; ta Bog in
Stvarnik ga namreč sliši, ker je On obenem tudi njegov Oče in želi, da Ga ljudje tudi
spoznajo kot Očeta...
In Jaz pogosto uporabljam boleča sredstva, da bi človekove misli usmeril k duhovnemu
področju; iz tega duhovnega področja mu je namreč ponujenih veliko rok, ki ga dvigajo
gor. To pa pomeni, da se bodo misli vse bolj pogosto ukvarjale s področjem, ki ni od
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tega sveta… Jaz sem vedno blizu vas ljudi, ki trpite, in samo čakam na to, da se
usmerite k Meni, da Me primete za roko in Me prosite, da bi bil vaš prijatelj na poti.
Potem pa boste lahko brezskrbno nadaljevali vašo zemeljsko pot, ker boste tedaj
vodeni tako, da lahko duhovno dozorite, če le imate dobro voljo…
Spoznajte to, da ste vi sami šibke stvaritve, brez svetlobe (spoznanja). In zato se
predajte Tistemu, Ki je poln svetlobe in moči; verujte v Mojo neskončno Ljubezen, ki
nobeno od svojih stvaritev ne želi videti nesrečno niti je izgubiti… On bo vedno
pripravljen pomagati tako v fizični, kakor tudi v duhovni težavi. On vam bo dal pravilno
hrano za vaše zemeljsko življenje… hrano in pijačo za vaše duše, katero vam lahko da
edino On… On vam bo dostavil svojo Besedo, kruh iz nebes, katero lahko vedno
prejmete, če hrepenite po Mojih obljubah, ki vam podarjajo moč, ker je Moja Beseda
blagoslovljena z Mojo močjo…
Verujte, da ste tesno povezani z vašim Bogom in Stvarnikom, z vašim Očetom večnosti
in da se morate edino vi sami usmeriti k Njemu v svobodni volji, da bi vas On zajel in
zanesljivo vodil do konca vašega življenja… Če pridete k Meni sami v molitvi ali se
povežete z Menoj v mislih ali preko del Ljubezni, potem ste naredili vse, kar želi Moja
volja. In potem boste dosegli vaš cilj, končno povezanost z Menoj, ki vam prinaša večno
življenje.
Zato morate vi biti na Zemlji nek kratek čas, pri čemer se ne smete pritoževati, če
morate trpeti ali se boriti, temveč nositi s spoštovanjem vse, kar Jaz omogočim, da se
vam zgodi. To so namreč vedno samo sredstva, ki bi vas morala pripeljati do Mene, da
bi se Mi pridružili preko notranje poti in da bi se Mi predali s popolnim zaupanjem… da
bi vzpostavili otroški odnos z Menoj, vašim Očetom večnosti. V svetu vam bo
najpogosteje onemogočeno, da bi vaše misli poslali v duhovno področje, zaradi česar
se vas moram Jaz tedaj dotakniti na boleč način, ker se vam želim pridružiti. Vi ste torej
blagoslovljeni, če tedaj najdete v Meni svoje zatočišče, ker vas Jaz tedaj resnično ne
puščam od Sebe…
In pomagam vam, da prestanete zemeljsko življenje z vsemi bremeni in trpljenji. Ono
je namreč minljivo, vendar pa duša nadaljuje živeti, tudi ko umre telo. In ona potem
lahko vstopi v večno življenje, kjer pa bo pozabila na vsa trpljenja in bolečine tega
sveta… in verjemite, da to življenje traja samo kratek čas. Kmalu se bo namreč iztekel
rok, ki je dan ljudem; kmalu se bo iztekla perioda odrešenja in začela se bo druga… in
ker je pot samo še kratka, bo včasih tudi težka, ker morajo ljudje, ki imajo dobro voljo,
doseči cilj… AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 8593, 21. avgust 1963
TRPLJENJE PODUHOVI DUŠO IN TELO…
Vi morate samo vstopiti v tok Moje moči. To pomeni, da se Mi morate vi samo
popolnoma zavestno podrediti in odpreti vaša srca za Mojo osvetlitev Ljubezni, pri
čemer bo Moja moč Ljubezni postala dejavna v vas. Čeprav pa bo vaša duša vedno
doživela večji vpliv te moči, kot pa vaše telo, pri čemer bo potem tudi duhovno
napredovala; spomnite se, da je namen telesa ta, da vam pomaga to uresničiti. Vendar
pa se v vas še vedno nahajajo nezrele duhovne substance, ker vi še niste popolni; in te
nezrele substance potrebujejo vašo pomoč, da bi ravno tako dozorele na Zemlji. Vaša
pomoč se odraža v tem, da Mi zaupate te duhovne substance tako, ko Me v molitvi
prosite, da jim dam moč. Moj nasprotnik (Satan) pogosto poizkuša preprečiti vaše
duhovno delo tako, ko izkorišča te duhovne substance, da bi vas fizično ali psihološko
nadlegoval… Vendar pa morate vi vedeti, da bo molitev za te še vedno nezrele
substance znotraj vas vedno uspešna. In zato bi Me morali vi rotiti za pomoč in zaščito
proti vsem napadom Mojega nasprotnika. In verjemite, da ni nič nemogoče in da Jaz
lahko ravno tako neobičajno delujem, če imate vi to močno vero… Potem vas bodo
morali ti nezreli duhovi pustiti na miru, če ne dovolijo, da bi bili umirjeni in
poduhovljeni s strani vas, s čimer pa si oni zapravljajo velik blagoslov, ki jim je bil
podarjen tako, ko jim je bila dana pravica za dovoljenje, da se vam pridružijo, da bi
ravno tako uresničili popolno zrelost v vašem fizičnem ovoju, v vašem telesu. Še naprej
jih spomnite na ta blagoslov in jih poizkušajte prepričati, da sprejmejo vašo voljo in da
dozorijo skupaj z vašimi dušami, da bi si tako skrajšali proces razvoja, če bi s srcem
sprejeli vaš nasvet. Vendar pa vse, karkoli vam je dano, da pretrpite, vi to trpljenje
sprejmite ponižno in potrpežljivo; ono vas bo namreč izpopolnilo in nekega dne se Mi
boste celo zahvalili za trpljenje, katerega ste morali prestati, ker bodo zaradi vaše
ponižnosti in potrpljenja obenem tudi nezrele duhovne substance dosegle zrelost.
Potem pa boste vi na Zemlji ravno tako dosegli visoko stopnjo zrelosti, tako da boste
blizu popolnosti, ko boste morali (za)pustiti vaše zemeljsko življenje; in Moja moč vam
je vedno na razpolago, ki pa dejansko zadostuje, da bi poduhovili substance, ki so na
začetku njihovega razvoja. Čeprav pa bi vi morali zavestno prositi za Mojo moč in ji
dovoliti, da sije v vaše srce… vi bi morali moliti k Meni; vaše misli bi Me morale vedno
iskati in vedno hrepeneti edino po Moji prisotnosti… Vi bi morali hrepeneti po Mojem
žarku Ljubezni, čemur pa bom Jaz z veseljem ustregel… Vi se Mi morate samo predati
in biti pripravljeni prejeti priliv Moje Ljubezenske moči, kar pa vedno zahteva (pri)srčen
(pristen) stik z Menoj. Če postanete absorbirani v misli, ki vedno vključujejo edinole
duhovno kraljestvo, vašega Boga in Stvarnika, potem ste vi tudi pripravljeni prejeti Moj
priliv moči; potem boste odprli vaše srce in Jaz vas bom lahko osvetlil kot na začetku,
ko ste bili blaženo srečni v goreči Ljubezni do Mene. Moja Ljubezen do vas je ostala
enaka; edino vaša ljubezen se je zmanjšala, vendar pa bo ponovno dosegla enako
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stopnjo, ki vam je dajala neizmerno zadovoljstvo na samem začetku. In zato morate vi
sami priti k Meni in Jaz bom vedno pripravljen za vas (da vas sprejmem). Jaz vam bom
dal to, kar vas osrečuje in bom prežel vaše telo in dušo z Mojo močjo Ljubezni, ki vas bo
potem ravno tako vodila do popolne zrelosti, do končne popolnosti. Ko boste vi
združeni z Menoj, potem ne boste mogli več trpeti, celo če se to zdi drugače vašim
bližnjim človeškim bitjem. Tesna združitev vam omogoča, da ste neobčutljivi na
celotno bolečino. In potem bo moja moč večja in vas bo prežela… kar pa bo pripeljalo
do popolnega okrevanja vašega telesa oz. … če je prišel vaš čas, do nebolečega
prehoda v duhovno kraljestvo, ker če ste pristno združeni z Menoj, ste vi obenem tudi
dosegli vaš cilj. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8737, 27. januar 1964
POVEZANOST Z BOGOM… TEŽAVA IN TRPLJENJE…
In če se uspete v mislih pristno združiti z Menoj tako, ko boste hrepeneli po Meni s
srcem, ki je izpolnjeno z Ljubeznijo, potem bom ravno tako prisoten z vami. Vaša
Ljubezen do Mene Me namreč strahovito privlači in Jaz ne bom nikoli zatajil Sebe
Ljubezni. Moja prisotnost vam namreč vedno zagotavlja vpliv moči. In čeprav ga vedno
občuti edinole duša, pa bo ona vztrajno vse bolj dozorevala in postajala vse bolj
popolna, ker je potem Jaz ne bom več izključil. Potem ste prikazali vašo svobodno
voljo, da Mi ponovno pripadate; potem ste opravili vaš izpit volje, kar pa je tudi razlog
za vaše življenje kot človeško bitje na Zemlji. Pa vendarle je samo nekaj ljudi, ki se v
mislih ukvarjajo z Menoj; in tisti, ki to že dela, pa to dela samo občasno. In proces, ki bi
moral biti globoko notranji, da bi vedno pripeljal do duhovnih uspehov, postaja zgolj
zunanja formalnost. Samo nekaj je takšnih ljudi, ki čez dan pogosto razmišljajo o
Tistemu, Ki je njihov Bog in njihov Stvarnik in Ki želi, da Ga oni priznajo in kličejo kot
Očeta… Svet in njegove zahteve ljudem ne puščajo skoraj niti malo časa za globlje
notranje razmišljanje. Njihove misli se ukvarjajo z zemeljskimi stvarmi in skrbmi, ki so
popolnoma brezsmiselne in brezvredne, pri čemer oni popolnoma izključujejo
kakršnakoli duhovna razmišljanja. Zaradi tega oni niso nikoli sposobni prejeti
Božanskega blagoslova, ki počiva na njihovih vsakodnevnih dejavnostih… Edino takrat,
ko jih mučijo skrbi, oni občasno razmišljajo o Edinemu, Ki je močan in sposoben
pomagati. Potem pa je že pomemben uspeh to, če se usmerijo s tiho prošnjo; oni
morajo namreč potem vzpostaviti povezanost z Menoj, čim pošljejo molitev v duhu in
Resnici k Meni navzgor. Vendar pa zgolj ustne molitve ne bodo dosegle Mojih ušes, ker
jim primanjkuje (pri)srčnega stika, ki zagotavlja, da bo njihova prošnja uslišana. Čeprav
pa sta težava in trpljenje edini sredstvi, da bi se k Meni usmerilo človekove misli; težave
in trpljenje lahko povzročijo veliko ur notranjega povezovanja z Menoj. In to bo potem
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vedno koristno za njihovo dušo, ker nobena povezanost ne bo ostala brez vpliva moči,
pri čemer bo ta vpliv moči vedno imel duhovni učinek. Blaženi so tisti ljudje, ki pogosto
dvigajo svoje misli k Meni, ki ne potrebujejo tega, da jih najprej spodbudijo težave in
trpljenja, temveč jim Ljubezen daje spodbudo, da se združijo z Menoj; kateri najdejo
resnično tolažbo in resnično srečo srca edino v pristnem odnosu z Menoj… Blaženi so
tisti, ki so se že ločili od sveta do stopnje, da najdejo čas za duhovne misli, da
komunicirajo z Menoj, ker čutijo spodbudo za vzpostavitev stika z Menoj… Njih bom
namreč Jaz Sam nenehno pritegnil, s čimer bo zagotovljeno dozorevanje njihovih duš.
Ločitev bitj in Mene, katero so nekoč prostovoljno povzročili oni sami, bo potem
prekinjena preko prostovoljne povezanosti z Menoj, ki je dokazana z vsako (pri)srčno
mislijo, vsako molitvijo in vsakim delom Ljubezni… Sedaj v fazi človeka se je namreč
bitje ponovno spremenilo nazaj v svoje izvorno stanje, kar pa obenem tudi predstavlja
najbolj notranjo (najintimnejšo) povezanost z Menoj… In Jaz bom poizkušal narediti
vse, da bi v ljudeh prebudil željo, da se povežejo z Menoj. Jaz Sam bom srečal na poti
vsako osebo ali pa bom odgovoril na klic na pomoč tistim, ki trpijo, da bi dal dokaz o
Sebi in Moji Ljubezni… Jaz Sam srečujem vsako osebo z Mojo Ljubeznijo, vendar pa je
ne morem prisiliti, da jo sprejme… Oni morajo uresničiti vrnitev k Meni čisto s svojo
svobodno voljo in Me popolnoma prostovoljno rotiti za moč in Ljubezen (svetlobo) ter
Mojo prisotnost… Potem pa jih za vekomaj ne bom nikoli zapustil. Potem njihova
zemeljska pot resnično ne bo zaman, ker bo Moja moč nenehno pritekala k njim tako,
da bo duša uresničila stopnjo zrelosti, ki ji bo zagotavljala blaženo življenje v
duhovnem kraljestvu. In resnično se na preprost način lahko pridobi zavedanje o
blaženi usodi po smrti; (pri)srčna povezanost z Menoj je namreč pravilen odnos,
katerega Jaz želim, da ga Moj otrok uresniči z Menoj. In Oče bo vedno želel osrečiti
Svojega otroka… On bo otroku vedno dajal to, kar potrebuje. In tako bo On ravno tako
duši dostavil to, kar potrebuje, da bi dozorela: svetlobo, moč in milost… Edino je
potrebno najprej vzpostavljen stik, ki bo zagotavljal, da lahko začne teči Moje sevanje
svetlobe in milosti. Potem pa bo človeško bitje zagotovo lahko uresničilo svoj cilj na
Zemlji… ono bo doseglo večno življenje v popolni blaženosti. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 8980, 23. maj 1965
TEŽKO TRPLJENJE LAHKO PRIPELJE DO BOŽJEGA OTROŠTVA…
Že večkrat vam je bilo rečeno to, da lahko postanete Božji otrok edino, če se Mi
predate z Ljubeznijo in obenem tudi ponižno prenašate žalost, katero morate izkusiti s
ciljem, da bi dušo prečistili od vseh nečistoč, tako da ste pri vstopu (v onostranstvo)
lahko popolnoma prežeti z Mojo svetlobo Ljubezni; namreč vsako trpljenje, katerega
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mora duša še prestati na Zemlji, razkraja naslage (nečistoče). In potem se lahko poln
svetlobni žarek Moje Ljubezni dotakne duše, ker je ona odnehala od svojega odpora…
Zaradi tega ne bodite malodušni glede tega zemeljskega življenja, temveč verujte, da
bo to za vas blagoslov, ki bo popolnoma nadoknadil celotno trpljenje. In bodite
potrpežljivi, ker bo nagrada večja od največje; in čas trpljenja človeškega bitja je na
Zemlji kratek v primerjavi z veličastno usodo, ki čaka dušo v celotni večnosti. To je
razlog, zakaj morate vi z veseljem sprejeti življenje trpljenja; vi morate vedeti, da vam
je takšno zemeljsko življenje dala Moja neizmerna Ljubezen, tako da boste vi kmalu
sposobni uresničiti cilj, katerega sem postavil že od večnosti. Namreč tega, kar se bo
zgodilo po vašem zemeljskem življenju, vam ni mogoče razložiti; to je najveličastnejša
usoda, ki pa je edinole določena za Moje »otroke«, katerim bodo dane vse Očetove
pravice, da bodo lahko delovali kot On… brez razlike, ker so uresničili najvišji cilj.
In celo za same te otroke sem Jaz nedojemljiv oz. oni nenehno stremijo k Meni… oni
hrepenijo po Meni, pri čemer bo njihovo hrepenenje vedno izpolnjeno… In bistvo
njihove blaženosti je v dejstvu, da oni ne bodo nikoli prenehali hrepeneti po Meni, da
oni ne morejo biti nikoli popolnoma izpolnjeni, ker Jaz sem in ostajam večno
nedojemljiv. In zaradi tega morate vi sprejeti najtežje pogoje v zemeljskem življenju.
Vedno znova boste preverjani; in celo v najtežjem trpljenju morate ostati neomajni in
vedno vedeti, da edino vaša velika Ljubezen do Mene in vaših bližnjih lahko ublaži vaše
trpljenje in da vi niste sposobni za takšno Ljubezen, ki bi lahko povsem odstranila
trpljenje… zaradi česar morate biti hvaležni, da vam je dovoljeno prenašati žalost tako,
kot da ona edinole služi za to, da bi vas izpopolnila.
Jaz vam nisem brez razloga dejal: »Vzemite vaš križ in hodite za Menoj…« (Matej
16:24). Jaz sem namreč vedel, da bo edino steza največjega trpljenja pripeljala do
Božjega otroštva. Kot človeško bitje ste namreč nesposobni ljubiti s takšno Ljubeznijo,
ki bi vodila do Božjega otroštva, kakor je tudi zemeljsko življenje prekratko, razen če
obenem tudi ne sprejmete trpljenja.
Zaradi tega ne sprašujte, zakaj Jaz dovoljujem, da človeško bitje trpi… Raje mislite o
koristi trpljenja; vedite, da ono razkraja vse naslage (nečistoče), ki duši preprečujejo, da
bi sprejela popolno osvetlitev Ljubezni… in da je to vedno samo začasno stanje,
katerega bo potem zamenjala večna sreča, zaradi katere bi vi sprejeli celo še več
trpljenja, samo če bi vaša fizična moč to dovolila. Zaradi tega bi se morali vi, ki morate
veliko trpeti, zamisliti, da je hrepenenje po »otrocih« tisto, kar Me motivira, da vas
postavim v to stanje… in da Mi boste vi osebno nekega dne hvaležni za vse težave,
katere ste morali prenesti v zemeljskem življenju.
To pa vedno predpostavlja trdno vero v Mene, vero v življenje po smrti in vero v Mojo
neskončno Ljubezen. Potem pa vi na vsak dogodek gledate kot na vrnitev nekoč
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padlega duha k Meni… s ciljem, da se doseže Božje otroštvo, česar pa Jaz ne morem
uresničiti na nobeden način, razen s sredstvom steze preko Zemlje. In če imate to vero,
potem boste vi ravno tako potrpežljivo prestali vsako trpljenje. Vi boste v njem vedno
videli zgolj edini namen in sprejeli vse; česar pa vi kot človeška bitja tako ali tako ne
morete spremeniti, temveč ga boste ponižno prenašali, kot da vam ga je dala Moja
modrost in Ljubezni s ciljem, da bi vas to pripeljalo do najvišjega cilja.
Vendar pa bo le malo tistih, ki bodo uresničili cilj. Kljub temu pa so oni lahko ravno tako
srečni, če ne vstopijo v kraljestvo onostranstva povsem brez svetlobe (oz. z malo
svetlobe… še ne povsem popolni). Oni bodo namreč tam še naprej sposobni povečati
njihovo stopnjo svetlobe. Oni bodo ravno tako imeli možnost, da se vedno bolj
vzpenjajo (napredujejo) in doživljajo neskončno blaženost. Vendar pa ne bodo več
sposobni uresničiti Božjega otroštva, ker je za to je potrebno živeti na Zemlji… Oni
bodo torej imeli možnost ponoviti to življenje, da bi izpolnili poslanstvo. Vendar pa celo
tedaj ne bodo izvzeti iz raznoraznih trpljenj, da bi dosegli najvišjo zrelost… da bi kot
Očetov resnični otrok vstopili v duhovno kraljestvo, da bi lahko potem imeli možnost
večno ustvarjati in delovati poleg Njega v skladu z Njegovo voljo, toda v popolni
svobodi, kakor je bila to od začetka Njegova namera. AMEN
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Očetove Besede… Razlaga imena BERTHA DUDDE
Vsi voljni otroci Me nosijo v svojih srcih in sledijo Mojemu Duhu, ker so Me njihove duše
prepoznale. In ti, otrok Moj boš vedno slišala Moj glas, ko Mi žrtvuješ svoj čas, in Moje
delo ne bo brezuspešno zate. Ure, v katerih si v strahu, da ti primanjkuje potrebne
moči, da bi delovala za Mene, se bodo skrajšale. Kmalu boš dobila poslanstvo, katerega
boš z Mojo pomočjo z lahkoto uresničila. Tvoja Vera, Ljubezen in volja bodo postali
veliki, ker bom Jaz Osebno tvoja nagrada… h kateri boš goreče stremela.
Otrok Moj! Vse, kar bo človeštvu razodeto preko tebe, je skrito v tvojem imenu:
B – (Busse) – Morajo narediti pokoro za svoje grehe.
E – (Erkennen) –spoznati svoje poreklo.
R – (Rastlos) – neprekinjeno delati na svoji duši.
T – (Tätig) – biti dejavni v Ljubezni.
H – (Horchen) –poslušati glas v svojem srcu.
A – (Allen) – odreči se vsem svetovnim užitkom.

D – (Demütig) –ponižno se podrediti Očetu na nebu.
U – (Um) – neprestano moliti za Milost.
D – (Dienen) –služiti Stvarniku Neba in Zemlje.
D – (Dienen) –služiti svojemu bližnjemu v Ljubezni.
E – (Ehre) – in slaviti Mene, Očeta na nebu, na veke vekov.
Dojemi to, da Mene ne morejo najti tisti, ki iščejo svet. Vendar pa bom Jaz tiste, ki Me
iščejo, srečal in jim razodel Sebe… vsak, ki se Mi preda, Me bo posedoval. In tisti, ki
moli za Mojo milost, se nahaja v Moji milosti, ker resnično razumeti Mojo Besedo je dar
milosti Moje Ljubezni…
Zato se pripravi, da prejmeš Moj dar kot znak Moje Ljubezni. Otrok Moj, poskrbi za
svojo dušo; spoznaj Mojo Ljubezen in se potrudi, da v svojem srcu (ob)čutiš najčistejšo
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Ljubezen do Mene, ker mora biti vsa nečistoča odstranjena iz srca, v katerem bom Jaz
živel. Jaz namreč uživam samo v čisti Ljubezni, v Ljubezni, ki ne išče in ki edino daje
sebe… ki je voljna narediti vse, da bi lahko služila… Čista Ljubezen je dragocena kot
dragulj; ona s svojo svetlobo osvetljuje svojo okolico, ona prinaša srečo in vedno želi
samo dajati… Ko ti takšna Ljubezen preplavi srce, Me boš ti sprejela v sebi in boš v
svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate največji blagoslov že v času življenja na
Zemlji.
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to še ostati skrito od
tebe; ti namreč dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem
k Moji Ljubezni… Tebi koristi to, da iz globine svojega srca kličeš Mene in Mojo
prisotnost… ko se v iskreni molitvi priporočiš svojemu Odrešeniku… Jaz se bom
pojavil… nepričakovano… in se vselil v prebivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja
Ljubezen, in prinesel bom blaženo srečo tistim, ki v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz
namreč ne bom dovolil, da Moji otroci, ki se Mi predajo, živijo v pomanjkanju; in Jaz jim
bom razodel Sebe ob ustreznem času. AMEN
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939. (št.
0763)
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V hrvaščino prevedla Lorens N. in Maja Ć
Uredil in sestavil Lorens N. Maja Ć in Zoran Ću.
(Avgust 2017)
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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