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....................................................................1…................................................................... 
Notranje razmišljanje in zato stroga samo-kritičnost nastopa  

pred spoznanjem lastne brezvrednosti, ki ustvarja ponižnost in »žene« 
na molitev za milost moči pri premagovanju sebe, kar človeka vodi do 

cilja, do Božje slike in prilike... 
...................................................................†……………..................................................... 

 

Bertha Dudde, št. 1521, 14. julij 1940 
 

ČAS NOTRANJEGA RAZMIŠLJANJA... 
 

Pred vsako preobrazbo bitja mora nastopiti notranje razmišljanje. Človek mora 
samega sebe in svoje postopke pogosto podrediti resnemu preverjanju; on mora 
raziskati vse svoje naloge in prakticirati kritiko, v kolikšni meri on izpolnjuje Božanske 
zahteve. To samoopazovanje mu bo omogočilo, da vidi pomanjkljivosti; in v kolikor je 
on resen glede dela na duši, ga bo to spodbudilo, da se oblikuje do vse večje 
popolnosti. Notranje opazovanje je zanesljiva kontrola, ki se nanaša tako na njegove 
misli, kakor tudi na njegove postopke. Če on neusmiljeno prakticira kritiko na sebi, bo 
on ravno tako spoznal svojo nedostojnost (brezvrednost); stopil bo v tesno povezanost 
(zvezo) s svojim Stvarnikom in bo v ponižnosti molil Boga za usmiljenje ter milost, pri 
čemer si bo on tako pridobil novo moč za delo na samemu sebi. 
 
Namreč človek sam od sebe ne bi mogel nikoli doseči popolnosti, ker je brez Božje 
pomoči njegova moč premajhna. Le ta pa mu je zagotovljena, tako da Bog od človeka 
zahteva edino to, da on prosi za milost, ki mu pripada, s čimer prizna, da človek hrepeni 
po Bogu. Če sedaj človek pogosto opazuje sebe in svoje življenje v smislu višjega 
razvoja duše, potem bo ravno tako spoznal svojo oddaljenost od Boga. On si jo bo 
prizadeval zmanjšati, pri čemer bo prosil moč od Boga, če mu je primanjkuje. In on šele 
tedaj napreduje na poti višjega razvoja. Edino tedaj je mogoče priti do tesne 
povezanosti z Nebeškim Očetom, ker on ne bo šel po nobeni poti, brez da Ga ni najprej 
prosil za Njegov blagoslov in Njegovo moč. In on bo sedaj resnično vzpostavil odnos 
otroka do Očeta, kar pa potem obenem tudi prinaša izreden (ogromen) priliv moči. 
 
In zato Bog od vas zahteva to, da vi vedno sami sebi polagate račune glede vašega 
življenja na Zemlji... da vi ne hodite nepremišljeno in brez občutka za odgovornost, 
temveč da vedno mislite na svojo dušo. On želi, da vi poleg vse zemeljske dejavnosti ne 
pozabite ne Njega, da vi vedno najdete čas, da negujete duhovno v sebi... On želi, da vi 
ne skrbite samo za telo, temveč da tudi duši namenite prosti čas, ki pripada 
oblikovanju duše... prosti čas, ki vam prinaša povezanost z vašim Gospodarjem in 
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Odrešenikom (Jezusom Kristusom), pri čemer si vi nabirate bogastva za večnost. On 
želi, da se vi potem resno preverite, katera korist je pomembnejša za vas: korist za telo 
ali dušo. In če vi še vedno preveč goreče jemljete v poštev telo, morate vi moliti za moč, 
da živite v skladu z Božjo voljo in da se lahko oblikujete (ponovno v Ljubezen). In čas 
notranjega premišljanja bo koristen za zveličanje vaše duše, ker vi prejemate moč za 
novo prizadevnost (trud, delo na duši). AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2925, 14. oktober 1943 
 

PREMAGOVANJE NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI... BORBA IN 
ZMAGA... 

 
Ni mogoče zabeležiti nikakršnega duhovnega napredka, če človek ne dela zavestno na 
sebi oz. če z vsemi močmi ne teži k temu, da postane popoln. On je resnično šibek in 
nemogoče je, da se z lastno močjo reši svojih pomanjkljivosti in napak. Vendar pa mora 
on najprej spoznati samega sebe in potem ob spoznanju svojih napak ter slabosti 
prositi od Boga potrebno moč, da jih premaga. On ne sme brez moči volje (pasivno oz. 
brezvoljno) dopustiti, da bo prejel spodbudo; on ne sme ostati nedejaven tam, kjer bi 
moral on zbrati moč za odpor, ki mu prinaša zmago nad njegovimi slabostmi in 
pomanjkljivostmi.  
 
To je borba, brez katere nobeden človek ne doseže višine (napredka). Napredek 
pomeni to, da človek premaga samega sebe, da on uspešno dela na sebi, da se on 
spremeni in odloži napake, ki mu dajejo pečat nepopolnega bitja. Namreč on v ta 
namen svobodno (v svobodni volji) živi svoje poslednje zemeljsko življenje, da bi 
premagal vse slabe (zle) strasti (nagone), katere je on prinesel s seboj v svoje poslednje 
utelešenje in da bi on težil k višjemu, k enakosti z Bogom (da bi bil popoln kot Bog). 
 
In zato mu je dan razum, dar spoznanja, da on sam sebi lahko položi račun, koliko (v 
kolikšni meri) je njegovo bitje (narava, značaj), njegovi postopki in razmišljanje v skladu 
z Božjo voljo. On mora biti strog do sebe in brez olepševanja prakticirati kritiko. On 
mora delati vse to, kar njegovo dušo vodi do (od)rešitve, k čemur pa spada tudi 
notranje kontempliranje (globoko premišljanje) o svoji vrednosti in brezvrednosti. On si 
mora s pogledom usmerjenim k Bogu prizadevati, da samega sebe oblikuje tako, da 
postane Božja slika in prilika; in on mora vedeti, da so napake in pomanjkljivosti ovire, 
da bi on prišel do Božje bližine. 
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Zaradi tega mora on, če teži k Bogu, najprej odstraniti te napake... in on mora ob 
spoznanju svoje šibkosti iskreno (po)klicati Boga na pomoč. On mora prositi za moč za 
svoje delo preobrazbe in mora imeti željo postati enak Bogu, da odloži vse ne-
Božansko ter osvoji zmago nad vsemi slabostmi in napakami. Bog spoštuje njegovo 
resno voljo, kakor On obenem tudi dopušča, da mu priteka potrebna moč ter mu daje 
razlago (znanje), kako mora on to moč uporabiti, da bi dosegel uspeh, da napreduje v 
razvoju, da dozori v svoji duši ter postane zmagovalec nad samim seboj. AMEN 

 
 

.......................................................................2…................................................................. 
Zato je molitev nujna za prejemanje Božje moči, brez katere se šibak človek 

nikakor ne more izpopolniti... Dodatni izvor te moči iz Boga je goreča 
dejavnost v Ljubezni, ki pa jo med ljudmi na žalost izjemno redko najdemo... 

......................................................................†…………….................................................. 
 
 

Bertha Dudde, št. 0887, 27. april 1939 
 

MOČ MOLITVE... MOČ LJUBEZNI... 
 

Če človek želi v najkrajšem možnem roku premagati pot razvoja v višino (če duša želi 
napredovati), potem ni za zanemariti moči molitve. Molitev je namreč zavestno 
povezovanje z Nebeškim Očetom; molitev je zavestno prisvajanje Božanske milosti. Z 
molitvijo se vzpostavlja odnos z Očetom, s čimer je dokazana ponižnost, vera in 
otroško zaupanje. Toda molitev je najzaneslivejša pomoč, ker Bog daje vsakemu, ki se 
z molitvijo usmeri na Njega v težavi duše. 
 
In človek na ta način pravilno hodi po svoji življenjski poti, pri čemer ni preživel zaman 
zemeljskega življenja, ker svojo nalogo izpolnjuje z Božansko močjo, katero vedno 
prejema preko molitve. Tako da je po eni strani za to potrebno popolno zaupanje v 
pomoč za popolno izpolnjevanje zemeljske naloge, po drugi strani pa (je potrebna) volja 
za to, da bi bil vreden te Božanske pomoči. Namreč tisti, ki jemlje, mora tudi dajati... 
tisti, ki izkorišča Božjo pomoč, mora s svojim lastnim delovanjem in z razmišljanjem o 
Očetu na Nebu priti do zavedanja glede njegove volje, da Mu služi in da živi po Njegovi 
volji. 
 
Molitev, ki se iz srca dviga k Očetu, nenehno prosi za Božjo moč; in duša bo hvaležno 
(ob)čutila, ko bo zemeljskemu otroku dana moč v tako veliki meri, da tako težnja k 
popolnosti postaja lahka ter vodi do uspeha. Bog namreč nenehno daje, če se le prosi 
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za Njegove darove. Vendar pa je duša tistega, ki ne potrebuje Božje pomoči, ki 
verjame, da je sposoben biti brez kakršnekoli pomoči iz neba, šibka, ker jo zemeljsko 
breme pritiska, pri čemer ji primanjkuje moči, da bi se sama povzpela v višine.  
 
Božja volja je ta, da izkoriščate to moč, ker vam je ona neomejeno na razpolago. 
Čeprav pa vi ne morete biti oskrbljeni s to močjo, če jo vaša volja zavrača oz. če je ne 
želi, ker nimate zaupanja v veri, da je s tem vaša življenjska pot lahko zelo uspešna... 
Tako da bo borba človeka, ki ne želi priznati moči molitve, neverjetno težka, ker se on 
lahko izpopolni edino preko izjemne Ljubezen-ske dejavnosti. 
 
Vendar pa je brez zavestne povezanosti z njegovim Stvarnikom to neko izjemno težko 
delo; moč Ljubezni mora namreč v njemu postati zelo močna, kar pomeni, da mora on 
nevede izkoriščati Moč iz Boga tako, ko iz lastne spodbude dela to, kar je Bogu 
prijetno, da ga bo tako Bog  blagoslovil in ga opremil z Njegovo milostjo. Čeprav pa 
tisti, ki živi v Ljubezni, tudi kmalu prepozna Očeta... In tisti, ki je našel Očeta, se bo z 
obžalovanjem ozrl na neizkoriščen čas, v katerem je njegova duša dobivala premalo 
moči zaradi njegovega odpora; čas na Zemlji je namreč kratek in mora biti izkoriščen 
na vsakršen možen način, da bi se v najkrajšem možnem časovnem roku doseglo 
stanje zrelosti, da bi (človek) lahko nekega dne zapustil zemeljsko življenje kot 
svetlobno bitje... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1124, 2. oktober 1939 
 

MOLITEV... SILA DUHA... 
 

Nahajati se v neposredni povezanosti z duhovno silo izredno vpliva na razvoj duše, ki v 
nepopolnem stanju obvezno potrebuje podporo. Zavestna molitev za to moč ima 
neprecenljivo vrednost, kar pomeni, da mora prinesti uspeh, katerega je mogoče jasno 
prepoznati. Vendar pa nepoboljšljiv(ec), ki zanika to silo, ne prejema te podpore, zaradi 
česar je neizogibno prizadeto njegovo duševno stanje oz. duši ni ponujene priložnosti, 
da se sama povzpne; ne more se razviti, zaradi česar tako ostaja to, kar je bila, preden 
se je vselila v človeško telo. 
 
Tako da je s tem zopet dana razlaga o tem, zakaj je duhovno stanje ljudi na tako 
nizkem nivoju. To je mogoče razložiti tako, da ravno ta človek, ki se naslanja na svojo 
lastno moč, ne napreduje več, temveč vedno stagnira v enakem stanju, in lahko se 
reče, da je njegovo življenje brezkoristno, če od nekje ne prejme razlage. Tako da mora 
biti človek najprej seznanjen s tem, da ima na razpolago neomejeno moč, da pa ta moč 
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pride do izraza šele tedaj, ko človek preko svoje molitve izrazi svojo voljo za prejetje le 
te, pri čemer bo on oskrbljen kljub mnogim odporom. 
 
Ta moč postopoma prodira do njegove duše, brez da bi bila motena s strani zemeljskih 
ovir, da tako ona opazno (ob)čuti olajšanje, da tako potem ve, da se nahaja na svetlobi, 
da goreče sledi neki določeni poti, ki ji zanesljivo obljublja cilj...  in da je ona nenadoma 
prosvetljena s strani te Svetlobe, ki je Večna Resnica. Ona več ne išče, ker je našla... 
ona ne dvomi, ker veruje... ne raziskuje, ker ve (ima znanje, spoznanje)... Ona sprejema 
vse, kar ji objavi Duh, pri čemer se tako v njej izraža Božanska sila, kar pa ji omogoča 
lažji vzpon v višino (napredek). Ta sila ni nikoli več nekakšen privid; ona je veliko večja in 
ima tako izredno delovanje, da je ona pogosto že navzven opazna... ker tudi celotno 
človekovo življenje prevzema navzven drugačne oblike... 
 
Človek, ko sila Duha deluje v njemu, enostavno ne more nadaljevati po starem. Ona 
naredi, da vse napreduje, tako duševni razvoj, kakor je tudi telesna dovzetnost 
(občutljivost) večja za vse, kar je duhovno... Ona glede na to omogoča, da je duša 
dovzetna za vse, kar je vzvišeno in čisto; vpeljuje jo v višje sfere in ji odpira pogled za 
vse popolno... Ona bo namreč nekoč imela enako poslanstvo, zaradi česar mora 
doživljati nenehni vzpon... Ona si mora želeti biti na svetlobi, pri čemer pa te svetlobe 
(znanja) ne sme postavljati pod lonec (je ne sme zadržati zase), da bi le ta razsvetljevala 
okolico in obenem tudi izgubljenemu služila kot smerokaz (Luka 8:16)... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 1167, 8. december 1939 
 

MOLITEV... 
 

Morate vstrajati v molitvi, ker ste vi nebogljeni otročiči, ki vedno potrebujejo Očetovo 
pomoč. Vaša nenehna skrb mora biti ta, da se pokažete, da ste dostojni Njegove 
pomoči; namreč vse, kar vam Oče na Nebu stori, vam to stori iz Ljubezni. Toda če 
želite posedovati Njegovo Ljubezen, Mu morate dokazati, da ste Njegovi otroci tako, 
ko izpolnjujete Njegovo voljo... za kar pa potrebujete moč, katero morate vi izmoliti z 
molitvijo v veri. In zaradi tega je molitev prva stopnica navzgor; zemeljski otrok zmore 
vse, če se zateče v molitvi, ker je Sam Oče dal obljubo s Svojimi Besedami: »Prosite in 
vam bo dano... trkajte in in se vam bo odprlo...«(Matej 7:7). 
 
Vsak klic, ki prihaja iz srca, pride do Očeta, pri čemer bo tudi uslišan, če prinaša koristi 
človeški duši. Moč molitve je tako velika, da je zemeljskemu otroku poslana ogromna 
duhovna sila, pri čemer prejme odgovor na vsako molitev, ko je le ta znotraj volje 
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Nebeškega Očeta. Čeprav pa je lahko uslišana edinole tista molitev, ki je v ponižni 
molitvi in otroškem zaupanju poslana (namenjena) gor k Očetu... Molitev mora 
ohranjati pravilen odnos do Boga... 
 
Tako, kot vsak otrok prihaja k očetu s svojo željo, mora zemeljski otrok (človek), ki moli, 
priti k Njemu z vsako prošnjo, ker ima edino On moč, da izpolni vsako prošnjo. Molitev 
je zavestno povezovanje z Bogom... Vsaka molitev namreč obenem tudi predpostavlja 
vero, da stvaritev prizna svojega Stvarnika... molitev vzpostavlja pravilen odnos med 
njima in molitev dokazuje otrokovo vpitje (klic na pomoč) k Očetu celotnega vesolja. 
 
In če tako mólite ter z vašo prošnjo pridete pred Gospodarja (Jezusa Kristusa), se 
podrejate Praduhu, Ki je vaš Izvor, pri čemer stopate na most, ki vodi do ponovne 
združitve; vsaka molitev je namreč prvi korak k Očetu... molitev je edina možnost, da 
bi se prispelo iz nižine v višino, ker je preko molitve zemeljskemu otroku dostavljena 
moč in sila, da se loti dela na sebi, na svoji duši in tako premosti jez, ki ga ločuje od 
Očeta... In če mora človek iti preko raznoraznih borb, je molitev vedno zatočišče k 
Tistemu, Ki lahko olajša vsako breme... Če molite pravilno, se pravi v Duhu in Resnici, 
bo vaše vpitje(klic) uslišano, da bi bili okrepljeni v veri v Njegovo Ljubezen in 
vsemogočnost... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1451, 3. junij 1940 
 

NUJNOST MOLITVE IN MOČ... MOLITEV DOKAZ VERE... 
 

Nevarnosti zemeljskega življenja so izjemno velike, če se človek naslanja na svojo 
lastno moč. Nasprotnik (Satan) namreč lahko uporabi svojo silo, brez da bi naletel na 
kakršenkoli odpor. On to silo izkorišča (uporabi), da bi oslabil človekovo voljo. In ker se 
stvaritev vseeno še vedno nahaja v stanju ujetništva (v paraliziranem stanju), četudi v 
ne tako močni obliki, pa njegova volja brez podpore Božanske moči ni dovolj odporna, 
zaradi česar bo kot žrtev padla sovražniku. In zato je obvezno potrebno prositi za moč 
iz Boga oz. človek mora izkoristiti milost molitve; on brez molitve, brez miselne prošnje 
k Bogu nikakor ne more biti kos zemeljskim nevarnostim, zaradi česar se človek, ki 
verjame, da ne potrebuje molitve, ne bo nikoli uspešno boril na Zemlji. 
 
Molitev je priznavanje njegove nebogljenosti (šibkosti, nemoči); molitev dokazuje voljo 
zemeljskega otroka za to, da želi biti v skladu z Božansko voljo; molitev je most 
navzgor (do neba, nebeškega Očeta), na katerega se stopa z dobro voljo, da bi se 
zatekel pred nasprotnikovo oblastjo in da bi se združil z Bogom. Ta volja pa je 
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spodbuda za to, da Bog usliši molitev, če se le ta dvigne k Bogu v najgloblji veri, z 
zaupanjem v Njegovo pomoč. Stanje nebogljenosti omogoči nujnost molitve. Torej 
tisti, ki verjame, da je sposoben biti brez molitve, se po eni strani počuti, da je sam 
dovolj močan, po drugi strani pa premalo trpi, da bi si želel biti osvobojen (rešen) iz 
tega stanja. 
 
Njemu torej še vedno primanjkuje spoznanja njegove trenutne situacije, njegovega 
izvora in njegovega cilja. Zemeljsko življenje mu zadostuje, pri čemer verjame, da ga 
lahko obvladuje z lastno močjo. Čeprav pa on sploh ne prizna nobene Sile iznad njega 
kot Bitja, Kateremu se lahko preda ali se k Njemu obrne za pomoč, tako da ne more niti 
moliti niti (po)klicati Bitja, Katerega zanika, pri čemer mu torej primanjkuje vere. Po 
drugi strani pa je molitev vedno dokaz notranje vere, medtem ko človek, ki je brez 
vere, ne bo nikoli molil... 
 
Se pravi, da mora človek, preden lahko v molitvi prosi za milost, najprej verovati. In 
človek, ki mu primanjkuje vere, je vreden vsakega obžalovanja, ker mu primanjkuje 
vsakršne duhovne pomoči, brez katere se ne more povzpeti (napredovati na višje). 
Zaradi tega ni dobro izključiti molitve v zemeljskem življenju, če človek želi živeti z 
namenom in duši privoščiti uspeh razvoja navzgor (na višje). Namreč človek šele preko 
molitve vzpostavlja povezanost z dobro duhovno močjo in on šele tedaj lahko 
izpolnjuje svojo zemeljsko nalogo... on šele tedaj lahko stori vse, kar njegovi duši 
prinaša višjo stopnjo zrelosti, kar pa je edini namen zemeljskega življenja... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 1611a, 14. september 1940 
 

SVOBODNA VOLJA JE NEIZOGIBNA ZA OSVOBODITEV... 
(OSVOBODITEV SAMEGA SEBE)... 

 
Človek ima zaradi svobodne volje moč (v njegovi je moči), da se osvobodi; on je šibak in 
nebogljen edino takrat, ko ne izkorišča sredstev milosti, ko je brez podpore duhovne 
moči. Vse, kar Bog v Svoji Ljubezni nudi človeku, je milost, če on hrepeni po njej... 
Nahajati se v Božji milosti pomeni biti nenehno oskrbljen s strani Njegove Ljubezni, in 
ta Ljubezen posreduje povsod tam, kjer je človek v nevarnosti. Če njegovi duši grozi 
nevarnost, mu pomaga Božanska Ljubezen, v kolikor se človek sam ne zoperstavlja tej 
pomoči... 
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Bertha Dudde, št. 1023, 25. julij 1939 
 

KAJ JE MILOST... 

 
Hrepenite po Božanski milosti in življenje vam bo prineslo izpolnitev, ker boste 
duševno in duhovno dozorevali, pri čemer tako ne boste zaman preživeli vašega 
življenja! Tisti, ki se nahajajo v Božji milosti, se lahko imajo za izjemno bogate, četudi je 
njihovo življenje polno odrekanja. Namreč s tem, ko jim primanjkuje za telesno ugodje, 
jim je večkratno dano (nadoknadeno) za dušo. Neizmerno dragoceno je vedeti to, da se 
(človek) nahaja pod Božansko zaščito, če živi v milosti; njega Gospodar (Jezus Kristus) 
ščiti pred vsako nevarnostjo za njegovo dušo, pri čemer vsaka dostava milosti povečuje 
človekovo duševno zmogljivost in dušo pripelje bližje njenemu cilju, združitvi z njenim 
duhom iz Boga. 
 Kako neizmerno reven je tisti človek, ki verjame, da zmore brez Božanske milosti; 
njegovo življenje je v duhovnem smislu prazno, pri čemer on samo hodi po površini 
Zemlje in se nikoli ne vzpenja (ne napreduje na višje). Božanska milost je namreč bistvo 
Božanskega vodstva... Tisti, ki izmoli milost, ravno tako ne bo ostal brez nje; prejemati 
Božansko milost pa pomeni biti svoboden od vsakršne lastne odgovornosti, ker 
Gospodar Sam drži za roko Svojega otroka in ga vodi, ker se je on s svojo voljo opredelil 
za Njega in se Mu predal... »Primi me in (za)ščiti me; jaz ne želim ničesar drugega kot 
samo to, da me Ti vodiš...« tako mora zveneti vaša molitev v duhu... In od takrat 
naprej Oče na nebu ne bo pustil Svojega otroka, da gre sam. 
 On bo prejel celotno moč, ker je Božja milost v tem, da mu On daje to, česar mu 
primajkuje... pravo (resnično) spoznanje (svetlobo, luč), močno voljo in moč za izvajanje 
vsega tega, kar On zahteva od Svojega zemeljskega otroka oz. telo bo sledilo težnji 
duše, ta težnja pa ne bo več usmerjena k zemeljskemu bogastvu in dobremu življenju, 
temveč edinole k njegovi združitvi z Božanskim Duhom. In to je delovanje milosti, 
katero lahko opazuje na sebi vsak, ki v intimni molitvi prosi Očeta na Nebu za milost. 

Milost je vse, kar vas spodbuja k duhovnosti... milost je vsaka misel, ki vam je 
posredovana in vas usmerja navzgor (v višine)... milost je vsak dogodek, ki vas duhovno 
gane... milost je združitev duhovno sorodnih ljudi... in milost je vsaka Beseda, ki prihaja 
k vam od zgoraj... Božanska milost je vse, kar vam pomaga, da se ločite od sveta; in vi 
morate nenehno moliti,da bi jo prejeli, ker vam ona v ogromni meri stoji na razpolago. 
Toda sama vaša volja mora biti usmerjena k temu in vaše srce mora to z otroško 
ponižnostjo prositi Očeta na Nebu; tedaj boste že na Zemlji dosegli velike stvari, pri 
čemer bo vaš konec blažen... AMEN 

 
Molitev je najučinkovitejše sredstvo milosti. Molitev je sredstvo za neizmerno 
prejemanje milosti oz. nenehno prejemanje moči in pomoči v vseh težavah in trpljenjih 
duše. Molitev naredi to, da se dobra duhovna bitja nudijo na razpolago za pomoč oz. da 
moč, katero imajo oni v izobilju, v molitvi dajo človeku, ki prosi za moč. Takrat je bila 
človekova svobodna volja dejavna, da prosi za moč iz Boga, zaradi česar je molitev 
sredstvo za prejemanje neizmernih milosti. 
 



13 

 

In obstaja še eno sredstvo za prejemanje milosti, to pa je delovanje v Ljubezni... Njemu 
namreč z vsakim delom nesebične Ljubezni do bližnjega priteka Božanska milost v 
obliki Božanske Ljubezni, ki človeka spodbuja na vse živahnejšo (vse bolj gorečo) 
Ljubezen-sko dejavnost; in človek se edino preko Ljubezni osvobaja (rešuje), tako da bo 
moč v človeku vse večja, kolikor bolj je on dejaven v Ljubezni, preko česar prejema 
Božjo milost oz. povečano moč za osvobajanje samega sebe. Nikakršna moč in milost 
ne more pritekati človeku, ki se edinole drži neke forme (obreda, običaja, navade); on 
mora iz najintimnejše notranjosti srca prejeti spodbudo, da moli in da ljubi... Šele tedaj 
mu je lahko posredovana milost. 
 
In skrb, bolezen ter težava so dokaz Božanske Ljubezni, ker morajo le te človeka 
prpeljati v stanje, da izkoristi sredstva milosti, da tako v molitvi roti za pomoč in da 
postane dejaven v Ljubezni do bližnjega. In Bog ljudi vodi preko tega tako, da oni 
hrepenijo po tem, da stopijo pod sevanje Božanskega sonca milosti; On jim na nek 
način nudi sredstva milosti, da si oni tako postrežejo z njimi. Volja tistih, ki so duhovno 
izpopolnjeni, je enaka Božji volji, pri čemer se kot izvrševalci volje trudijo, da na enak 
način vplivajo na bitja na Zemlji tako, da si ona postrežejo s sredstvi milosti... oni 
spodbujajo človekovo voljo, da bo Ljubezen-sko dejaven in da prosi Boga za Njegovo 
podporo moči... šele tedaj je svobodna volja pravilno izkoriščena, pri čemer je potem 
človek sposoben osvoboditi samega sebe, ker on dela vse z Božjo pomočjo; on 
izkorišča Božjo milost, zaradi česar živi v (Bogu) in z Bogom... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1611b, 14. avgust 1940 
 

SREDSTVA MILOSTI... MOLITEV IN DEJAVNOST LJUBEZNI... 
 

In notranji mir bo znak, da je Bog v njemu. Toda za tiste, ki jim primanjkuje Božanske 
milosti, ker je sploh ne želijo prejemati, zaradi česar je tudi ne prejmejo, ko jim je 
ponujena, je pot v višino tako težka, da je nikoli ne morejo prehoditi, ker je njihova moč 
premajhna, pri čemer pa oni ne prosijo za milost od Boga, četudi jim je dostopna. Oni 
ne izkoristijo nobenega sredstva milosti, zaradi česar je njihova duša šibka in se ni 
sposobna povzpeti v višino. Vendar pa Bog vseeno naredi tako, da tudi njim sije Sonce 
Milosti tako, ko ljudem daje Svojo Besedo, preko Katere jih usmerja na to, da mislijo na 
svojo dušo. On jih seznanja s tem, da jim je dana mera milosti, ki pripada vsakemu 
človeku. On želi, da bodo pozorni in da jim življenje ne mine brez opozorila. Tako da 
človeku, četudi se tega ne zaveda, priteka Božanska milost, ki pa samo želi, da bo 
sprejeta... 
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Vendar pa je ponovno odvisno od človekove volje, ali se bo oprijel Božje roke in sprejel 
Božjo milost, ki mu je ponujena s tako veliko Ljubeznijo... in... ko enkrat doživi to 
milost, da si jo vedno in vedno znova izmoli ter tako prejema moč, da bi samega sebe 
rešil (osvobodil) v času svojega zemeljskega življenja. Torej potrebna je edinole njegova 
volja, da bi lahko sprejel vse, kar njegovi duši služi za odrešenje. Njegova volja mora 
iskati Boga; njegova volja se Mu mora podrediti in njegova volja mora zavestno težiti k 
Njemu, pri čemer mora za to prositi moč od Boga... On tedaj vzpostavlja povezanost s 
svojim Očetom večnosti; on hrepeni po Bogu, in ta volja je njegova rešitev... 
 
Toda Bog mu vedno pride na proti. On ne zahteva od človeka več od tega, kar on lahko 
izpolni; On mu nudi vsa sredstva pomoči, ki mu omogočajo vzpon, pri čemer pa 
zahteva od stvaritve samo to, da tega ne zavrača, temveč da hvaležno sprejme te 
milosti, ki mu omogočajo vzpon v višino (napredek duše). Vendar pa Bog ne prisiljuje 
človekove volje, ker bi bila duša tako prisiljena doseči višino, kar pomeni, da ne bi 
stremela navzgor v popolni svobodi, temveč bi pod prisilo pramagovala pot v višino. 
Božanska milost je namreč moč iz Boga, ki hrepeni po vrnitvi k Bogu... Tako da je ta 
moč lahko posredovana stvaritvi edinole tedaj, če tudi ona v svobodni volji hrepeni po 
Bogu, zaradi česar je svobodna volja obvezna, če se bitje želi osvoboditi svojega 
poslednjega utelešenja na Zemlji... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 1781, 20. januar 1941 
 

BOŽJA MILOST... PROŠNJA ZANJO... 
 

Najpomembnejši trenutek v zemeljskem življenju je ozaveščanje glede lastne šibkosti 
in usmerjanje k Božji milosti. Človek slednjega ne bo odkril, vse dokler se ima za 
močnega. Šele občutek šibkosti mu daje sposobnost za prisvajanje Božanske milosti 
oz. on hrepeni po nečem, kar bi mu odvzelo občutek šibkosti; in on tedaj to občutno 
pomoč prepozna kot milost, kot dar, katerega mu je Bog dal iz Ljubezni. 
 
In zato je to spoznanje pomembno zanj, ker človek tedaj s tem, ko moli za milost, 
obenem tudi zavestno vzpostavlja povezanost z Bogom, kar pa dokazuje tako njegovo 
vero, kot tudi njegovo hrepenenje po Bogu, kar pa potem ravno tako z gotovostjo za 
seboj povleče razvoj duše v višino. Božanska milost je sredstvo pomoči za vzpon; 
Božanska milost je potem obenem tudi izpolnitev molitve. Ona je dokaz Božje 
Ljubezni; in tam, kjer se ona izraža, se človeku ni potrebno bati, da bo kdajkoli 
zapuščen od Boga. 
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Njemu se ni potrebno bati duhovnega propadanja, kakor mu ravno tako ni potrebno 
biti v strahu, kar se tiče zemeljskih stvari, ker prošnja za Božansko milost ne bo nikoli 
ostala neuslišana, pri čemer človek, ko se nahaja v Božanski milosti, premaga vse. 
Božanska milost je namreč moč, ki jo Bog daje ljudem brez njihove zasluge. Božanska 
milost ni dana po zaslugi, temveč jo vi ljudje lahko prejmete neomejeno; pogoj je edino 
ta, da hrepenite po njej in da molite zanjo. 
 
Vendar pa milost, za katero ni bilo zaprošeno, ne more biti dana. Bog bo človeku vedno 
samo usmerjal pozornost na to ali ga pač poizkušal spodbuditi, da hrepeni po Njegovi 
milosti. Toda On ne bo nikoli podaril Svoje milosti tistim ljudem, ki verjamejo, da je 
nikoli ne potrebujejo. Ti ljudje so prevzetni (prepotentni); ne vedo, da so oni nič, če Bog 
tako želi, pri čemer verjamejo, da lahko vse na svetu rešujejo z lastno močjo. Tem 
ljudem mora Bog pokazati Svojo moč; On jih mora narediti nebogljene, da bi Ga oni 
(po)klicali za Njegovo milost; On jim jo namreč (šele) tedaj daje in človek šele tedaj 
začenja dozorevati v duši (začenja napredovati). 
 
Toda pred tem je bila pot na Zemlji brez večjega uspeha tudi poleg tega, ko je človek 
našel zemeljska veselja in telesna zadovoljstva. Edino to, kar koristi duši, ima vrednost, 
ki ostaja in ne to, po čemer hrepeni telo in kar dobiva. Tako da se dotok ne bo nikoli 
izsušil, če človek nenehno moli za milost; živeti v Božanski milosti pa duši prinaša 
neverjetne prednosti, zaradi česar je to prvo in najpomembnejše, kar je potrebno 
spoznati. Namreč človek zavestno dela na svoji duši šele takrat, ko nenehno prosi za 
Božansko milost, da bi mu le ta lahko pritekala v neizmernih količinah... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 1949, 12. junij 1941 
 

PREBUJENJE DUHA... LJUBEZEN... 
 

Do nekega tako imenovanega prebujenja duha bo prišlo vedno tedaj, ko je pred tem 
prišlo do oplemenitenja samega sebe (izboljšanja samega sebe) preko dejavne  Ljubezni 
do bližnjega. Vsako delo Ljubezni prečiščuje dušo, pri čemer osvobaja okove duha, ker 
duh v človeku dremlje, vse dokler je ovoj še vedno gost. Sedaj pa je tako, da se preko 
molitve lahko izmoli moč za to delo osvoboditve duha. To se bo sicer resda vedno 
dogajalo preko dejavne Ljubezni, vendar pa bo človek, ki moli, obenem tudi bolj 
sposoben za delovanje v Ljubezni; namreč človek, ki moli, v sebi nosi neko določeno 
ponižnost, tako da ga služenje ne obremenjuje. 
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Vsaka molitev prinaša moč; in to, za kar človek potrebuje veliko moč volje, lahko po 
molitvi z lahkoto doseže. Moč molitve je ogromna, čeprav pa je le malo znanja o tem. 
Zato se morajo ljudje poleg vsega ostalega težko boriti, preden se v njih osvobodi duh, 
medtem ko jih globoka molitev zagotovo brez napora vodi kvišku. Molitev v Duhu in 
Resnici človeka povezuje z Bogom oz. on sam išče priključitev na Njega; ker pa je Bog 
Sam(a) Ljubezen, se mora torej človekov občutek izražati v Ljubezni... 
 
In delo Ljubezni do bližnjega obenem tudi pritegne Boga kot Samo Ljubezen... in 
Ljubezen osvobaja duha v človeku, da se tako lahko poveže z duhovnim (duhovnimi 
elementi) izven sebe, ki mu potem prenašajo svetlobo in moč oz. znanje ter moč. Šele 
tedajv lahko človekova narava postane takšna, da je le ta v skladu z Božansko voljo, pri 
čemer bo duša dozorevala in se bo v zemeljskem življenju razvijala v višine... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2051, 30. avgust 1941 
 

PROŠNJA ZA DUHOVNO MOČ ALI 
POVEČANA LJUBEZENSKA DEJAVNOST... 

 
Človekovo znanje vedno ostaja pomanjkljivo, vse dokler se on upira vplivu sil iz 
onostranstva, ki imajo znanje. Človek ima notranji odpor do vsega, kar ni otipljivo ali 
vidno; in ta odpor je pogosto vzrok za odpor do vsega duhovnega, tako da se niti ne 
more odločiti za to, da preveri nekaj, ker se mu zdi, da je nemogoče pojasniti, od kod 
prihaja izvor. 
 
Toda posledica tega stališča je ta, da mu ni mogoče nikoli približati Resnice, da on hodi 
po zemeljski poti v neznanju, kakor tudi po telesni smrti vstopa v duhovno področje v 
pomanjkljivem stanju, kar pa povzroči to, da mu je lahko prenesenega zelo malo 
duhovnega znanja (svetlobe), zaradi česar on, če ni izjemno dejaven v Ljubezni, vedno 
ostaja na enaki stopnji. 
 
In edinole to slednje ga lahko pripelje do spremembe v razmišljanju. Povečana 
Ljubezen-ska dejavnost mu lahko da povečano znanje i Resnico, ker potem te duhovne 
moči ravno tako vplivajo na človeka, brez da bi se tega zavedal... 
 
Živahna (goreča, povečana) Ljubezen-ska dejavnost mu prinaša Božansko sevanje 
Ljubezni, kar pomeni dostavo Božanske moči... preko popolnih bitij, ki Mu služijo, ki so 
kot nosilci svetlobe in moči ravno tako Ljubezen-sko dejavni, pri čemer prenašajo 
Božanski tok moči na te ljudi, ki se tako nahajajo v Ljubezni. Povečana Ljubezen 
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(dejavnost v Ljubezni) bo tako zamenjala zavestno prošnjo (molitev) za duhovno moč, 
pri čemer bo človek nenadoma vedel, videl, spoznaval in se strinjal z vsem, česar pred 
tem ni želel sprejeti. 
 
In če človek ni iz lastne pobude dejaven v Ljubezni, pri čemer se trmasto upira 
duhovnim vplivom tako, ko se izogiba vsakemu učenju ali predajanju (znanja) preko 
bližnjega, potem ga je težko in pogosto skorajda nemogoče uvesti v znanje, zaradi 
česar mu tedaj njegovo življenje prinaša zelo malo duhovnega uspeha. 
 
Nek takšen človek mora pogosto doživeti velike duševne pretrese, da bi prejel 
spodbudo za razmišljanje in bi potem tudi brez zavedanja sprejel pomoč bitij iz 
onostranstva, kar pa je potem zopet odvisno od tega, kakšno je njegovo stališče do 
Boga... Glede na to nanj vplivajo dobre ali slabe (zlobne) duhovne sile. 
 
In zato je izjemno pomembno te ljudi seznaniti z Božanskim delovanjem; približati jim 
Večno Božanstvo, da bi oni sami iskali povezanost z Njim, pri čemer bi bili potem lahko 
preko misli podučeni od Boga. Tisti, ki prizna Boga, ne more biti nikoli izgubljen, ker 
sprejema posredovano duhovno znanje, ker prizna Boga; in nanj bodo pazile sile, ki 
dajejo, pri čemer je lahko tudi njemu dana svetloba (znanje), če se odkrito ne upira. 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2118, 16. oktober 1941 
 

ŽIVLJENJSKA MOČ... SVOBODNA VOLJA... 
DUHOVNA PROŠNJA ZA MOČ... 

 
Bog nobenega človeka ne prikrajša za življenjsko moč, celo če le ta ni vedno 
izkoriščena po Njegovi volji. Toda ker je Bog človeku dal človeku svobodno voljo za 
časa njegovega življenja na Zemlji, mu mora On obenem tudi dostaviti to moč, da bi on 
uporabljal (usmeril) to voljo, in to v vseh smereh. On mu tedaj ne bo preprečil tega, ko 
izvaja Bogu nasprotne načrte, tako da mu bo odvzel Svojo moč, temveč mu bo On tudi 
za to dostavljal tok življenja, ker bi bila drugače svobodna volja brez namena.  
 
Stvar pa je v tem, da si človek, ki prejema ta tok življenja in ga ne izkorišča za duhovno 
težnjo, zapravlja nekaj dragocenega. On bi lahko s tem tokom moči dosegal čudežne 
uspehe, ki pa ostajajo za vekomaj; toda on ga namesto tega uporablja za neko povsem 
nepomembno telesno življenje, ki brez duhovne težnje ostaja brezvredno ne glede na 
to, kako čudovito je videti navzven. 
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Tisti človek, ki izkorišča življenjsko moč, da bi se priključil na duhovno moč, bo povsem 
zagotovo sposoben za izredne stvari, ker že (sama) življenjska moč človeka usposobi za 
nenavadne dosežke v zemeljskem smislu, in še toliko bolj, ko človek razen te 
življenjske moči izkorišča tudi moč duhovnih prijateljev iz onostranstva. 
 
Ta moč je sicer resda vsem na razpolago. Vendar pa je le ta lahko pridobljena šele z 
zavestno prošnjo (molitvijo), medtem ko življenjska moč ravno tako priteka človeku, ki 
ima le malo ali pa nima nikakršne veze z duhovnim svetom. Vsak dar je lahko 
izkoriščen v svobodni volji, toda ko se konča predvidena življenjska pot človeka, mu je 
le ta odvzeta. 
 
Lahko se zgodi, da on stoji pred vrati večnosti prazen in brez znanja (brez svetlobe), ker 
je on zanemaril milost... ni prosil za moč iz Boga, da bi lahko na pravilen način izkoristil 
svojo voljo. Duhovna moč mu je bila namreč na razpolago, vendar pa se je on zadovoljil 
(le) z življenjsko močjo, katere pa ni izkoristil na pravi način.  
 
To pa pomeni nazadovanje, ker se on še vedno nahaja na enaki stopnji, na kateri je bil 
pred utelešenjem na Zemlji. On je od Boga sprejel nek dar, brez da ga je izkoristil; on bi 
namreč moral delati s tem darom, katerega pa je on izkoristil le za telesno ugodje. Bog 
mu v času njegovega življenja ne odvzema te moči; toda kako jo bo izkoristil, to mu ni 
odrejeno, čeprav pa bo moral nekoč odgovarjati za to, če ni cenil Božanskega daru... 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2129, 26. oktober 1941 
 

MOLITEV – ZDRUŽITEV Z BOGOM... POMEMBEN PROCES... 
 

Le redki ljudje dojamejo (razumejo), kako pomemben proces je združitev z Bogom. 
Toda ti redki si goreče prizadevajo, da se spojijo z Bogom. Oni namreč vedo za moč, ki 
jim priteka; vedo, da nek takšen pritok moči prinaša blaženost in da ne obstaja ničesar, 
kar bi bilo toliko vredno. In to, kar so enkrat spoznali, je odločujoče za njihovo 
zemeljsko življenje. 
 
Vendar pa večina ljudi ostaja ravnodušna, ko se jih obvesti o tem, da je povezanost z 
Bogom neka tako neizmerna poslastica. Oni imajo edinole čisto zemeljske izkušnje, pri 
čemer ne morejo priti do duhovnih izkušenj. Ko jim je prenesena modrost, ki se tičejo 
duhovnega področja, ostajajo v stališču odpora, zaradi česar tudi ne morejo (ob)čutiti 
(tega) toka moči, ker mu odpor preprečuje, da bi bil dejaven. 
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Tako stik med ljudmi in Bogom ne more biti nikoli vzpostavljen, posledica česar je za 
človeško dušo nezamisljiva; ona se namreč lahko povzpne (napreduje) edinole preko 
Božje milosti, katero pa je zopet mogoče pridobiti edinole s priznavanjem in težnjo k 
večnemu Božanstvu. 
 
Pritok Božanske milosti je vedno posledica stika z Bogom v molitvi... Molitev je namreč 
prošnja za Božjo milost, za kar pa je vedno predpogoj spajanje z Bogom. Ljudje, ki 
molijo, ne morejo nikoli pasti oz. ostati oddaljeni od Boga. Oni se bodo vedno bolj 
približevali Bogu, ker Ga oni iščejo; oni hrepenijo po Njem in Njegovi moči, zaradi česar 
tudi prejemajo Njegovo moč ter milost.  
 
Vendar pa to neizbežno vodi navzgor. Tisti, ki moli, se združuje z Bogom... na začetku 
toliko dolgo, dokler moli, da bi se postopoma vse bolj tesno povezal z Njim in bil na 
koncu povsem združen z Njim.Tisti, ki moli, Boga priznava kot Silo, Kateri je podrejen. 
On se Mu podreja s celotno voljo; on niima več prikritega ali odkritega odpora proti 
Bogu, zaradi česar ga Bog lahko obdari s Svojo Ljubeznijo in Svojo močjo... s Svojim 
Duhom... 
In tisti, ki prejema Duha iz Boga, je v povezanosti z duhovnim kraljestvom. K njemu 
priteka znanje, pri čemer se (on) nahaj v svetlobi... Vzrok vsega tega pa je zavestno 
spajanje z Bogom... vzrok vsega tega je intimna molitev, ki je tako najpomembnejši 
proces za človeka, vse dokler on živi na Zemlji. Molitev je namreč pričevanje o njegovi 
volji in njegovi odločitvi za Boga... Tisti, ki intimno moli, se je v slobodni volji odločil za 
Boga, pri čemer se on vrača k Tistemu, iz Katerega je nastal... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2402, 9. julij 1942 
 

ZAVESTNA PROŠNJA ZA MILOST PREKO MOLITVE... 
NE ŽELETI VEROVATI... 

 
Zavestno sprejemanje Božanske milosti prinaša najvišji duhovni uspeh. Ko si človek v 
molitvi izmoli Božjo milost, se njegova duša opredeljuje za Boga, pri čemer k bitju, ki je 
usmerjeno k Bogu, nenehno priteka Božanska moč, ker se brez te moči duša ne more 
povzpeti v višino (ne more napredovati, se izpopolnjevati). In Bog želi stvaritve pritegniti 
gor k Sebi, zaradi česar bo vedno pripravljen, da tem bitjem pomaga, da dosežejo svoj 
cilj. Človek si mora samo želeti prejemati, da bi potem tudi prejel to, kar je potrebno za 
njegov razvoj na višje. 
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In molitev dokazuje človekovo voljo za Boga, zaradi česar mu je lahko dano vsakršno 
sredstvo pomoči... Božanska milost... kar pa olajša ta vzpon. Vendar pa se pogosto 
zgodi, da si ljudje ne postrežejo z milostjo, katero imajo na razpolago... Oni se v molitvi 
povezujejo z Bogom, da bi si izmolili Njegovo moč za življenjsko pot; tako da niti ne 
morejo duhovno dozorevati, ker ne more priti do dostave moči, če ni zavestnega 
hrepenenja po njej. 
 
Božja Ljubezen in milost sicer resda delujeta na ljudi nenehno in brez razlike tako, da 
se vedno znova znajdejo v situacijah, kjer bi v molitvi lahko iskali priključitev na Boga. 
Vendar pa je predpogoj za to vera v neko Silo, Ki želi in je spodobna pomagati. Toda 
človeštvu primanjkuje te vere, zaradi česar ono ne hrepeni po moči Bitja, Katerega ono 
ne prizna. Čeprav pa ni težko verjeti v to Bitje, če človek resno razmisli o tem. Vendar 
pa je njegovo razmišljanje svobodno, tako da ni opravičila za nevero (Rimljani 1:19, 
20)... Nikoli se ne more govoriti o tem, da ni mogoče verovati, temveč je veliko bolj 
verjetno, da je vzrok nevera in da se ne želi verovati, kar pa onemogoča dotok 
Božanske milosti, ker se zanjo ni zavestno zaprosilo v molitvi. 
 
In zato je človek, ki ne more moliti, revež in obžalovanja vredna stvaritev, kateremu se 
lahko pomaga še edinole preko Ljubezen-skega zavzemanja v molitvi, da bi prišlo do 
spremembe njegove usmeritve in da bi prišel do spoznanja (svetlobe)... Bližnjemu je 
lahko dostavljena milost preko zavzemanje neke osebe. Čeprav pa je zopet svoboden 
glede uporabe le te, ker bi bilo bitje, kateremu bi Božanska milost pritekala proti 
njegovi volji, prisiljeno na neko višjo stopnjo zrelosti, ki mu ne bi odgovarjala. Stvaritev 
bi se namreč počutila nesvobodno, torej počutila bi se, da je njeno stanje spremenjeno 
proti njeni volji, kar pa za stvaritev ne pomeni blaženosti. 
 
Neizčrpne so milosti, ki jih ima človek na razpolago, vendar pa mora človekova volja 
zavestno prositi za njih. Brez molitve je dostava milosti nemogoča, četudi je celotno 
zemeljsko življenje mogoče gledati kot neko veliko milost, ker je stvaritvi preko 
ogromne Božje Ljubezni dovoljeno, da se Mu lahko približa. Čeprav pa tudi ta milost 
lahko ostane brezuspešna, če se človek ne zaveda, da je zemeljsko življenje, utelešenje 
kot človek milost... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 2431, 2. avgust 1942 
 

ODDALJENOST OD BOGA – ODSOTNOST MOČI... 
MOLITEV IN POMOČ... 

 
Človeku, vse dokler ima še vedno stališče, ki je nasprotno Bogu in dobrim silam, ravno 
tako primanjkuje moči, da živi Bogu prijeten način življenja, ker on potem niti ni 
sposoben ljubiti, zaradi česar ostaja brez dotoka moči. Torej on se z lastno močjo ne 
more progresivno (napredno) razvijati; to mora namreč uresničiti Ljubezen, katera pa 
mu zopet prinaša Ljubezen oz. moč iz Boga. Tako bo delovanje v Ljubezni vedno 
pomenilo približevanje k Bogu, ker je brez delovanja v Ljubezni Božanstvo 
nedosegljivo, zaradi česar je človek oddaljen od Boga. Odsotnost moči je vzrok za to, 
če človek svojega življenja ne živi v skladu z Božjo voljo. On je še vedno v zaslepljen s 
strani nasprotnika (Satana), ki mu želi preprečiti to, da se usmeri k Bogu. Bog dovoli ta 
vpliv na človeka, ker se mora njegova volja v svobodi odločiti: za Boga ali Njegovega 
nasprotnika. Ne glede na to kako močno je on še (po)tlačen, pa njegova volja ostaja 
svobodna; in če je on vse šibkeši, potem je to njegova krivda, ker on te svobodne volje 
ne izkorišča na pravilen način. On lahko sam preko molitve za moč odstrani vsakršno 
šibkost. Vendar pa mora on tedaj govoriti Bogu Osebno, pri čemer se mora on usmeriti 
k Bogu in se usmeriti stran od Božjega nasprotnika; potem mu začenja pritekati moč in 
on sedaj s to močjo lahko ravno tako izvaja dobra dela. Nebogljeno stanje je 
dobrodošlo za Mojega nasprotnika; on se ne sooča z nikakršnim odporom, ko on 
spodbuja človeka na stvari, ki nasprotujejo Božji volji, pri čemer mu potem povsem 
primanjkuje volje, da bi izvajal dobra dela. Njemu potem, vse dokler se on nahaja v 
nasprotnikovi zaslepljenosti, pomaga edino molitev; in tako se mora on boriti s svojo 
šibko voljo toliko časa, dokler on iz največje globine srca ne pokliče Boga na pomoč... 
In če se on napoti k Bogu, bo potem obenem tudi prejel pomoč; on namreč tedaj 
dokazuje svojo voljo, da se želi priključiti Bogu in se osvoboditi vpliva Njegovega 
nasprotnika, pri čemer mu bo dana pomoč... Iskrena (globoka, srčna) molitev nikoli ne 
ostaja neuslišana, zaradi česar iskrena molitev pomaga v vseh duševnih in zemeljskih 
težavah. Potem mu namreč priteka moč in njegovo življenje na Zemlji, njegovi 
postopki in razmišljanje so blagoslovljeni od Boga. Potrebna je edinole volja. Nobeden 
človek ne ostane brez pomoči, čim on samo hrepeni po pomoči. Toda da bi prosil za 
pomoč, mora biti najprej Bog priznan kot vsemogoče in Ljubeznivo Bitje, kar pa človek 
stori takrat, ko Ga prosi za pomoč. Že ena sama roteča misel je dovolj, da mu priteče 
moč; goreča molitev za podporo, za pomoč v stanju šibkosti. To je borba, s katero se 
mora bitje soočiti na Zemlji; to je borba s silo zla, da bi se približal Bogu; to je svobodna 
odločitev volje: za ali proti Bogu... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 2469, 10. september 1942 
 

DAR MILOSTI... SREDSTVO POMOČI... 
VOLJA... MOLITEV... 

 
Dar, kateremu Božanska Ljubezen dovoljuje, da priteka na Zemljo, ne more biti 
učinkovit za ljudi, ki se zapirajo (zapirajo svoje srce) pred Božjo Ljubeznijo zaradi načina 
življenja brez Ljubezni. Sicer pa je tudi njim ponujen dar milosti, kar je razvidno iz tega, 
da lahko vsak sliši Božjo Besedo, celo če nima niti želje niti razumevanja zanjo. To, ali 
bo ona prodrla do srca, se pravi da bo poleg razuma tudi s srcem sprejeta, pa je zopet 
odvisno od tega, kakšna je človekova volja glede nje. Torej volja obenem tudi določa 
polnost (količino) milosti; ona nadalje določa tudi to, ali bo Božja Beseda edinole slišana 
z ušesi ali bo pač govorila človekovemu srcu... Namreč šele tista Beseda, ki govori srcu, 
prebuja v življenje oz. spodbuja na delo na samemu sebi, na njegovi duši. 
 
Iz tega sledi, da je Božanska Beseda sredstvo pomoči, s katero človek lahko oblikuje 
svojo dušo tako, kot je to nujno, da bi se lahko združila z Bogom. Vsako sredstvo 
pomoči za razvoj na višje je torej milost... Toda to, ali bo ta milost izkoriščena, pa je 
prepuščeno človekovemu svobodnemu izboru. Vendar pa vse dokler Božja Beseda ne 
doseže te preobrazbe duše, je tudi človekova volja nedejavna, pri čemer mu 
primanjkuje Božanske milosti, četudi mu je ona povsem na razpolago. 
 
Ravno tako ni drugih sredstev, ki bi človeku prinesla milost, razen intimne molitve k 
Bogu za milost... Ta molitev pa je uslišana, ker človek tedaj potrjuje (dokazuje) svojo 
voljo za to, da bo milost učinkovita zanj. In Bog je človeku vedno pripravljen dati 
milost, ker On želi, da se Njegove stvaritve znova vrnejo k Njemu. Toda vrnitev k Bogu 
ni mogoča brez Njegove pomoči, Njegove milosti. Čeprav pa Bog ne prisiljuje volje; On 
človeku daje popolno svobodo glede tega, ali si bo on postregel z Njegovo milostjo. 
 
In le redki izkoriščajo dar Božje milosti; le redki ljudje dovolijo, da jim govori Božja 
Beseda, in samo redki ljudje dojemajo to, da Božja Beseda v sebi nosi polnost Božje 
milosti... da Bog v Svoji neskončni Ljubezni ljudem prenaša to Besedo samo zaradi 
tega, kar jim želi pomagati, da bi lahko premagali pot vzpona (da bi napredovali). In 
zato le redki uporabljajo dar milosti, ki jim priteka neomejeno in omogoča, da 
njihovemu srcu govori Njegova Božanska Beseda... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 2750, 23. maj 1943 
 

DELOVANJE V LJUBEZNI IN MOLITEV STA SREDSTVI MILOSTI... 
 

Najučinkovitejše sredstvo milosti je to, da je človek dejaven v Ljubezni; delovanje v 
Ljubezni mu namreč prinaša neizmerno moč, moč iz Boga pa je milost, ki povsem 
zagotovo vodi k izpopolnjevanju. Če je torej človek dejaven v Ljubezni, obenem tudi 
teži k povezovanju z Bogom, Ki je v Sebi Ljubezen (1 Janez 4:8, 16); in vse, kar teži k 
Bogu, bo ravno tako zajeto s strani Njega ter oskrbljeno z Njegovo milostjo. Človek, če 
želi prejeti, mora tudi nekaj dati... mora dati Ljubezen, če želi ponovno prejeti Ljubezen 
od Boga. In Božja milost je dokaz Njegove Ljubezni, Ki je ljudem na razpolago, če jo le 
želijo prejemati. In oni svojo voljo dokazujejo preko delovanja v Ljubezni, ki jim potem 
tudi zagotavlja izobilje milosti. 
 
Naslednje sredstvo milosti je molitev, ki zopet dokazuje voljo za Boga... ki pričuje o 
njegovi nebogljenosti, njegovi šibkosti, v kateri se človek usmerja k Bogu za Njegovo 
podporo, za moč ali milost... Tisti, ki iz srca pokliče Boga za Njegovo pomoč za svoje 
zemeljsko življenje, ki se Mu sam preda v vsej svoji slabosti, pritegne v svoje srce Očeta 
na Nebu, Ki je usmiljen in poln Ljubezni. On ga oskrbuje, tako da bo njegovo življenje 
delovanje v Ljubezni, ker moč iz Boga spodbuja na Ljubezen, ker je moč iz Boga 
Njegovo sevanje Ljubezni, ki pa zopet spodbuja na Ljubezen. 
 
Ljubezen in molitev sta najučinkovitejši sredstvi milosti, ki človeku olajšata pot 
zemeljskega življenja in mu omogočata popoln uspeh za njegovo dušo. Sam Bog je 
namreč s tistimi (ljudmi), ki živijo v Ljubezni in ki najdejo zatočišče v molitvi, ki so torej 
v najintimnejši povezanosti z Njim, zaradi česar jih On nikoli ne pusti brez pomoči, ker 
Mu pripadajo, ker hrepenijo po Njem, pri čemer so tako našli Njega, iz Katerega so 
nastali. 
 
Čeprav pa Bog s Svojo milostjo obdarja tudi tiste ljudi, ki so še daleč oddaljeni od 
Njega, tako ko jih nenehno vodi do priložnosti, v katerih si lahko pridobijo milost, tako 
ko jim nenehno daje priložnosti, da najdejo zatočišče v Njemu (v molitvi) ali da delujejo 
v Ljubezni... Vendar pa On ljudi ne prisiljuje na to, temveč jim daje na izbiro: ali želijo ali 
ne izkoristiti milost, ki jim priteka. 
 
Božja Ljubezen in milost želita zajeti vse ljudi. Vendar pa se mora človeška volja 
odločiti, ali jo je pripravljena izkoristiti, ker mu drugače Božja milost ne more pritekati, 
četudi mu je ona neomejeno na razpolago. Ljudje, ki nimajo povezanosti z Bogom 
preko delovanja v Ljubezni ali zavestne molitve, Božje milosti niti ne (ob)čutijo tako 
občutno, ker je to, kar prihaja od Boga, moč (ob)čuti edinole v srcu. Moč iz Boga vedno 
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spodbuja sàmo srce, da bo dejavno v Ljubezni; šele tedaj življenjska moč začenja biti 
učinkovita, pri čemer človek izvaja to, k čemur ga spodbuja srce. 
 
Tako da je vsaka milost sredstvo za notranje duhovno izpopolnjevanje... milost je 
sredstvo pomoči za dušin vzpon (napredek), ki pa jo lahko (ob)čutijo samo tisti, ki 
hrepenijo po višini (napredku, izpopolnjevanju, združitvi z Bogom)... Torej drugi ne 
usmerjajo pozornosti nanjo; oni ne želijo slišati, ko jim govori glas srca, pri čemer jih 
želi spodbuditi na delovanje v Ljubezni... Torej oni se takrat, ko bi jim želela pritekati 
Božja milost, zapirajo pred njo in je ne izkoriščajo (ne črpajo iz nje), zaradi česar ona ne 
more biti učinkovita za njih. 
 
Vendar pa človek brez Božje milosti ne more priti do duhovne popolnosti, zaradi česar 
njegova stopnja zrelosti ostaja nizka, vse dokler on ne izkorišča Božje milosti... ker ne 
moli za dostavo le te, kakor si ravno tako ne priskrbi Božje milosti preko delovanja v 
Ljubezni. To sta namreč najbolj učinkoviti sredstvi milosti, ki človeka povsem zagotovo 
vodita v višino in omogočata njegovo izpopolnjevanje (duhovno rast)... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 2769, 9. junij 1943 
 

PROŠNJA ZA MOČ... MILOST - MOLITEV... 
 

Prosite moč od Mene za vašo zemeljsko življenjsko pot... Vedite, da ste vi brez te moči 
šibke stvaritve in da greste preko zemeljskega življenja brez volje ali z napačno voljo, 
če se vi zanašate (edino) nase in ne verjamete, da potrebujete Mojo pomoč. In zato vas 
Jaz pozivam: ne pozabite v molitvi prositi za moč, katere vam primanjkuje, da vam 
tako Jaz lahko pomagam! Jaz bi dejansko lahko dopustil, da vam ta moč priteka brez 
molitve, da bi vam olajšal zemeljsko življenje. Vendar pa bi vi potem živeli edino za 
zemeljsko ugodje (užitke); vi bi jemali in uživali to, kar vam nudi svet, pri čemer bi 
popolnoma zanemarili vaš duhovni razvoj. To pa ne bi bilo v skladu z Mojo modrostjo in 
Mojo Ljubeznijo, ker potem zemeljsko življenje ne bi moglo oblikovati Meni podobnih 
stvaritev. Vi bi za vekomaj ostali na enakem nivoju, ker bi volja za svetom ugasnila 
vsako duhovno prizadevanje, zaradi česar bi se moral ta razvoj bi nadaljevati v 
onostranstvu v izjemno težkih pogojih. Toda Moja Ljubezen vas želi ohraniti, zaradi 
česar vas Ona nenehno opozarja, vse dokler vi še živite na Zemlji. Jaz vas preko Moje 
Besede vedno znova pozivam: prizadevajte si izkoristiti Mojo milost, Moje sredstvo 
pomoči, da se že na Zemlji premestite v stanje, ki vas približuje Meni, kar pa vam 
zagotavlja prenos Moje moči... če vi potrebujete pomoč, potem Me (po)kličite, tako da 
vam Jaz lahko pomagam. Vi boste namreč vedno potrebovali Mojo podporo... 



25 

 

Zemeljsko življenje je nenehna borba, da bi vam le ta pomagala (priti) do duhovne 
zrelosti... Zemeljsko življenje je borba ali služenje v Ljubezni. Če vi izvajate to slednje, 
potem se vam ne bo potrebno tako težko boriti; vi boste potem izpolnili namen vašega 
zemeljskega življenja... vi se preko služenja v Ljubezni pripravljate za večnost. Če torej 
vi zanemarjate služenje v Ljubezni, potem se morate vi razviti na višje preko trpljenja in 
težave, preko raznoraznih borb. Vi, da bi me našli v Molitvi, morate prepoznati vašo 
slabost... Vi ne morete dozoreti brez Mene; vi morate nujno vzpostaviti povezanost z 
Menoj, da bi lahko od Mene prejeli moč, ki omogoča vaše dozorevanje. In vi morate 
nenehno delati na sebi; vi si morate prizadevati izpolniti Mojo voljo ter tako vašo dušo 
oblikovati na Mojo sliko in priliko... vi morate biti ponižni, usmiljeni, blagi in 
potrpežljivi, če Mi želite biti podobni, če se Mi želite približati in prejemati Moje sevanje 
Ljubezni. Da pa bi lahko uresničili to delo na sebi, Me morate vi (po)klicati na pomoč... 
Jaz vedno stojim na poti z Mojimi darovi milosti in vam jih nudim. Vendar pa morate vi 
iztegniti roke, da bi vzeli; vi morate prositi in hvaležno hrepeneti ter prejeti Mojo 
milost. Potem boste vi polni moči premagali vašo zemeljsko življenjsko pot; in ta pot 
vas bo odpeljala v višine... k Meni in v večno domovino, kjer se konča vsaka borba, kjer 
preko služenja v Ljubezni Moje stvaritve uživajo v najvišji blaženosti, ker so one sedaj 
pristno povezane z Menoj, pri čemer jih bo Moje sevanje Ljubezni vedno in za vekomaj 
osrečevalo... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2833, 31. julij in 1. avgust 1943 
 

BOŽJE ZAHTEVE ZA ČLOVEKA... PRITOK MOČI... 
 

Zahteve, katere Bog daje ljudem v času njihovega zemeljskega življenja, so zelo lahke 
za izpolniti, pri čemer ni nobena od njih večja od človeške zmoglivosti. Bog od njega ne 
zahteva ničesar, kar bi bilo nemogoče ali težko za izpolniti. Nemogoče za izpolniti se 
mu zdi šele takrat, ko on ne prizna več Boga ali pa je s svojim načinom življenja zelo 
oddaljen od Njega. Tedaj je namreč ta način življenja ravno nasproten Božjim 
zahtevam. Tako da je potrebno edinole vzpostaviti pravilen odnos do Boga, da bi bilo 
moč priti do posedovanja moči, s pomočjo katere potem on izpolnjuje svojo življenjsko 
nalogo... izvaja Božje zahteve, izpolnjuje zapovedi Ljubezni do Njega in do bližnjega. 
 
Vse, česar se človek loti, je nek izraz Božanske moči, ki mu bo vedno pritekala, 
kadarkoli jo potrebuje in kadarkoli samega sebe odpira temu toku moči preko 
priznavanja Boga. Toda če on izvaja dela Ljubezni, potem ravno tako Sam Bog deluje v 
njem oz. Njegov Duh ga spodbuja na to, da izvaja dela, pri čemer pa človek ne bo nikoli 
nemočen, ko sledi tej notranji spodbudi. Notranja spodbuda človeka, ki se trudi 
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izpolnjevati Božjo voljo, je nek takšen izraz (manifestacija) Duha, zaradi česar se je 
vedno dobro uskladiti s to notranjo spodbudo... Tedaj bo on vedno izpolnil zehteve 
Boga, ker je to, kar želi Duh v njemu, Božja volja, torej Njegov govor. 
 
Kolikor bolj je človek voljan, toliko prej se on sreča s to zahtevo, pri čemer se mu nikoli 
ne zdi, da je to preveč ali nemogoče izpolniti. Ko namreč naredi neko delo Ljubezni, mu 
že priteka moč za nadaljnje delovanje; deloval bo povsem naravno, pri čemer se ne bo 
počutil, da je prisiljen niti tega dela ne bo doživljal kot težko breme; njegov način 
življenja bo v skladu z Božjo voljo, zaradi česar mu bo njegovo življenje tudi prineslo 
uspeh, ki je namen in cilj njegovega utelešenja na Zemlji. 
 
Bog pozna vse stvaritve; On ve za njihovo šibko voljo, za njihovo nebogljenost in 
njihovo slabo odpornost... tako da On svoje zahteve postavlja v skladu z vsemi temi 
pomanjkljivostmi, pri čemer jih je On je vedno pripravljen zasipati z Njegovo močjo, če 
je le človek pripravljen, da Mu podari svojo svobodno voljo... tedaj ima na razpolago 
vsa sredstva moči; tedaj bo vedno lahko delal to, kar Bog zahteva od njega. 
Šibkost izgine takrat, ko človek izmoli Božjo pomoč. Človek je močan, čim se v svoji 
slabosti obrne na Boga; in četudi se pogosto še vedno počuti slabotnega, pa je to le  
sredstvo, katerega Bog uporablja, da bi dosegel, da vse bolj pristno in goreče moli, ker 
je moč iz Boga lahko učinkovita edinole tam, kjer se iz največje globine srca hrepeni po 
njej. Človek ne sme postati ravnodušen; še naprej se mora zavedati svoje naloge na 
Zemlji, pri čemer se mora nenehno predajati Bogu, da bi lahko nenehno izpolnjeval 
Božje zahteve, ki pa so sestavljene samo iz tega, da se v dejavni Ljubezni do bližnjega 
dokaže Bogu Ljubezen... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 2919, 11. oktober 1943 
 

MOČ MOLITVE... 
 

Če želite položiti izpit zemeljskega življenja, sodelujte v težavah in skrbeh vaših bližnjih 
ter bedite v molitvi... torej nenehno prosite za moč, brez katere ne morete narediti niti 
najmanjše stvari, ki bi bila Bogu na zadovoljstvo... Vi ste namreč šibke stvaritve, vse 
dokler vam primanjkuje zrelosti duše; ne razpolagate z lastno močjo, temveč jo morate 
izmoliti od Boga, Ki vam jo je izvorno sicer namenil, toda ni vam preprečil tega, ko ste 
se sami odrekli tej moči. Zavrgli ste dar, ki vas je naredil izjemno blažene, zaradi česar 
se morate sedaj boriti za to, da znova prejmete ta dar, pri čemer morate moliti in se 
uriti v Ljubezni; oboje pa vam prinaša moč, že sama intimna molitev ter globina vaše 
nesebične Ljubezni do bližnjega. 
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Če to zanemarite, bo vaša borba na Zemlji, če stremite navzgor, neizmerno težka, ali 
pa boste prejeli moč od Božjega nasprotnika (Satana), ki vam potem sicer ravno tako 
omogoča lažje zemeljsko življenje, ki pa ne more nikoli voditi navzgor, temveč povsem 
zagotovo vodi v brezno. Izkoristite moč molitve... Ostanite na ta način povezani z 
Bogom in se odprite sevanju Njegove moči! To je tako zelo pomembno, čeprav pa 
ljudje to tako slabo prepoznajo in temu sledijo. Potrebno je moliti samo za duhovna 
bogastva; in moč iz Boga je duhovno bogastvo, tako da lahko nenehno prosite zanjo. In 
Bog vaše molitve ne bo pustil neuslišane, ker se On zavzema za vaše izpopolnjevanje, 
za kar pa obvezno potrebujete moč, ker ste brez nje šibke stvaritve, ki si same ne 
morejo pomagati. 
 
In tedaj boste sposobni izvajati dela Ljubezni do bližnjega. Znotraj boste prejeli 
spodbudo, da nenehno izvajate dobra dela. Vaše srce bo sodelovalo v usodi bližnjega; 
mehko in sočutno bo za bližnjega, ki je v težavi, pri čemer boste vedno pripravljeni 
pomagati in se boste trudili ublažiti težavo. Vi jim boste duhovno in zemeljsko prinašali 
pomoč, kar pa boste tudi sposobni storiti, ko prosite moč iz Boga, za katero pa vas On 
ne bo prikrajšal. Vi namreč lahko edino preko delovanja v Ljubezni dozorevate in 
izpolnite vašo zemeljsko nalogo. Zato ne popustite v molitvi; ostanite v nenehni 
povezanosti z Bogom; kličite za moč in silo za vašo zemeljsko pot ter se v polnem 
zaupanju prepustite vašemu Očetu na Nebu, Ki Svoje otroke vodi preko trpljenja in 
težave k svetlobi (spoznanju, Resnici)... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 3174, 28. in 29. junij 1944 
 

PREOBRAZBA BITJA – PROŠNJA ZA MOČ – VOLJA... 
 

Človekova volja lahko doseže neko popolno preobrazbo njegove narave, če on prosi za 
moč od Boga in potem svojo voljo usmeri v delovanje. On ima resnično na razpolago 
moč, če le prosi zanjo. Vendar pa se mora najprej izraziti človekova volja, ker do 
preobrazbe bitja lahko prde edino v svobodni volji, če se človek poveže z Bogom, 
Dajalcem moči. Se pravi, da mora biti Bog obvezno priznan; človek Mu mora izreči 
(priznati) svojo šibkost, mora se Mu torej podrediti in Ga v vsej ponižnosti prositi za 
Njegovo moč. 
 
Tedaj se volja, ki je bila Bogu nasprotna, ponovno vrača k Njegovi (volji), pri čemer 
vsako dobro delo, ki ga potem izvaja, doprinaša k njegovi preobrazbi; namreč Bogu 
naklonjena volja ne more narediti ničesar več, kar bi nasprotovalo Bogu, ker je njeno 
delovanje utemeljeno na Božji volji. Povezanost z Bogom je najzaneslivejša zaščita 
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proti izvajanju del, ki so nasprotna Božji volji. In zato mora (pri)srčna molitev za moč 
nenehno doprinašati k duhovnemu napredku, medtem ko človek, ne da bi prosil za 
moč, ne more zabeležiti spremembe svoje narave; on je namreč preslab, da bi lahko 
svojo voljo sprovedel v delo, če v prevzetnem duhu verjame, da je dovolj močan. 
 
On bo sicer resda lahko izvajal zemeljska dela s pomočjo življenjske moči, ki mu 
nenehno priteka, vendar pa bo do spremembe duše, njegovega bitja prišlo le tedaj, ko 
so le ta sestavljena iz del Ljubezni, kar pa že potrjuje to, da je volja naklonjena Bogu, ki 
pa bo potem težila k povezovanju z Bogom. In če tako človek izvaja dela nesebične 
Ljubezni, bo on imel pozitivno stališče do Boga. On bo lahko prejemal moč iz Boga 
zaradi njegovega delovanja v Ljubezni, kar pa potem pomeni prošnjo za moč brez 
zavedanja, katero ima na razpolago, medtem ko pač zavestna prošnja, molitev za moč 
določa, da bodo njegovo razmišljanje, hotenje in postopki (dela) v Ljubezni, kar pa 
obenem tudi pomeni duhovno preobrazbo. 
 
Čeprav pa je človek lahko nenehno dejaven, ne da bi bila njegova dejavnost delo(vanje) 
Ljubezni, pri čemer pa ta dejavnost na nikakršen način ne doprinaša k spremembi 
njegove narave, ker mu priteka edinole življenjska moč in ne duhovna moč, ki 
spreminja njegovo bitje. In nek takšen človek nujno potrebuje molitev; on si mora 
izprositi (izmoliti) to moč, kar pa je pred tem odvisno od njegove volje, da se oblikuje v 
skladu z njegovo nalogo na Zemlji. Toda predpogoj za to voljo je ta, da človek prizna 
smisel in namen zemeljskega življenja in da veruje v neko Bitje, Kateremu je 
odgovoren. 
 
In če primanjkuje te vere, on nikoli ne najde volje za spremembo svoje narave, pri 
čemer ne prosi za potrebno moč za to. On tedaj živi svoje zemeljsko življenje 
popolnoma neuspešno, če iz lastne podbude ni dejaven v Ljubezni, ki ga povsem 
zagotovo vodi k spoznanju (svetlobi), da tako navsezadnje vseeno vzpostavi pravilen 
odnos do Boga; poizkuša biti kot On, za kar potrebno moč izmoli od najvišjega in 
najpopolnejšega Bitja. Čim je človekova volja usmerjena k Bogu, Ga bo Bog tudi 
sprejel, ker to že pomeni začetek preobrazbe bitja, čigar Bogu nasprotna volja je vzrok 
za njegovo utelešenje na Zemlji.  
 
In človek lahko neskončno povečuje moč, ki mu priteka, če le hrepeni po tem in če moli 
za to. Tedaj mu ne bo nikoli primanjkovalo moči za delo na njegovem izpopolnjevanju; 
on bo lahko nenehno izvajal dela Ljubezni in tako postajal enak Večnemu Božanstvu. In 
on bo nenehno vse bolje in bolje vzpostavljal stik z Bogom; to je namreč značilnost 
(dokaz) moči iz Boga, da ona spodbuja na nenehno dejavnost in človeka pripelje do 
Boga, da tako njegov duhovni razvoj nezaustavljivo napreduje in da on doseže svoj cilj, 
še dokler živi na Zemlji... AMEN 
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*** 
 

Bertha Dudde, št. 3243, 3. september 1944 
 

BLAGOSLOV MOLITVE... MOČ IZ BOGA... 
 

Moč molitve je v tem, da se vi povezujete z Bogom, pri čemer odpirate svoje srce za 
prejemanje moči. Vi stopate na most k Njemu, pri čemer vam On prihaja naproti in 
vam razdeljuje to, česar vam primanjkuje, to kar vi lahko prejmete edino od Njega... 
moč iz Boga... Vi jo namreč potrebujete; in ona vam je lahko dostavljena, če le prosite 
zanjo, če vi priznate Boga preko molitve. Vi namreč preko molitve dokazujete vero v 
Njega, v Njegovo moč in Njegovo Ljubezen, ker vi drugače ne bi molili k Njemu. Vera 
pa je prvi predpogoj, da bi vam pritekala Božja moč in da lahko postane učinkovita za 
vas, ker se vi edino v veri v Njega, Njegovo moč in Ljubezen odpirate prilivu Njegove 
moči, pri čemer jo tako zavestno prejemate. Vi ji ne nudite nikakršnega odpora, pri 
čemer vaša duša to moč (ob)čuti kot spodbudo, kot težnjo k popolnosti. To je blagoslov 
molitve, celo če je to zemeljska prošnja (za zemeljske stvari), ki jo Bog uslišuje zaradi 
odrešenja duše, pa je ta moč, ki izhaja iz povezanosti z Bogom, vendarle blagodejna za 
dušo; ona ji služi za duhovni napredek, ker vsaka povezanost z Bogom v sebi nosi nek 
blagoslov, ki ni vedno prepoznaven navzven, temveč ga duša zaznava (percipira) kot 
blagodejnega (koristnega zanjo). 
 
Čim zemeljski otrok moli, se izogne moči Božjega nasprotnika. Človek, ki moli, bo zajet 
z Božjo Ljubeznijo, pri čemer se on nahaja v Njegovi zaščiti. Človek, ki moli, je ponižen, 
zaradi česar tudi prejema milost. Če je namreč človek prevzetnega duha, on ne moli ali 
pa je njegova molitev (le) formalnost brez globokega občutka, ker k ponižni molitvi 
spadajo ponižnost srca, priznavanje slabosti in podrejanje Božji volji... Vendar pa Bog 
ponižnemu daje Svojo milost (Jakob 4:6; 1 Peter 5:5)... In če se duša nahaja v Božji 
milosti, mora to duši prinesti uspeh, ker prejeti milost vedno pomeni zavedati se Božje 
pomoči, ki jo on potrebuje za svoj vzpon (rast, napredek). Čim človek moli, on 
zmanjšuje svojo oddaljenost od Boga; on pristopa bližje k Njemu, kakor se mu obenem 
tudi Bog približuje. On se poln Ljubezni sklanja k otroku, ki Ga roti, pri čemer vsako 
približevanje Bogu krepi dušo, ker Božja Ljubezen seva na otroka, ki hrepeni. 
 
In zato, da bi se lahko doseglo duševno zrelost, je molitev prva. Zavestno povezovanje 
z Bogom je nezavestno priznavanje vere; in človek, ki veruje, je lahko nenehno 
prepričan v Božjo pomoč, celo če mu je pomoč ponujena v drugačni obliki, kot bi on to 
želel. Čeprav pa molitev nikoli ne ostaja brez učinka za dušo, ker ona za dušo pomeni 
moč, ki je dana iz Boga, brez katere človek ne more nikoli dozoreti in ker je ta moč 
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nekaj najdragocenejšega, kar je lahko preneseno (dano) človeku na Zemlji; ona mu 
prinaša duhovno zrelost, katero on nujno potrebuje za večno življenje... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4495, 25. november1948 
 

DUHOVNA DOSTAVA MOČI PREKO 
MOLITVE IN DEL LJUBEZNI... 

 
Duhovna moč je potrebna, če se človek želi osvoboditi iz stanja, ki pomeni neko 
omejenost zaradi nekdanjega odpadništva od Mene. Duhovna moč je vsakemu na 
razpolago, vendar pa je potrebno prositi zanjo preko molitve ali bo pač dosežena preko 
del Ljubezni. Torej vedno mora biti aktivirana človekova volja za to, da on pride v stik z 
Menoj. Človek sicer resda lahko izvaja dela Ljubezni, brez da zevestno teži k Meni, brez 
da pri tem sodeluje razum, medtem ko je pri molitvi tudi razum dejaven, ki pa brez 
sodelovanja srca proizvede molitev, ki ne doseže Mojih ušes. Vendar pa je takrat, ko je 
povezano srce, vedno doseženo to, za kar človek moli. 
 
Se pravi, da bo klic, ki prihaja iz srca za dostavo moči, za Mojo pomoč, vedno prinesel 
dostavo moči. In človek, ki je sposoben moliti globoko in v Resnici, bo znotraj (ob)čutil 
spodbudo za dela Ljubezni, kar pa že pomeni Moj odgovor, dokaz Moje duhovne moči, 
ki mu priteka, da se tako prebuja Ljubezen do Mene ali do bližnjega, pri čemer ga 
spodbuja na to, da izvaja dela nesebične Ljubezni, kar mu prinaša povečano moč, tako 
da se tedaj lahko reši... On razbija okove, ki so do tedaj držali zajeto (v suženjstvu) 
njegovo dušo; ona postaja svobodna, pri čemer ona nenehno teži navzgor, gre proti 
duhovnemu kraljestvu, svoji resnični domovini... Osvobaja se stanja omejenosti, pri 
čemer bo svojo voljo nenehno podrejala Moji volji, ker nima več odpora do Mene. 
 
Že sama misel, ki je usmerjena k Meni, lahko vam ljudem prinese moč za to, da želite 
to, kar je pravilno in da delate pravilno... zaradi česar vam resnično ni potrebno storiti 
nič težkega, da bi prišli do odrešenja iz omejenega stanja. Edino vaša volja je vedno 
odločilna za to, da v srcu vzpostavite povezanost z Menoj, do katere (te volje) pa 
morate priti sami, ker drugače delujete pod prisilo, kar pa vam ne more prinesti 
uspeha. Izmolite si moč! In prejeli jo boste, ker če želite duhovno dozorevati, ne boste 
naredili narobe, če molite. Jaz sem poleg vas, da bi dosegli cilj, da bi se osvobodili 
vsake forme, da bi se osvobodili Satanovih spon, da bi lahko ponovno prišli v izvorno 
stanje, delovali ter ustvarjali kot veličastna (prekrasna) bitja, popolnoma svobodna in 
za lastno srečo... AMEN 
 



31 

 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4769, 30. oktober1949 
 

BLAGOSLOV MOLITVE... 
 

Vsi vi ne izkoriščate dovolj pogosto milosti molitve; vsi vi se ne pogovarjate z Menoj 
dovolj pogosto. Vsak tih pogovor z Menoj je namreč molitev, ki vaši duši prinaša 
neizmeren blagoslov, čim vi vzpostavite miselno povezanost z Menoj... ker Me 
pritegne vsaka dobra misel... zaradi česar je mogoča takojšnja dostava moči, ker Jaz 
nenehno sevam moč, ki prežema vse, kar se ji odpre. Po(veza)nost z Menoj mora vedno 
imeti dober vpliv na vas ljudi, zaradi česar se nikoli dovolj pogosto ne postavite v stanje 
prejemanja moči; in četudi vi telesno malo (ob)čutite od tega, pa je duša neizmerno 
okrepljena, da bi se lahko naprej trudila priti na višje (uresničiti napredek). 
 
Že volja, da bi se Mi približali, ki pride do izraza (se manifestira) v vsaki k Meni 
usmerjeni misli, ima izjemno dober učinek (dobro deluje), ker Jaz takoj opazim to voljo, 
kar pa torej pomeni korist za dušo. K Meni usmerjena volja ne počiva, vse dokler ni 
vzpostavljena povezanost z Menoj, vse dokler človek ne ohranja tihega pogovora z 
Menoj, vse dokler se k Meni ne dvigne molitev, ki ne vsebuje samo zemeljskih skrbi, 
temveč ravno tako roti za milost in moč, za odrešenje duše. In Jaz bom vedno poslušal 
Mojega otroka, ker ga želim duhovno in zemeljsko osrečiti. 
 
Ko bi vi vedeli, kakšen blagoslov prinaša tiha, ponižna molitev k Meni, bi vi veliko bolje 
izkoriščali milost molitve. Vi bi Mi pogosto omogočili, da sem prisoten preko (pri)srčnih 
misli. To namreč pomeni, da se dvignete v duhovne sfere, da se zadržujete v kraljestvu 
svetlobe, česar vi sicer ne doživljate fizićno, toda nekoč ko boste zapustili telesni ovoj, 
se boste vi začeli zavedati tega. Vaša duša se že nahaja tam, kjer bo ona nekoč 
prebivala... ona v času molitve zapušča Zemljo; duša se razodeva pred Menoj, pri 
čemer dovoljuje, da jo Jaz oblečem v svetlobno obleko, ki je dejansko precej prosojna, 
pa vendarle je nek ovoj za dušo, ki ji dobro dene. Duša se na nek način (pre)ureja 
(preoblikuje); in kolikor bolj pogosto se odvija ta proces, toliko bolj bleščeč je ta ovoj, 
toliko je večje hrepenenje po Meni. Duša se ne počuti več neskončno oddaljene od 
Mene; ona Mi zaupljivo prihaja naproti; ona Me želi (ob)čutiti in slišati; ona želi prejeti 
svetlobo in moč... Ona sedaj, zemeljsko gledano, ohranja miren pogovor z Menoj; ona 
moli v Duhu in Resnici... ona se duhovno in zemeljsko nahaja v sferah svetlobe, blizu 
Mene, odpira se edino sevanju Mene Samega. 
 
Globoka molitev mora dušo pripeljati do zrelosti; namreč človek, ki se (pri)srčno 
(iskreno, pristno) pogovarja z Menoj, si obenem tudi prizadeva izpolniti vse, kar Jaz 
zahtevam od njega... Zato se pogosto ločite od te Zemlje! Dovolite, da vaše misli 
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zaidejo v višine (navzgor); iščite Me v mislih; pridite k Meni z gotovostjo in zaupanjem 
(z vero)... Torej vztrajajte v molitvi, ko Me tiho in pobožno poslušate, kar vam Jaz 
odgovarjam, pri čemer se Me boste kmalu naučili razumeti. Vi boste v sebi slišali Moj 
glas; vi potem izkoriščate milost molitve, ker se neposredno povezujete z Menoj, pri 
čemer vam vsaka veza z Menoj pomaga pri duševnem dozorevanju. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 5202, 3. september 1951 
 

POVEČEVANJE MOČI PREKO 
DELOVANJA V LJUBEZNI IN PREKO MOLITVE... 

 
Povečajte moč v sebi tako, da stremite k Meni, pri čemer boste prejeli moč od Mene v 
obliki Moje Besede. Ona (moč) vam namreč priteka z vsako Besedo, ki jo vi prejemate 
od Mene, pri čemer krepi vašo dušo, da bi bila vaša težnja k Meni vse bolj globoka; in 
ona (duša) se na ta način združuje z duhom v sebi, ki je del Mene Samega. Brez Moje 
moči ne morete storiti ničesar, in celo težnja k Meni izhaja iz (je posledica) Moje moči. 
Torej najprej mora v vas postati dejavna Moja moč, preden pride do zavestne težnje k 
Meni; in moč lahko pridobite edinole preko delovanja v Ljubezni. 
 
Tisti, ki je dobrega in čistega srca, obenem tudi živi v Ljubezni in si nenehno pridobiva 
moč od Mene. Čeprav pa on ravno tako preko molitve od Mene prosi za moč, katera 
mu potem tudi priteka in katero bo on (ob)čutil kot spodbudo za Ljubezen-sko 
dejavnost. Tedaj on povečuje svojo moč, katero je izmolil od Mene, pri čemer pa se ne 
smete zaustaviti. Nenehno morate skrbeti za povečevenje moči; morate črpati moč iz 
Izvora... morate spoznati Mojo Besedo kot tisto, ki je nastala iz tega Izvora in zato z 
vsemi vašimi čutili hrepeneti po Moji Besedi; tedaj si namreč lahko pridobite ogromno 
moči, da tako lahko uresničite vašo zemeljsko nalogo. Vendar pa brez Mene ne morete 
storiti ničesar (Janez 15:5)... ničesar ne morete storiti brez Moje moči... Vi lahko 
dosežete velike navidezne uspehe na Zemlji, vendar pa morate za vekomaj ostati brez 
vsega, če od Mene ne prejmete moči. 
 
Vi ste dejansko v prednosti glede na vaše bližnje, ki so brez moči, kakor potem ravno 
tako brez moči vstopajo v kraljestvo onostranstva. Toda oni si lahko pridobijo moč 
preko intimne molitve ali preko delovanja v Ljubezni. Namreč tisti, čigar duša je prejela 
moč, obenem tudi dojema Mojo Ljubezen in milost; on dojema Resnico, pri čemer gre 
on po poti, ki vodi navzgor, ker ga pritegne Večna Resnica, ki pozna njegovo voljo, da 
bi se zbližal. In ta duša ne bo mirovala, dokler ne bo zajeta z močjo Ljubezni, dokler je 
ne prežame svetloba Resnice, dokler ne sliši Moje Besede neposredno ali preko Mojih 
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glasnikov. Moč Ljubezni se namreč želi povečati; ona želi v vsej polnosti delovati v 
človeku, ker Božanska moč ni nikoli nedejavna in vedno znova ustvarja (proizvaja) novo 
moč... 
 
Prejmite Mojo Besedo! Tedaj imate nek viden dokaz tega, da ste prežeti z Božansko 
močjo; imate znak Moje Ljubezni, ki vas pritegne k Sebi. Niste več nemočni; tedaj 
greste lahko sami po poti, ki vodi do cilja, ker ste odstranili vse slabosti preko vaše 
povezanosti z Izvorom moči, iz Katerega lahko nenehno črpate. Povečujte svojo moč in 
bodite nenehno dejavni v Ljubezni! Tedaj lahko Jaz Sam delujem v vas in vas obdarim z 
brezmejno močjo... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5168, 10. julij 1951 
 

MOLITEV ZA MILOST IN MOČ, ZA PROSVETLJENJE DUHA... 
 

Naj vaša nenehna molitev bo in ostane: »Oče, izpolni nas s Tvojim Duhom, Tvojo 
močjo in Tvojo milostjo...« Vi s to molitvijo dajete dokaz duhovne siromašnosti, ko 
priznavate vašo slabost in Me prosite za dostavo Ljubezni, za moč in milost ter 
prosvetljenje preko Duha. In Jaz vas bom uslišal, ker Jaz slišim in uslišujem vsako 
molitev, ki se tiče vaše duhovne skrbi (kar se tiče duhovnega), pri čemer vam pomagam 
na višje (da napredujete). Če skrbite za korist vaše duše, ste vi obenem tudi zajeli smisel 
in namen zemeljskega življenja; in potem je Meni lahko dati to, kar želite, ne da bi 
ogrožal vašo svobodno voljo. Tedaj se zavedate vašega še ne popolnega stanja, pri 
čemer se trudite, da ga odstranite s svobodno voljo. 
 
Prihajate k Meni, da bi vam Jaz pomagal; in resnično boste prejeli pomoč, ker se Moje 
srce veseli zaradi vaše potrebe in hrepenenja po Meni. In Jaz vas lahko obdarim kot 
majhne otroke, na katere je potrebno paziti in jih učiti v njihovi slabosti in neznanju, da 
tako lahko rastejo in uspevajo ter da hodijo po pravi poti... da bi lahko šli po poti, ki 
vodi k Meni, v višino, k Svetlobi. Moč, milost in prosvetljenje duha... če molite za to, 
potem imate vse... Mojo Ljubezen, usmiljenje in popolno spoznanje glede vaše 
zemeljske naloge, kakor tudi glede njene uresničitve. Stopate v stanje spoznanja in 
potem vidite, medtem ko ste bili prej še slepi, zaradi česar tudi niste bili blaženi. 
 
Ko vas dotakne tok Moje moči, vi (ob)čutite Mojo Ljubezen do vas, ki vas zelo močno 
pritegne. Jaz vas Ljubim, četudi ste še vedno nepopolni, zaradi česar vam nenehno 
dostavljam Mojo milost, da bi vas oblikoval v popolne, če izkoristite to Milost. In vi 
boste to tudi storili, ker Mi govorite, da želite prosvetljenje duha, zaradi česar povsem 
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jasno spoznavate to, česar vam primanjkuje, kako morate živeti in po kateri poti 
morate iti, da bi postali blaženi. Ko Me prosite za moč in milost, za prosvetljenje preko 
Duha, potem ste dosegli vse. Tedaj je namreč vaše srce že odprto za tok Ljubezen-ske 
moči; Moj Duh je že lahko dejaven, ker Mu vi ne preprečujete tega, ker se vi sami 
odpirate za Moj tok milosti in Ljubezni, katera pa bo neizbežno delovala v nekem 
otroku, ki je voljan in Meni naklonjen. 
 
Jaz vas resnično zelo ljubim. Čeprav pa vas mora vseeno najprej zajeti Moja milost, ker 
vi zaradi vašega nepopolnega stanja niste dostojni prejeti Ljubezni od Mene, zaradi 
česar moram Jaz postaviti milost na mesto pred pravico. Jaz vas moram pritegniti k 
Sebi, ker ne pridete sami od sebe. Vendar pa se vi lahko sami odločite, ali boste sprejeli 
Mojo milost... Jaz vas ne prisiljujem, da hodite za Menoj, toda Moja milost z veliko 
močjo deluje na tistega, ki ne nudi odpora. In vsaka prošnja (molitev) pomeni 
odnehanje od tega odpora... Vedite to, da vas Jaz lahko obilno obsipam, ko vi preko 
vaše molitve pokažete voljo za to, da želite od Mene prejeti in izkoristiti te milosti... 
 
(Po)kličite Me za moč in milost ter da izlijem Duha v vas... Tedaj je v vas resnična 
ponižnost, ker vi čutite, da vi to potrebujete. In Jaz ponižnemu dajem Mojo milost... On 
Me (po)kliče, pri čemer je v svoji ponižnosti že prišel občutno blizu Mene, ker je 
vzpostavil otroški odnos, ki v sebi nosi Ljubezen in ponižnost do Mene, pri čemer 
človeka oblikuje tako, da ga Jaz lahko obilno obdarim z Mojo milostjo, Mojo močjo ter 
Mojim Duhom... Kateri pa potem postaja dejaven v njem in ga vpelje v vso Resnico... 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5805, 14. november 1953 
 

MOLITEV ZA MOČ IN MILOST... 
 

Nikar ne prepustite (pozabite) moliti za milost in moč, ker takšna molitev dokazuje vašo 
voljo, da se želite duhovno izpopolnjevati... Ona pomeni priznavanje vaše šibkosti in 
nepopolnosti, ker vi prosite za to, kar vam primanjkuje, kar pa imate torej neomejeno 
na razpolago. Jaz vam edino ne morem dostaviti moči milosti proti vaši volji, da vas ne 
prikrajšam  za svobodo in tako onemogočim doseganje celotne popolnosti. Čim se vi 
zavedate tega, da vi brez Moje pomoči ne boste prišli do višin (da duša ne bo 
napredovala), čim Me vi tako priznate kot vašega Gospodarja in Boga, potem je Njemu 
vse mogoče; in vi se tedaj spomnite vašega otroškega odnosa do Mene, da Me vi kot 
Očeta prosite za pomoč, pri čemer so vam dani vsi predpogoji, ki vam zagotavljajo 
ogromno milost. Potem pa se vi nedvomno dvigujete v višine (napredujete). Vi ne 
morete ničesar storiti z vašo lastno močjo, pri čemer ste vi nemočni zaradi vaše lastne 
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krivde, zaradi vašega nekdanjega odpadništva od Mene... Vendar pa je Moja Ljubezen 
do vas tako globoka, da vam Jaz spregledam vašo krivdo da vam Jaz želim usmeriti 
darove milosti brez vaše zasluge, ki pa torej zahtevajo srca, ki so voljna sprejeti... In vi 
preko vaše molitve za milost in moč izražate vašo voljnost, da želite prejeti, pri čemer 
sedaj lahko neizmerno prejmete. Jaz vam dejansko dostavljam darove milosti tudi brez 
vaše molitve, ki pa lahko postanejo učinkoviti za vas samo, če se odprete, če Me vi ne 
zavrnete, ko vam Jaz pridem naproti na raznorazne načine. Vaše celotno zemeljsko 
življenje je namreč nek niz dokazov Moje Ljubezni, dogodkov, smernic in usmerjanj na 
Mene, pri čemer pa mora biti vse cenjeno kot milost in kar potem tudi uspešno deluje 
na vas same, ko vi dovolite, da to pusti vtis na vas tako, ko vi v tem prepoznate Mojo 
roko, ki je je nad vsakim od vas in vas želi ujeti, če vi le usmerite vaše oči k Meni in se 
tako oprimete Moje roke, ki vas vleče navzgor. In vi to delate z zaupanjem, če le vedno 
hrepenite po Moji milosti. Jaz vas namreč potem lahko oskrbim, pri čemer boste tudi 
oskrbljeni, da boste vi tako zanesljivo dosegli vaš cilj. Zato nikar ne zanemarite tega, da 
sebe in vse, česar se lotite, predate Meni in Moji milosti, da vam bo to služilo kot 
blagoslov... Dovolite, da bom vaš Začetek in Konec, vaš nenehni Svetovalec in 
Spremljevalec; dovolite, da bom vaš Bog in Oče, Ki je močan in moder ter poln 
Ljubezni in zvestobe do vas, zaradi česar vam vedno daje to, kar vi v ponižnosti 
prosite... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6163, 13. januar 1955 
 

PROŠNJA ZA MILOST... 
 

Vedno samo prosite za Mojo milost in ona vam bo pritekala neomejeno... Milost je 
namreč nezaslužena pomoč, katero Jaz dajem vsakemu, ki hrepeni po njej... Vi lahko 
srečni slavite, vi, ki se nahajate v sijaju svetlobe Mojega Sonca milosti... vi, ki iščete 
njegov sijaj, ker vas bo le ta okrepil na nenavaden način; on se vas bo dotaknil (vas bo 
ganil) na najučinkovitejši način... Jaz namreč samo želim, da se vi odprete, da bi vas 
lahko obdaril v polnosti... Vi prejemate to, kar vi potrebujete, da bi šli na višje (da bi 
duša napredovala), ker vas Jaz ljubim in vam žeim pomagati, da ponovno pridete do 
Mene. Tega, da ste si vi to nekoč sami zapravili... da ste vi zavrgli Mojo Ljubezen, vam 
Jaz ne vzamem v poštev, če se vi sedaj samo usmerite k Meni in prosite za Moje milosti 
oz. jih hvaležno sprejmete, ko vam jih Jaz podarim... Edino Ljubezen lahko daruje 
milost... nezaslužene darove, ki predstavljajo pomoč za vas... Vendar pa mora celo 
Ljubezen zahtevati od vas, da jih vi ne prezrete (podcenite), da jih želite izkoristiti... ker 
drugače Moje milosti ne bodo mogle delovati na vas, ker vas one drugače ne bodo 
odpeljale niti koraka naprej zaradi vaše lastne krivde. Naj vam bodo Moje milosti 
dovolj; in vi boste nekoč lahko neizmerno prejeli, ker vas edino Moja milost lahko 
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oblikuje, da vi lahko nezamisljivo prejmete nekoč v večnosti. Vendar pa tisti, ki zavrže 
Moje milosti, ostaja šibak in nedostojen prejeti več, četudi se on na zemlji počuti, da je 
krepak in vzvišen (visok, domišljav)... Njegova duša je namreč brez moči in brez 
svetlobe (spoznanja), pri čemer se ne more (pre)oblikovati z lastno močjo; on za to 
potrebuje Mojo pomoč, ki je usmerjena k njemu v obliki vseh vrst milosti. In Jaz 
resnično ne jemljem v poštev njihovih slabosti; Jaz jih ne obsojam, temveč sem vedno 
pripravljen pomagati... Jaz ne umikam svojega pogleda od vas; Jaz vas ne prepuščam 
samim sebi, temveč sledim vsem vašim mislim, besedam in postopkom, da bi vam 
vedno usmeril milosti, ko jih vi nujno potrebujete... In vi bi lahko z lahkoto prispeli v 
višine, če vi le pravilno izkoristite vse Moje darove milosti, če vi nenehno v molitvi in s 
hvaležnostjo priznavate Njega, Ki vas ljubi in vas želi pridobiti zase. AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 6223, 30. marec 1955 
 

PROŠNJA ZA MILOST V SVOBODNI VOLJI... 
 

Če prosite za Mojo milost, odpirate vaša srca, da prejmete, pri čemer lahko Moja milost 
deluje na vas... Prositi za Mojo milost pomeni izraz svobodne volje, da želite prejeti 
pomoč, kakor to obenem tudi pomeni priznavanje Mene Samega... kar pa je vaš cilj na 
Zemlji, da se ponovno naučite v Meni priznati vašega Gospodarja, vašega Stvarnika in 
Očeta. Molitev za milost je klic iz nižine v višino... katerega pa Jaz zelo rad slišim, ker 
Mi vrača stvaritev, katero sem izgubil... Vendar pa Mi mora ona nameniti ta klic, ker 
ona brez Moje milosti, brez Moje pomoči ne more prispeti iz nižine v višino. To, ko se je 
ona nekoč usmerila stran od Mene, ji je prineslo stanje šibkosti, zaradi katerega bi ona 
za vekomaj ostala v nižini (spodaj), če ji Jaz ne ponudim pomoči... 
 
Čeprav pa Jaz stvaritvi lahko ponudim pomoč šele takrat, ko jo je ona pripravljena 
sprejeti v svobodni volji, kar pa dokazuje s tem, ko prosi za milost... Ker pa je Moja 
Ljubezen nespremenljiva do vseh Mojih stvaritev, jim ona potem daje to, kar jim 
primanjkuje. Vsi vi imate na razpolago neizčrpno mero milosti; in vaša prošnja za 
dostavo milosti pomeni prostovoljno odklepanje vašega srca za ta neizčrpen tok 
milosti Moje Ljubezni... 
Ko ste vi ljudje enkrat k Meni navzgor namenili ta klic molitve za milost iz najbolj 
notranjega predela srca, tedaj nikakor ne morete več ostati v nižini (spodaj). Tedaj vas 
namreč Moja Ljubezen vleče navzgor; ona vam pomaga, vam, ki ste prešibki, da bi 
sami premagali ta vzpon... In tedaj boste povsod videli raznovrstne stopnice, ki vam 
potem zagotavljajo vaš vzpon (napredek duše); z lahkoto boste lahko dosegli vaš cilj... 
ker si sami želite priti do Mene, ker drugače ne bi prosili za Mojo milost. 
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Zaradi tega bi moral biti klic za milost prvi korak za vsakega, ki hrepeni po višini... On 
se namreč počuti, da se nahaja v nižini... vse dokler ni povezan z Menoj... Če ga torej 
Moji služabniki na Zemlji napotijo na to, da išče povezanost z Menoj, potem bi se Mi 
moral on prostovoljno predati v mislih in moliti, da mu Jaz ponudim pomoč, da bi 
izpolnil svojo zemeljsko nalogo, da bi dosegel cilj, zaradi katerega mu je dano 
zemeljsko življenje... Tedaj ga zajema Moja Ljubezen in mu izroča obilno mero milosti, 
pri čemer bo on tedaj tudi izkoristil to milost za svoje izpopolnjevanje. 
 
Vsak človek Me potrebuje, če želi napredovati navzgor, ker je sam prešibak... In če se 
zaveda svoje šibkosti, on ravno tako (po)kliče na pomoč tudi za milost. In samo še tisti, 
ki je popolnoma v lasti Mojega nasprotnika (Satana), se počuti tako močnega, da ne 
potrebuje pomoči, pri čemer on obenem tudi zapira svoje srce vsaki dostavi milosti, 
katero mu tudi poleg tega nudi Moja Ljubezen... Ona ne more delovati na/v njem, ker 
se on upira Moji Ljubezni, zaradi česar tako ostaja nemočen in v nižini, vse dokler Me 
tudi on ne (po)kliče za milost... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7430, 17. oktober1959 
 

ZA VZPON JE POTREBNA MOČ... 
LJUBEZEN IN MOLITEV... 

 
Pot navzgor zahteva moč. In ljudje, ki so brez moči, gredo lahko edino po tistih poteh, 
ki so (vodo)ravne ali ki vodijo navzdol. Vendar pa te poti ne pomenijo niti odrešenja niti 
zdravja za dušo, temveč bodo le te vedno vodile do propada, zaradi česar mora človek, 
če želi iti navzgor, prositi za moč.... storiti mora vse, da bi prišel do moči, pri čemer bo 
potem tudi lahko premagal vse ovire, na katere mora računati pri svojem vzponu. 
 
In če je prisotna volja za to, da bi se premagalo ta vzpon, potem tudi ne bo 
primanjkovalo moči. Ta volja namreč obenem tudi dokazuje potrebo po Bogu, pri 
čemer pa Bog oskrbuje z močjo vsakega, ki hrepeni po Njem. To moč se da izmoliti, pri 
čemer so takšne molitve potem tudi povsem zagotovo uslišane... Čeprav pa se jo lahko 
pridobi tudi preko delovanj v Ljubezni, kar je povsem zanesljivo sredstvo za 
pridobivanje moči, tako da bo vzpon lažji za človeka, ko živi v Ljubezni. Ljubezen je 
namreč moč; ona pomeni sodelovanje z Bogom, Ki je Sam Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)... 
 
Zato vsak človek, ki živi v Ljubezni, lahko uporablja moč iz Boga; tedaj je namreč Sam 
Bog v njemu in z Njegovo močjo bo človeku uspelo vse, česar se loti. Tako da se 
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nobenemu človeku, ki izpolnjuje zapovedi do Boga in bližnjega, ni potrebno bati 
vzpona... On bo šel po tej poti, pri čemer niti ne bo opazil, da se vzpenja; on ne bo 
naletel na ovire, ker bo šel igraje preko njih. Pot zanj ne bo naporna, ker je on sam poln 
moči, tako da bo lahko z lahkoto premagal še veliko težje poti, ker je premagal 
vsakršno slabost... 
 
Toda če zanemarja Ljubezen do bližnjega, potem bo to zanj predstavljalo okove, če se 
želi vzpenjati.... Potem bo vedno težil k (vodo)ravnim potem, ki niso naporne zanj. 
Vendar pa tako ne bo nikoli dosegel cilja, temveč bo nenehno vse bolj tonil in na koncu 
(pro)padel v brezno... Zato, če se ne morete povsem preobraziti v Ljubezen, se 
potrudite, da prosite pomoč, katero pa boste tudi zagotovo prejeli, ker Bog ceni vašo 
voljo, ki stremi v višino... Samo imejte resno voljo, in lahko ste prepričani, da boste tudi 
prejeli moč, tako da boste postajali vse bolj goreči za delovanje v nesebični Ljubezni do 
bližnjega... 
 
In celo če se vam zdi, da je težko izpolnjevati Božanske zapovedi Ljubezni... pa je resna 
volja dovolj za to, da prejmete moč za življenje v Ljubezni. In vaša moč se bo vse bolj 
povečevala; pot navzgor k Njemu se vam bo zdela vse lažja... Samo nikar se ne 
napotite po (vodo)ravnih poteh ali takšnih, ki vodijo navzdol, ki so sicer resda ugodne in 
človeka mamijo, toda katere vodijo do propada in nikoli ne prinašajo koristi... h katerim 
pa (koristim) mora resno težiti vsak človek, vse dokler živi na Zemlji... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7741, 10. november 1960 
 

ODSTRANJEVANJE ŠIBKOSTI... MOLITEV – PROŠNJA...  
 

Ljubezen vam daje moč... in če ste vi nemočni (šibki, brez moči), potem vedite, da vam 
primanjkuje Ljubezni, da morate vi še delati na vaši duši, da morate vi še oblikovati 
vaše bitje v Ljubezen in da se vi potem ne boste počutili nemočne. In zato, ker vi sami 
še niste izpolnjeni z Ljubeznijo, morate moliti... vi morate priti k Meni in Me prositi, da 
vam pomagam, da vas Jaz izpolnim z močjo... da Jaz prižgem Ljubezen v vas in da vam 
prenesem moč... In vaša molitev bo uslišana... Vi lahko vse, česar sami ne posedujete, 
prejmete od Mene. In tako lahko Jaz prižgem Ljubezen v vas do žarečega sijaja, če je to 
vaša volja in če Mi vi predstavite to, da vam primanjkuje Ljubezni, pri čemer Me prosite 
za pomoč... Potem Jaz lahko resnično (do)pustim, da se izlije v vas Moja moč, kar pa bo 
vedno prineslo povečano spodbudo za delovanje v Ljubezni. 
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Jaz vam resnično odobrim (uslišim) vsako duhovno prošnjo; in to, ko se vi počutite 
uboge v Ljubezni in prosite za Mojo moč Ljubezni, je duhovna prošnja. In neko takšno 
duhovno prošnjo Jaz z veseljem uslišim, zaradi česar vi ne morete nikoli reči, da ste 
nesposobni za Ljubezen, ker vam Jaz nadoknadim vsako pomanjkanje v vas, čim le 
imate voljo živeti v Ljubezni. Vendar pa je za to ravno tako brezpogojno potrebna 
povezanost z Menoj, če vi želite dozoreti v vaših dušah. Namreč brez takšne 
povezanosti Moja moč ne more pritekati v vas, zaradi česar vam jo tudi primanjkuje... 
 
Toda vi ste lahko vedno dejavni v Ljubezni, ker Moja iskra Ljubezni počiva v vas, pri 
čemer je tako lahko vedno mogoče vzpostaviti povezanost z Menoj, zaradi česar se v 
vas ravno tako nahaja moč za delovanje v Ljubezni. Vi se ne zavedate veličine moči 
Ljubezni. Toda ker sem Jaz takó moč, kot tudi Ljubezen, boste vi, potem ko se 
povežete z Menoj, vedno posedovali moč in Ljubezen; vi namreč potem sami hrepenite 
po tem, kar ste nekoč prostovoljno predali (čemur ste se odrekli)... vi potem znova 
hrepenite po svojem izvornem bitju, pri čemer se vi odpirate Mojemu sevanju 
Ljubezni... Zato vi ne boste več šibki in boste v življenju premagali vse, kar se zahteva 
od vas. Nikoli se vam ni potrebno bati šibkosti in nebogljenosti (da bi ostali brez moči), 
ker je to takoj odstranjeno, če se Mi vi iskreno predate, če želite prejeti moč od Mene. 
 
To vam potem daje spodbudo, da ste dejavni v Ljubezni. In nič vas ne bo zadržalo od 
delovanja v Ljubezni, ker vas že osrečuje povezanost z Menoj. In vi ste potem vedno 
pripravljeni izpolniti Mojo voljo... vi vse bolj goreče težite k Meni; vi boste prebujenega 
Duha vedno bolj spoznavali Mojo voljo, pri čemer bo vaše celotno bitje izpolnjeno z 
Ljubeznijo in boste pozitivno delovali (vplivali) na vašo okolico... vi boste doprinesli k 
odrešenju duhovnega, ki še ni osvobojeno, ker vas spodbuja Ljubezen, Moje 
neposredno izražanje (manifestacija, delovanje) v vas. Zato ne bodite plahi, če se vi 
počutite nemočne, temveč vedno samo pomislite na svojega Očeta, Ki ne želi pustiti v 
šibkosti svojih otrok, temveč vam resnično obilno daje, če vi samo pridete k Njemu za 
to. 
 
In vsaka prošnja obenem tudi predpostavlja povezanost z Menoj; vsaka povezanost 
vam torej omogoča priliv moči Ljubezni... Zato se bo vsak človek, ki ljubi, vedno 
spomnil na Mene oz. človek, ki ostane povezan z Menoj, bo vedno deloval v Ljubezni, 
pri čemer se ne bo nikoli počutil šibkega. Jaz sem namreč ravno tako prisoten tam, kjer 
je človek povezan z Menoj, pri čemer Moja prisotnost izključuje vsakršno šibkost. In če 
se vi včasih počutite, da ste brez moči, potem vedite, da Jaz hrepenim po vaši intimni 
povezanosti; Jaz vas namreč lahko obdarim šele tedaj, ko se vi kot otroci usmerite k 
Očetu, da vam On pomaga. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 8063, 15. december 1961 
 

DUHOVNA PROŠNJA: MOLITEV ZA MILOST IN MOČ...  
 

Iz Mojega (iz)obilja (bogastva) lahko črpate milost za milost. Jaz namreč dajem obilno; 
Jaz ne omejujem mojih darov, če le želite, da vam jih podarim... In Moja Ljubezen do 
vas je resnično ogromna, ker vas Jaz vidim kot slabotne otročiče, ki ne morejo 
napredovati navzgor brez pomoči, ki za vzpon v višine potrebujejo Mojo pomoč. In ko 
Me prosite za milost in moč, potem vam ona tudi resnično priteka, ker Jaz izjemno rad 
uslišim neko takšno prošnjo, ker Mi dokazujete vašo voljo za to, da pridete do Mene, iz 
Katerega ste nekoč nastali. 
 
In vi priznate vašo šibkost; prepoznate pomanjkljivo stanje, v katerem se nahajate, pri 
čemer v vsej ponižnosti pridete k Tistemu, Ki je Sama Moč ter Svetloba, pri čemer vas 
bo On oskrbel z močjo in svetlobo. Vi sicer resda lahko v življenju razpolagate z 
življenjsko močjo, katera pa vam še ne zagotavlja vzpona v višino, ker za to potrebujete 
duhovno moč, katero pa si resda lahko priskrbite z življenjsko močjo... In če torej vi 
molite za dostavo duhovne moči, vi sami priznate vaše stanje šibkosti, katerega se 
trudite odstraniti. 
 
Jaz vam dajem vse. Jaz sem nenehno pripravljen podarjati, tako da ni podtrebno, da 
ostane praznih rok kdorkoli, ki od Mene pričakuje okrepitev... Vendar pa Mi morate reči 
to... Nekoč ste namreč zavrnili Mojo Ljubezen... kar pa je pripeljalo do tega, da ste 
postali šibki, ker Moja Ljubezen, ko naleti na odpor, izgublja učinkovitost. To pomeni, 
da morate vi najprej odnehati od upora, kar pa Mi dokazujete tako, ko Me prosite za 
milost in moč... to pomeni, da ste se pripravljeni vrniti k Meni, da pomanjkanje sevanja 
Ljubezni doživljate kot stanje šibkosti in da želite ponovno prejemati, tako da vam 
lahko podarim Sebe, pri čemer vas oskrbim z milostjo in močjo... 
 
In Jaz vas bom resnično bogato obdaril; ničesar vam ne bo primanjkovalo, tako da 
boste tudi uspešno premagali pot vašega zemeljskega življenja. Uspešno boste opravili 
izpit vaše volje in vaše poglede vedno usmerjali edino na Mene, ker vas potem Jaz 
privlačim z Mojo Ljubeznijo. Lahko verjamete, da vi sami ne boste mogli zabeležiti 
uspeha, da vi potrebujete Mene in Mojo pomoč... katero vam bom Jaz odobril in katero 
zagotavlja Moja ogromna Ljubezen, za katero pa morate prositi vi sami; vi morate vaše 
misli usmeriti k Meni in se odpreti za dotok sile milosti. 
 
Tako, kot ste se nekoč obrnili stran od Mene in sami sebe zaprli v svobodni volji... se 
morate sedaj ponovno v svobodni volji vrniti k Meni. In vaše molitve bodo resnično 
uslišane, ker se Moja Ljubezen želi vedno edinole predati, želi osrečiti, ona želi mrtvo 
prebuditi v življenje, želi okrepiti šibko... Ona sama vas želi pritegniti k sebi, zaradi 
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česar išče priložnost, da se združi z vami... kar pa morate vi omogočiti v svobdni volji, 
ker vas Jaz ne prisiljujem. 
 
Takrat pa Jaz ne poznam omejitev. Lahko prejemate moč in milost v izobilju, pri čemer 
se vam vzpon v višino ne bo zdel zahteven. Vi boste živeli zemeljsko življenje v skladu z 
njegovim namenom; spoznali boste, da sem Jaz Sam in združitev z Menoj namen in cilj 
vašega zemeljskega življenja. Tedaj boste šli zavestno po življenjski poti, ker se tedaj 
počutite kot otroci vašega Očeta. Vzpostavljate pravilen odnos otroka do Očeta, pri 
čemer se boste resnično vrnili v Očetvsko Hišo in potem za vekomaj ostali povezani z 
Menoj... Pravilno boste izkoriščali vse milosti na Zemlji... Potem boste lahko kot Moji 
pravi otroci vstopili v Moje Kraljestvo, ki je vaša resnična domovina... AMEN 
 

*** 

 

Bertha Dudde, št. 8148, 11. april 1962 
 

PROŠNJA ZA MOČ IN MILOST JE VEDNO IZPOLNJENA... 
 

Vi lahko vedno prosite za Mojo milost in moč... Nikoli ne boste odšli praznih rok, ker 
sem Jaz vedno pripravljen dati, če vi le želite prejemati. Toda ker ste šibki, vse dokler še 
nimate Ljubezni, ki je v sebi moč, si morate moč izmoliti od Mene, da bi bili dejavni v 
Ljubezni, da bi bila vaša šibkost povsem premagana in da bi torej lahko izvajali dela 
Ljubezni. Jaz nikoli ne dopustim, da molitev za moč in milost ostane neuslišana, ker Mi 
tedaj vi v ponižnosti priznate vašo pomanjkljivost in nepopolnost ter Mene Samega 
priznate kot Bitje, Ki je popolno in Ki obenem tudi razpolaga s celotno močjo in 
svetlobo, ki vam jih potem daje kot milost... Namreč to, ko vas oskrbujem z močjo in 
svetlobo, je milost, ker ste nekoč v svobodni volji zavrnili moč in svetlobo, s čimer ste 
sedaj ponovno oskrbljeni v obliki Mojih darov, če Me le prosite za to.  
 
Nobenemu človeku na Zemlji ni potrebno, da ostane slaboten in brez svetlobe (v temi, 
neprosvetljen, brez spoznanja), če govori Meni, Katerega on sedaj preko molitve prizna 
kot Izvor svetlobe in moči... In njegova molitev bo resnično uslišana. Čim ste namreč vi 
prišli do tega, da je vaše bitje nepopolno, se Mi boste vi približali; in tedaj ste se 
prostovoljno vrnili k Meni, Katerega ste nekoč v prevzetnosti zapustili, zaradi česar ste 
postali šibki in zamračenega duha. Toda Jaz nisem zadovoljen z nepopolnim bitjem, 
tako da mu Jaz Sam pomagam, da pride do njegove nekdanje popolnosti, če je le 
njegova volja z Menoj, od Katerega se je nekoč obrnil stran... Toda vse dokler še vedno 
vlada nad vami Moj nasprotnik (Satan), kateremu ste nekoč v svobodni volji sledili v 
globino (v brezno, v temo), v vas še ne bo prevladal občutek šibkosti, temveč boste še 
vedno prevzetnega duha, pri čemer ne boste prekinili odnosa z Mojim nasprotnikom, 
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da bi se usmerili k Meni... Vi vse do tedaj ne pridete k Meni v molitvi, da bi vas Jaz 
izpolnil z močjo ter milostjo, ker vas Moj nasprotnik zaustavi pri tem, da vzpostavite 
povezanost z Menoj in da Me (po)kličete v Duhu in Resnici.  
 
Jaz tako znam pravilno oceniti prošnjo za moč in milost; Jaz vem, da ste se vi tako 
opredelili za Mene, da se kot skesani otroci vračate k Meni in Me prosite, da bi vas kot 
otroke ponovno sprejel Oče, Ki vas ljubi... Tedaj pa Jaz ne bom preslišal odposlanega 
klica (prošnje, molitve); Jaz vas bom obdaril tako bogato, da boste potem šli polni moči 
in svetlobe po poti, ki zanesljivo vodi k cilju, k Meni. Moja Ljubezen vas namreč 
pritegne in vi z veseljem dovolite, da vas privlači. Vi Mi ne nudite več odpora, pri čemer 
prejemate vse milosti in jih izkoriščate... In v vas postaja svetlo, ker prihajata do izraza 
Moja milost in moč, preko katerih se v vas prižiga Ljubezen, ki vam daje svetlobo 
(spoznanje), katero ste nekoč izgubili. Molitev za milost in moč, ki prihaja iz srca, je 
neka duhovna prošnja, ki je uslišana. 
 
Tako da boste izgubili vsakršno šibkost, pri čemer boste lahko prejeli Moj tok moči, ki 
bo oživela dušo in jo osposobila za to, da lahko uspešno izvede delo na sebi... Vendar 
pa bo pri tem lahko sodelovalo tudi telo, če Jaz smatram, da je to koristno... Namreč 
ravno njegova šibkost mora človeka pogosto poklicati na molitev za milost in moč. In 
Jaz bom resnično izlil Moje milosti ter vas brezmejno obdaril, ker vas Jaz ljubim in 
hrepenim po vaši vrnitvi k Meni, kar pa morate izvršiti v svobodni volji. Ni človeka, ki bo 
moral biti brez Moje milosti in moči... kakor ravno tako ni človeka, ki bo sposoben biti 
brez njiju; namreč on brez dostave Moje usmiljene moči niti ne more napredovati 
navzgor ravno zato, ker je slaboten, zaradi česar mu ne uspeva vzpenjati se z lastno 
močjo. Vendar pa je vedno lahko prepričan v nekaj: da ga Jaz slišim in uslišim, ko 
prošnja za moč in milost pride do Mojega ušesa... Vi se namreč tedaj ponižno podrejate 
volji vašega Očeta; priznate Me in hrepenite po Meni... In Jaz vas bom zajel in vas ne 
bom več pustil, vse dokler ne pride do popolne združitve z Menoj... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8589, 18. avgust1963 
 

MOLITEV ZA MOČ IN MILOST... PONOS... PONIŽNOST... 
 

Zapomnite si to, da vi lahko vedno prosite za Moj blagoslov za vas same, kakor tudi za 
vaša bližnja človeška bitja in vse duše v duhovnem kraljestvu... Vaša prošnja za dar 
milosti je vedno neko delo ponižnosti, če ga vi prosite za vas same, ker vi na ta način 
priznate vašo šibkost in Me v tej šibkosti prosite, da vas okrepim. In oseba, ki se počuti 
šibka, bo vedno s ponižnostjo pristopila k Meni, Jaz pa Mojo milost dajem ponižnim 
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(Jakob 4:6; 1 Peter 5:5)... Če prosite milost za druge ljudi, za drugo človeško bitje ali za 
duše v onostranstvu, potem je to neko delo nesebične Ljubezni, ker vi želite pomagati 
tistim, ki so šibkega duha; vi prosite za moč za te enako šibke duše, pri čemer jim 
potem Jaz lahko dam moč zaradi vaše Ljubezni. In ta prošnja, ki jo vi namenite Meni, je 
vedno duhovna prošnja, katera pa vam bo tudi resnično vedno uslišana. In vi Me boste 
vedno prosili samo s ponižnim srcem; vi priznate vašo šibkost in se zavedate, da moč in 
milost prihajata edino od Mene, s čimer vi priznate vašo nepopolnost in hrepenite po 
tem, da postanete popolni tako, ko prosite za Mojo podporo... 
 
In če vi sedaj vzamete v poštev to, da ste Me nekoč zapustili, ker ste se imeli za močne 
in ste verjeli, da ne potrebujete več Mene in Moje moči, potem boste ravno tako 
razumeli, da ste se vi sami prostovoljno odrekli vaši popolnosti... Toda vi ste utelešeni 
na Zemlji kot človeško bitje zaradi vrnitve k Meni in ta vrnitev se mora odvijati v 
obratnem vrstnem glede na odpadništvo od Mene. Vi ste bili prevzetni in ste zase 
verjeli, da imate ogromno moči... Sedaj pa ste torej vi morali prepoznati in priznati 
vašo šibkost v zelo globoki ponižnosti ter Me rotiti za dar moči... 
 
Ker ste se vi nekoč obrnili stran od Mene z vašo lastno svobodno voljo, Me boste morali 
rotiti za milost, za dar, katerega si ne zaslužite in katerega ste vi sami v prevzetnosti 
zavrgli... Vendar pa verjemite, da vam bom Jaz zelo rad uslišal neko takšno prošnjo za 
moč in milost, ker Jaz Osebno želim, da vi dosežete popolnost in da se Mi lahko 
ponovno pridružite, da bi prejeli blagoslove, katere pa je moč uresničiti edinole z 
združitvijo z Menoj... Edinole vaše priznavanje nedostojnosti in šibkosti Me takoj 
motivira, da vas obdarim z obiljem darov... Zato Me vi lahko vedno znova prosite za 
dar moči in milosti... To je duhovna prošnja, katero bom Jaz brez dvomov uslišal, ker je 
Moja sreča v tem, da Mojim živim stvaritvam nenehno priskrbujem moč Moje Ljubezni, 
da bi omogočil njihov napredek in da Mi se oni vedno bolj približajo. Namreč vi sami od 
sebe ne boste sposobni napraviti tega, vse dokler niste izjemno dobrodušni in si na ta 
način priskrbite moč zase.  
 
Toda molitev v duhu in Resnici za dar milosti je neko popolno zagotovilo, da boste to 
tudi prejeli, ker vedno znova poudarjam: Jaz Mojo milost podarjam ponižnim, ker Me 
bo edino ponižno srce prosilo zanjo. In vedno znova vem zagotavljam, da vam bo ta 
prošnja uslišana, ker navsezadnje vi na ta način priznavate vašo željo, da se Mi želite 
približati, s čimer pa ste vi že položili vaš izpit volje na Zemlji: vi se prostovoljno 
usmerjate k Meni, od Katerega ste se nekoč obrnili stran v prevzetnosti in bahatosti... 
Torej vsak, ki prosi, ni niti prevzeten niti bahav, ko se Mi on podreja; in zaradi njegove 
ponižnosti mu Jaz tudi lahko dam v izobilju, tako da resnično ni potrebno, da je 
kdorkoli v pomanjkanju, če pristopi k Meni s to prošnjo, katero pa bom Jaz zelo rad 
poslušal in obenem tudi uslišal... Ko ta misel glede prošnje za moč in milost enkrat 
zaživi v vas, potem Me boste vi ravno tako priznali kot vašega Boga in Stvarnika, Ki želi 
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biti vaš Oče; vi ste že navezali stik z Menoj, kar je vedno prikazano preko (pri)srčne 
molitve ne glede na to, kaj prosite... Toda moč in milost sta duhovno premoženje, za 
kateri Jaz ne bom nikoli prikrajšal osebo, ki moli (prosi), ker s tem dokazuje njegovo 
ponižnost; in Jaz bom vedno podaril Mojo milost ponižnim, kakor sem to obljubil. 
AMEN 

 

 

...................................................................... 3…................................................................. 
Molitev za moč v skušnjavah... Borba proti nasprotniku... 

......................................................................†…………….................................................. 
 

 

Bertha Dudde, št. 6643, 12. september 1956 
 

PROŠNJA ZA MOČ ZAGOTAVLJA 
BOŽJO POMOČ ZA VZPON... 

 
Edinole z Božjo pomočjo se boste v zemeljskem življenju lahko zoperstavili napadom in 
zatiranjem Božjega nasprotnika (Satana); sami se namreč ne morete upreti, ker vam 
primanjkuje moči za to. Ne glede na to kako neprijetne skušnjeve vam on povzroča, 
kako prebrisano in hinavsko vas on napada, imate ravno tako na razpolago Božjo 
milost, tako da lahko vedno pričakujete pomoč od Boga, če le prosite zanjo. 
 
Gre se samo za vašo odločitev glede tega, kateremu gospodarju se vi podrejate, 
kateremu gospodarju želite pripadati; in če je vaša volja usmerjena k Bogu, boste vi od 
Njega tudi prosili moč, katera pa vam bo vedno postrežena. Toda nikoli se ne boste 
mogli osvoboditi od nasprotnika z lastno močjo, ker ne posedujete te moči, ko 
prihajate na Zemljo kot človek. Vi ste si jo nekoč sami zapravili oz. zavrgli ste to moč, 
katero vam je Bog podaril v izobilju... In sedaj ste utelešeni na Zemlji kot šibke 
(nebogljene) stvaritve... pri čemer si morate sedaj ponovno izmoliti to moč, katero ste 
nekoč zavrgli... katera pa vam bo pritekala neomejeno, ker vam bo to prošnjo Bog 
zagotovo izpolnil, ker vi edino s to močjo najdete pot nazaj k Njemu; in ker si On želi 
vašo vrnitev, bo On storil vse, da bi vas ponovno pridobil, vas, ki ste odšli od Njega za 
neskončno dolgo časa... 
 
Torej vaše zemeljsko življenje, če ga živite brez Boga, je prazno življenje, celo če niste 
orodje, ki se je izjasnil za Njegovega nasprotnika (Satana), ker vi, če znova ne 
propadate v globino, pa brez Boga (za)ostajate na enaki stopnji razvoja. Vaša pot mora 
voditi navzgor, za kar pa potrebujete moč. Bog vam to moč nenehno nudi preko 
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Njegove Besede, Katera vas mora voditi k Njemu, Katera vas usmerja na Gospodarja 
iznad vas in Katero vi želite prejeti v svoja srca ter živeti po Njej; ta moč se namreč 
tedaj že preliva na vas, pri čemer je hrepenenje srca usmerjeno k Bogu, Ki vas 
neopazno vleče navzgor... 
 
Vendar pa vi brez Boga ne morete doseči višine (napredka)... Prosite Ga za dostavo 
moči; pogovarjajte se z Njim, Katerega vi prepoznate kot Tistega, Ki je iznad vas in se s 
to prošnjo uprite nasprotniku, pri čemer vas bo moral on zapustiti, samo ko (po)kličete 
Boga na pomoč proti njemu, za moč, da bi lahko prestali njegove skušnjave! Bog vas 
namreč ne pušča brez pomoči; On vam z veseljem in bogato (obilno) daje, pri čemer 
vam nenehno priteka tok Njegove milosti... 
 
Odprite se in nenehno prejemajte moč iz Boga, in vaše zemeljsko življenje bo 
blagoslovljeno ter vas bo vodilo k cilju... Četudi so namreč skušnjave velike, četudi 
odločitve v zemeljskem življenju zahtevajo vašo popolno voljo... pa je Božja Ljubezen 
tako velika, da On vam ljudem podarja moč in milost v veliko večji meri, če se le 
okoristite z Njegovo Ljubeznijo in milostjo... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1736, 12. december 1940 
 

PROŠNJA ZA MOČ V SKUŠNJAVAH... DUHOVNI NAPREDEK... 
 

Ne glede na to, kako zunanji vplivi delujejo, kot da so nepomembni, pa so le ti vendarle 
odločujoči za človekovo duševno življenje, tako da pogosto prinašajo duševna 
vznemirjenja, ki človeka spodbujajo na to, da se usmeri (povleče) vase in da išče tesnejši 
stik z Bogom. To pa prinaša duhovni napredek, ker vsako povezovanje z Bogom 
pomeni korak navzgor. Vsaka misel, ki je usmerjena k Bogu, pomeni pripravljenost za 
prejemanje moči iz Boga, le ta pa vedno pomeni spodbudo za povečanje stanja zrelosti 
duše. Torej vse življenjske težave ne glede na to, ali jih je mogoče telesno ali duhovno 
občutiti, vedno pomenijo napredek za dušo, v kolikor uspejo dati spodbudo, da človek 
najde zatočišče pri Bogu. Zato lahko vsaka nevarnost prinese blagoslov, vsako trpljenje 
je lahko koristno za dušo. Vendar pa človek, ki samo govori o Bogu, pri čemer nikoli ne 
moli za Njegovo pomoč, nima oporišča (osnove, temelja). Njega bo vse to, kar mu je 
dano kot izpit, tlačilo ali pa bo on to pač premagal... po svoje, z njegovo lastno močjo, 
toda s pomočjo hudobne sile... Ona je namreč takoj pripravljena, če človek zanemari 
večno Božanstvo. Božji nasprotnik potrebuje to stanje, da bi lahko deloval s svoje 
strani, pri čemer bo tudi uspešen. Človek bo lahko zabeležil zemeljsko korist, in to bo 
pripisal svoji moči in svoji sposobnosti, kar pa pomeni nepopolnost za njegovo dušo. 
Ravno tako je tudi duhovna težnja pod vplivom nasprotnika, ko je človek zaradi izpita 
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svojega odpora izpostavljen skušnjavam, pri čemer potem edino s pomočjo razuma želi 
priti do rešitve. Človek ne bi smel nikoli verjeti, da njegova moč zadostuje na glede na 
to, kakšne zahteve so postavljene pred njega... On mora vedno prositi Boga za dostavo 
moči, ker je Božji nasprotnik nenehno na delu s svojo prebrisanostjo. On bo celo 
najmanjši znak šibkosti izkoristil, da bi razširil njegovo oblast; on se bo pojavil v 
najrazličnejših oblikah, pri čemer bo človeka utrdil v navidez njegovih stališčih, pri 
čemer se bo vedno trudil vplivati nanj tako, da bo ta izključil Boga, da bi njegovo dušo 
privlekel k sebi. In zato je potrebno nenehno moliti za Božjo pomoč, še preden duša 
pride v nevarnost, da pade pod vpliv nasprotne sile. Borba bo namreč toliko težja, 
kolikor dlje človek ne najde zatočišča pri Bogu, Ki mu neomejeno daje na razpolago 
moč... AMEN 

 
 

.......................................................................4…................................................................. 
Molitev za milost moči v težavah (trpljenju)... 

......................................................................†…………….................................................. 
 
 

Bertha Dudde, št. 5999, 11. julij 1954 
 

BOŽJA POMOČ MOLIVCU POLNEMU ZAUPANJA... 
 

Jaz resnično ne želim pustiti v šibkosti vas, ki Me prosite za moč in milost, pri čemer 
bom Jaz poskrbel za vas tako, kot Oče skrbi za Svoje otroke, katerih voljo On prepozna 
kot dobro in usmerjeno k Njemu. Jaz včasih dopustim, da se v vas ustvari občutek 
šibkosti, ker vas Jaz želim tesneje povezati z Menoj, da vam pokažem, da ste vi lahko 
močni z Menoj in da se vam ni potrebno bati, če se Me le trdno oklenete, pri čemer 
lahko sedaj razpolagate z Mojo močjo. Vi niste nikoli sami, celo če Jaz ostanem 
prikrit... Vaš klic Mi dopušča, da se razodenem. Zato Me nikar ne pozabite... in celo če 
je vaša potreba (težava) še tako velika, pa ji ne dovolite, da doseže moč nad vami, pri 
čemer ne usmerjajte pozornosti nanjo in s poplnim zaupanjem pridite k Meni. Ravno to 
zaupanje vam tudi zagotavlja pomoč, ker ste vi šele tedaj Moji pravi otroci, ko vi 
nimate nikakršnih dvomov v Mojo moč in Mojo Ljubezen. Ali dejansko obstaja nekaj, 
kar Jaz ne bi mogel spraviti v red (odstraniti)? Ali Mi ljudje lahko dejansko onemogočijo 
Moje delovanje in ali se vam lahko zgodi karkoli hudega (škoda, bolečina, nesreča), ko 
Jaz bedim nad vami? Vendar pa Jaz zahtevam, da vi pridete k Meni po pomoč...  
 
Vsaka težava vas prizadene samo zato, ker vas Jaz želim pripeljati do tega, da 
vzpostavite ali poglobite povezanost z Menoj... Prizadevajte si razložiti ta namen vsake 
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težave. Ko padete v težavo, vedno mislite na to, da sem jo Jaz dovolil, ker bi želel biti 
še bolj pristno povezan z vami. Vendar pa morate vi sami priti do tega, da je težava 
samo majhen opomnik za vas, da morate vi globoko hrepeneti po Moji prisotnosti... 
Jaz ne želim, da greste vi ljudje po poti, kjer Mi ne dovolite, da hodim poleg vas... Jaz 
želim biti vaš nenehni Spremljevalec, zaradi česar bodo vaše poti, če po njih stopate 
sami, postale neprehodne in nevarne. Toda Jaz želim, da vi usmerite klic k Meni, k 
Vodji, Ki vas vedno varno vodi preko vseh grebenov na vaši poti... Ko se srečate s 
težavo, potem najprej pridite k Meni z zaupanjem in se Mi predajte... Jaz namreč želim, 
da se vi odložite to, kar vas obremenjuje. Jaz ne želim biti ignoriran; Jaz vedno želim 
biti vaš Oče, Kateremu zaupate. In vaše zaupanje se bo resnično isplačalo. Namreč 
tam, kjer nobeden človek ne more pomagati, Moja moč ni omejena. Jaz vam lahko 
vedno pomagam in Jaz vedno želim pomagati tistim, ki kot otroci pridejo k Očetu in Ga 
prosijo za Njegovo pomoč. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1435, 25. maj 1940 
 

POMANJKANJE MOČI... MOLITEV... VZDIHLJAJ... 
 

Ljudem pogosto primanjkuje moči za življenje to pa zaradi tega, ker oni ne prosijo 
dovolj pogosto za moč od Boga, pri čemer si oni prizadevajo, da vse premagajo sami 
od sebe. Vendar pa njihova lastna moč ne zadostuje proti močnemu odporu, zaradi 
česar morajo oni prositi za pomoč tam, kjer je izhodišče vseh dogajanj. Ne glede na to, 
ali se težave in skrbi pojavijo zaradi človekove lastne krivde ali pa jim Sam Bog pošilja 
trpljenje zaradi izpita, pa je vsakič potrebno prositi moč od Boga, da bi bila ta težava 
odpravljena. 
 
Vendar pa je človek izgubil to spoznanje, da se Bog želi razdodeti preko trpljenja, da bi 
človek mislil na Njega (da bi Ga spoznal) in v Njem našel zatočišče. Volja je izjemno 
oslabljena, tako da človek pogosto ravnodušno in brez odpora dopušča, da ga premaga 
težava (kriza), namesto da bi se boril proti vsem težavam in da bi za to izkoristil Božjo 
pomoč. Če se Boga pokliče na pomoč, potem se bo on (človek) uspel osvoboditi tako 
otopelosti duha, kakor tudi suženjstva duše... ker bo volja za osvoboditev samega sebe 
postala močna. 
 
Najprej mora biti odstranjeno temeljsko zlo: volja se mora ponovno osvoboditi izpod 
oblasti nasprotnika, ki jo je omejil, pri čemer bo ona potem zopet delovala v skladu z 
Božjo voljo. Čeprav pa mora človek, ki se nahaja v svoji največji stiski, sam od sebe priti 
k Očetu... On mora moliti, ker edino molitev v Duhu in Resnici pride do Boga in edino 
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ta molitev je lahko uslišana. V največji težavi se lahko Očetu nameni globok vzdihljaj za 
moč...  
 
Kolikor bolj iskreno in (pri)srčno se on dviga kvišku, toliko bo večja gotovost, da bo 
(u)slišan. Bog namreč čaka na ta klic, ki prihaja iz srca... Bog želi, da otrok na Zemlji 
hrepeneče iztegne svoje roke k Njemu. On želi, da človek prepoznana svojo lastno 
šibkost in da se prepusti Očetu na nebu... da je prisotno hrepenenje po tem, da izkoristi 
Njegovo Ljubezen in milost... On želi, da pride k Njemu v vsaki težavi... ker On želi 
razdeliti Svojo moč, če se prosi zanjo. 
 
Sprejmite Boga v svoja srca, da bo On v vaši neposredni bližini in samo čakajte, dokler 
se vaše srce ne usmeri k Njemu! Ne iščite Ga daleč stran! Odprite svoje srce in 
poslušajte Njegov glas... On vam govori kot Oče poln Ljubezni. In potolažil vas bo, če vi 
pridete k Njemu z vašo težavo; On je namreč Ljubezen in ta Ljubezen vam želi 
pomagati. Vendar pa morate vi hrepeneti po tem, da prebudite duha; vi morate prositi 
moč od Boga v vsakem času, za vsak postopek (delo) in v vsaki življenjski situaciji... Vi 
morate prositi Boga za rešitev iz težave, za katero ste sami krivi, čim ste tudi predali 
moč nad vami Božanskemu nasprotniku (Satanu), pri čemer je postala oslabljena vaša 
volja. Iskreno prosite Boga, da vas reši izpod njegove (Satanove) oblasti, tako da vi 
resnično ne boste molili zaman. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1125, 4. oktober 1939 
 

DUH IN MOČ... MOLITEV V DUHU IN RESNICI... 
 

Ko prejmete Mojega Duha, obenem tudi k vam priteka Moja moč. Smisel Moje 
Ljubezni do vas je ta, da vam pomagam v vseh težavah (nemiru, zmedi), katerim pa se 
ne morete izogniti, vse dokler Me še niste povsem spoznali... In Jaz samo čakam na vaš 
klic, da bi vam lahko pomagal v vsaki težavi. Če Me sprejmete v svoje življenje, potem 
je tudi trpljenje izpolnilo svoj namen. In Jaz ga potem umaknem od vas, in če Me takrat 
(po)kličete v Duhu in Resnici, ste zajeti z Mojim Duhom ter oskrbljeni z Mojo močjo. In 
sedaj, ko verujete in ko se vaše srce voljno odpre tej moči... ko se Mi predate in se Mi 
tako prepustite s polno vero in brez (lastne) volje, da vam Jaz pomagam, potem boste v 
sebi tudi (ob)čutili to moč ter zaznali Mojega Duha... Vendar pa morate premagati vaše 
dvome. Jaz sem od vekomaj vaš Oče, tako da imate vsi vi, ki ste nastali iz Mene, vso 
Mojo Ljubezen. Toda Jaz hrepenim, da se Moji otroci vrnejo v Očetovsko Hišo, in če se 
Mi ne upirate, vas Jaz pritegnem k Sebi... Vendar pa morate vi verjeti v Očetovo 
Ljubezen do Njegovih otrok... Jaz sem poleg vas, vendar pa moram uporabiti vsa 
sredstva, da bi vas vzgojil v otoke polne vere in popolnega zaupanja, da bi v popolni 
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predanosti našli zatočišče v Mojem očetovskem srcu v vsaki življenjski težavi in 
trpljenju. Tako da lahko vedno edinole Mene (po)kličete in pričakujete Mojo pomoč. In 
preplavila vas bo Moja moč, tako da boste premagali vsako težavo, katero sem moral 
dopustiti, da se vam zgodi zaradi odrešenja vaše duše... AMEN 
 

*** 

Bertha Dudde, št. 3507, 7. avgust 1945 
 

UMAKNITI SE NAVZNOTER... USLIŠANJE MOLITVE... 
 

Dvignite vaše oči k Meni, od Katerega vam prihaja pomoč... Jaz se spomnim Mojih v 
največji težavi in jim dajem (nudim) Mojo zaščito. In to, kar sem vam obljubil, se vse 
dobesedno izpolnjuje. Moja obljuba pa se glasi: Oče za vekomaj ne zapušča Svojega 
otroka, če Ga on ne zapusti. On ga zvesto in skrbno pelje za roko, tako da gre on preko 
vseh nevarnosti, pri čemer ostane telesno in duševno nepoškodovan. Zato ne bodite 
plahi in malodušni, če se težava stopnjuje, pri čemer vam grozi, da boste doživeli zlom. 
Pustite, naj vse teče v svojem toku, tako da samo poslušajte glas v vašem srcu, da bi se 
začeli zavedati Moje bližine in da bi črpali tolažbo ter moč iz zavedanja glede tega, da 
niste nikoli zapuščeni (sami). Pogosto se umaknite v vašo notranjost in se pogovarjajte 
z Menoj, pri čemer vam bom Jaz odgovoril. Jaz bom odgnal vsakršen dvom in tesnobno 
ter vas naredil vesele in zaupljive, ker vi iz povezanosti z Menoj nenehno črpate moč in 
milost, katere pa vam primanjkuje, če ste tesnobni in če vas je strah. Če ste se sposobni 
intimno pogovarjati z Menoj, potem ste obenem tudi močni, ker se ne počutite same, 
temveč se nenehno zavedate Moje zaščite. Toda če preveč usmerjate pozornost na 
svet, na težavo okoli vas in na njene posledice, potem Moja moč ne more neovirano 
pritekati k vam, pri čemer pa se vi počutite šibke. Samo globoka (po)veza(nost) z Menoj 
vas naredi močne... Vedno Mi govorite tako, kot otroci njihovemu očetu odkrito 
zaupajo vse, kar jih tlači, Jaz pa vas bom poslušal kot Oče in vam prišel na pomoč. In 
nikar ne dvomite v Mojo Ljubezen ter moč... Jaz vam lahko pomagam in Jaz vam tudi 
bom pomagal, če Mi brezpogojno verjamete in Me prosite v otroški ponižnosti. Jaz vas 
namreč ljubim od vekomaj; in Moja moč je neomejena, tako da ona takoj odžene vsako 
skušnjavo (težavo, nesrečo), če je to Moja volja. Zato imejte upanje in verujte; pridite k 
Meni v vsaki težavi ter stiski in nenehno molite za moč vere... Verjamite Mi, da vas 
obdarjam z največjo očetovsko Ljubeznijo, da vas uslišujem, če se intimno pogovarjate 
z Menoj in hrepenite po Moji milosti ter moči... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 3714, 15. marec 1946 
 

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

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7523, 16. februar 1960 
 

DOSTAVA MOČI... 
 
Vi lahko premagate sami sebe, če pridete k Meni Osebno v Jezusu Kristusu, ker sem 
vam Jaz zagotovil moč preko Moje smrti na Križu, katero vi sedaj lahko neomejeno 
črpate iz Mene... Zato se morate vi vedno znova zateči k Meni in Mi v molitvi zaupati 
vaše skrbi ter težave. In Jaz bom poskrbel za vas; Jaz vam bom pomagal, v kar ste lahko 
prepričani. Vi potrebujete moč, da bi nadvladali... ker ste vi sami še slabotni, vse dokler 
vas Moj nasprotnik (Satan) še lahko tlači, ker se vi ne držite dovolj blizu Mene... 
Pristnost (iskrenost, prisrčnost, globina) vaše povezanosti z Menoj bi vam obenem tudi 
prenesla ogromno moči, pri čemer bi vi potem tudi delovali z Menoj na nenavaden 
način. Vendar pa le malo ljudi poseduje tako globoko Ljubezen, da so oni vedno 
povezani z Menoj. Tam, kjer je torej prisotna ta Ljubezen, je tudi vera izjemno močna, 
pri čemer lahko pride do izraza (se manifestira) Moja moč... In Jaz vas nikoli ne bom 
prikrajšal za dostavo Moje moči, če Me vi samo prosite za to. Vaš duh in vaša duša 
bosta okrepljena, celo če čutite, da je vaše telo šibko, tako da bo duša lahko kmalu tudi 
telesu prenesla moč, tako da bo ono vzdržljivo na vsakršen način in da se bo sposobno 
upreti. Zato se vam ni potrebno pritoževati zaradi šibkosti; vi Me namreč lahko 
pokličete v Jezusu Kristusu, ker bo uslišan vsak takšen klic. 
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Jaz ne želim, da hodite šibki, tako da imate vedno na razpolago moč od Mene. Vendar 
pa Jaz želim, da vi pridete k Meni Osebno in Me prosite, da bi vas potem tudi lahko 
obilno oskrbel z vsem, česar vam primanjkuje. Jaz sem vam namreč obljubil to pomoč z 
Besedami: »Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom dal 
počitek (okrepitev)...«(Matej 11:28). Vendar pa morate vi priti... Jaz pričakujem vaš klic; 
Jaz čakam, da vi vzpostavite vašo povezanost z Menoj, da bi vam potem tudi lahko 
objavil (razodel) Sebe, tako da bo blagoslov nad vami in da bo v vašo duhovno 
korist...Vi ne boste nikoli zaman namenili molitve k Meni za moč. Vedno vam bo 
uslišana; in če vi tega ne (ob)čutite fizično, potem bo od tega imela koristi vaša duša, ki 
bo potem tudi telesu prenesla to, kar je koristno zanj... Toda včasih je šibkost telesa 
ravno tako dobra za to, da človeka še bolj pristno pripelje k Meni, pri čemer bo tako 
obenem tudi zagotovo prišlo do dostave moči, ker se Jaz sklonim do vsakega otroka, 
da bi mu lahko pomagal v njegovi stiski (težavi, nesreči)... (16. februar 1960) 
 
Vendar pa boste vi glede na skorajšnji Konec potrebovali še veliko moči in pomoči. Vi 
boste pogosto verjeli, da ste prešibki pred zahtevami, ki so vam postavljene duhovno 
in fizično. Vendar pa ni potrebno, da ste šibki; vi imate vedno na razpolago Mojo moč, 
za katero vi vedno lahko prosite. Že samo ena misel, ki Mi jo namenite v molitvi, vam 
bo prenesla to moč, ker ni nobena molitev zaman, ki Mi je namenjena v Duhu in 
Resnici, katero ne izgovarjajo le vaša usta, temveč jo lahko (ob)čutiti srce in je 
namenjana Meni... Vendar pa bo moč najprej izpolnila vašo dušo; ona bi namreč 
morala biti najprej oskrbljena, ker se gre za njeno dozorevanje, vse dokler ste vi še 
vedno na tej Zemlji. Čeprav pa bo tudi telo oskrbljeno; telo bo ravno tako (ob)čutilo 
pritok moči, če vi le verjamete, da vas Jaz ljubim in da vas želim osvoboditi od vsakršne 
težave... To pa je tudi namen vsake težave, da vi pridete k Meni po pomoč, da vi iščete 
povezanost z Menoj in da se sedaj v tej povezanosti lahko izlije Moja moč v vas, da se 
tako vi vedno počutite okrepljene, če se Mi le odprete z iskrenimi mislimi, da vam Jaz 
lahko dam to, kar vi želite: moč in milost ter prosvetlenega duha, ki Me vedno 
prepozna ne glede na to, kaj se zgodi, da Me vi potem tudi vzljubite in da nas Ljubezen 
vedno močneje poveže, pri čemer boste vedno nahranjeni od Mene s svetlobo ter 
močjo. AMEN 
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.................................................................... 5….................................................................. 
Prošnja za moč v času Konca... 

Sporočilo za delavce v Gospodarjevem Vinogradu... 
...................................................................†…................................................................... 
 

 

Bertha Dudde, št. 3546, 12. september 1945 
 

PROŠNJA ZA MILOST... ČAS KONCA... 
 
Vedno in za vedno prosite za Mojo milost... in neprenehoma molite (1 Tesaloničani 
5:17) oz. pogosto pošiljajte vaše misli navzgor k Meni, da iz povezanosti z Menoj 
izvlečete moč za prihajajoči čas. On se namreč približuje svojemu Koncu. Vedite to, da 
potrebujete moč bolj kot kdajkoli in da Me vedno lahko prosite zanjo, da pa morate vi 
prositi zanjo, ker drugače Moja milost in Moja moč ne moreta postati učinkoviti v vas. 
Zato pogosto in iskreno molite ter se vedno bolj spajajte v mislih z Menoj; poizkušajte 
se popolnoma spojiti z Menoj preko delovanja v Ljubezni in nikoli več ne pozabite na 
Mene... In lahko boste premagali prihajajoči čas in vse ovire, ker sem Jaz poleg vas, čim 
Me (po)kličete... 
 
V času Konca imate bolj kot kdajkoli prej na razpolago darove milosti. Povsod boste 
lahko prepoznali Mojo milost. Vendar pa morate zavestno (pazljivo) iti po poti, da bi 
(ob)čutili Mojo Ljubezen in milost ter ju sprejeli s hvaležnim srcem. Tisti, čigar čutila so 
duhovno usmerjena, vidi in čuti Moje usmiljeno delovanje, tako da bo on okrepljen in 
potolažen v vsaki težavi telesa in duše. Tisti pa, ki svoje oko usmerja edinole v svet, bo 
ostal brez podpore in bo nemočen proti težavam, ki bi ga morale prebuditi iz 
njegovega stanja mraka. Čeprav pa bodo tudi do njega prišle milosti, katere pa bodo 
ostale neučinkovite, če jih on ne prepozna kot milosti. Edino takrat, ko človek globoko 
hrepeni in prosi, se odpira prilivu Moje milosti in Ljubezni, tako da lahko edino takrat 
postane učinkovita v njemu. 
 
In zato usmerite svoja čutila k duhovnemu! Iščite Me in Me (po)kličite v težavi! Nikar ne 
poizkušajte najti zemeljske rešitve, temveč Me v vsaki težavi prepoznajte kot 
Pomočnika in se obrnite na Mene (recite Mi) za pomoč ter moč... Jaz pa vam bom 
pomagal in ne bom nikoli več dopustil, da bi vaš klic ostal neuslišan, če se le ta iz srca 
dviga k Meni. Jaz pazim na tistega, ki moli, toda ne slišm tistega, ki zahteva; zaradi 
tega morate kot otrok priti k Očetu in Mu ponižno v molitvi izročiti vašo težavo... In 
Moja milost bo v preobilju pritekala k vam, da se tako ne bi izgubili. AMEN 
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*** 
 

Bertha Dudde, št. 3750, 23. april 1946 
 

MOČ IN MILOST V POSLEDNJIH DNEH... 
 
Od sedaj naprej bo odvisno od Moje oskrbe moči in milosti, ali boste zagospodarili nad 
vašim zemeljskim življenjem (oz. premagali vaše zemeljsko življenje), ali boste sposobni 
zdržati vse težave, katere morate prestati za odrešenje (zveličanje) vaših duš. Toda 
Moja moč in milost lahko pritekata k vam edino, če ste to voljni sprejeti, zaradi česar se 
morate vi združiti z Menoj preko molitve in delovanj v Ljubezni. To je Moje nenehno 
opozorilo, Moje nenehno učenje, ki ga Jaz pošiljam nezreli duši, da bi jo pritegnil bližje 
k Meni in da bi ji priskrbel priložnost, da popolnoma dozori, pri čemer bo za vekomaj 
ostala takšna. 
 
To pa se lahko doseže edino v odnosu z Menoj. In če vi ljudje vzpostavite ta odnos z 
Menoj prostovoljno, brez da vas je prisilila težava, bo vaše zemeljsko življenje ravno 
tako lahkotno; vi se lahko izognete mnogim težavam, katerih namen je ta, da vas 
opogumijo, da razvijete pravilen odnos z Menoj. Vi boste vedno prosili za moč in milost 
za vaše duše, da bi uresničili napredek, celo če telesu ni potrebna neka izredna količina 
moči, ker je cilj človeškega bitja na Zemlji ta, da duša doseže zrelost, kar pa ona lahko 
doseže edino z Mojo močjo in milostjo. 
 
Če ljudje povsem zanemarijo ta cilj, bodo morali oni prestati veliko fizično težavo, da bi 
se spomnili na Edinega, Ki ima silo, moč in Ljubezen v izobilju, da bi Ga rotili za pomoč. 
Potem bosta moč in milost lahko pritekali k njim, pri čemer potem duša ne bo več v 
nevarnosti. Vendar pa je izjemno velika težava v času poslednjih dni nujna, ker se ljudje 
vedno bolj oddaljujejo od Izvora moči. Nastal je velik jez med njimi in Menoj Osebno; 
ne molijo več za milost in moč in človeštvo zanemarja Ljubezen... Ljudje se več ne 
oblikujejo v prejemnike Mojih darov Ljubezni, toda moči in milosti jim ni moč dati proti 
njihovi volji. Oni morajo najprej vzpostaviti stik z Menoj, da bi prejeli to, česar jim 
primanjkuje v zemeljskem in duhovnem smislu, kar pa oni kljub temu zelo potrebujejo. 
Ker pa Jaz spoštujem njihovo svobodno voljo, toda po drugi strani jih ne želim pustiti v 
njihovnem revnem duhovnem stanju, Jaz pristopam k njim v obliki velike zemeljske 
težave. Jaz se jim približujem, da bi jim olajšal, da vzpostavijo pravilen odnos z Menoj 
in da (po)kličejo na pomoč Mene kot Dajalca moči in milosti. 
 
Zaradi tega bo v poslednjih dneh postalo neznosno za vse ljudi, ki so oddaljeni od 
Mene, ki pa niso že povsem kontrolirani s strani Mojega nasprotnika (Satana). Oni so 
namreč lahko še naprej (od)rešeni in ogromna težava ima namen to tudi doseči. Vendar 
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pa nikar ne postanite razdražljivi z Menoj, nikar ne dvomite v Mojo Ljubezen in kjub tej 
težavi ne izgubite vere v Mene... Vi, ki ste prosvetljeni, bi morali ravno tako prosvetliti 
vaša bližnja človeška bitja o tem, da se nič na Zemlji ne dogaja brez pomena in namena 
in da celo največje trpljenje lahko pripelje do ozdravitve, če človeško bitje sàmo to želi.  
 
Vi nikoli ne bi mogli preživeti brez Moje oskrbe moči in milosti. Vi boste tudi fizično 
uničeni, če ne prepoznate tega, da je težava Moj opozorilni klic, ker vi sami ne morete 
ničesar storiti. Zaradi tega morate izkoristiti Izvor moči, katerega ima vsak na 
razpolago. Vi bi morali črpati iz njega; vi bi si morali želeti, da Dajalec moči misli na vas, 
zaradi česar morate vi vzpostaviti stik z Njim in Ga miselno iskati za to ali pa se odpreti 
preko del(ovanja) Ljubezni, da tako lahko Moja moč in milost nemoteno tečeta k vam... 
 
Potem se bo zemeljska in duhovna težava končala; potem boste vi še naprej v kratkem 
času pred Koncem sposobni doseči vam postavljen cilj, tako da potem težava ni bila 
zaman. In vi se Mi boste zahvalili, vašemu Očetu večnosti, Ki vas je preko sredstva 
težave rešil nekega neskončno dolgega ujetništva, Ki vam je preko težave pomagal, da 
se osvobodite. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8186, 23. maj 1946 
 

PROŠNJA ZA MOČ V ČASU KONCA... 
 
In v tem času Konca morate še posebno izkoriščati Moje darove milosti; vi ste namreč 
šibki in potrebujete veliko moči, katero pa vam Jaz nanahno dostavljam, če jo le želite 
sprejeti, če jo sprejmete iz Mojih rok kot nenavadno darilo Moje Ljubezni, Ki vam želi 
pomagati, ker ste v veliki težavi. 
 
Jaz poznam slabost vsakega posameznega človeka in njegovo nesposobnost, da z 
lastno močjo premaga zahteve, ki so postavljene pred njega. Vendar pa bo z Mojo 
močjo uspel zagospodariti tudi nad najtežjimi situacijami. Ko namreč uporabi Mojo 
moč, potem bo vsaka šibkost umaknjena od njega. Tedaj ima moč, da premaga vse in 
da iz vseh težav izide kot zmagovalec. In on se bo znašel v težavah, kjer bo med drugim 
potreboval tudi moč, za katero pa mora prositi; Jaz ga namreč ne puščam brez pomoči, 
samo če Me z vsem srcem prosi za dostavo moči... 
 
V času Konca bo težko ohraniti zaupanje v Mojo pomoč in v vsaki težavi z zaupanjem 
priti k Meni; čas Konca namreč pripada Mojemu nasprotniku (Satanu), katerega pa on 
resnično dobro izkorišča tako, ko povzroči to, da se ljudje znajdejo v raznoraznih 
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težavah, kjer morajo pasti v brezup , ker on ne želi, da najdejo pot k Meni. Toda če se 
napotijo k Meni, tedaj jim je zagotovljena vsakršna pomoč; Jaz namreč ne puščam 
nikogar v telesni ali duševni težavi, kdor se s polnim zaupanjem obrne na Mene in Me 
prosi za dostavo moči, da bi z Mojo pomočjo odstranil (rešil) vse težave... 
 
To pa Moj nasprotnik želi preprečiti, zaradi česar vas bo on vedno bolj tlačil, kakor vas 
bo obenem tudi pripeljal do stanja šibkosti, kjer verjamete, da ni več izhoda, zaradi 
česar se vas polasti obup in vam jemlje pogum. Toda vedno morate biti prepričani v to, 
da se vi kot Moji služabniki lahko vedno obrnete na vašega Očeta, Ki vas bo vedno 
oskrbel z vsem, kar potrebujete za telo in dušo. Namreč ravno zato, ker ste delavci v 
Njegovem vinogradu, vas nasprotnik želi odvrniti (nevtralizirati, želi da postanete 
nedejavni), ker na ta način zastaja delo za odrešenje; in on se edinole to trudi doseči, da 
ne bi izgubil nobenega od svojih privržencev. 
 
In vedno mislite na to, pri čemer se mu uprite tako, ko se napotite k Meni, od kjer vam 
vedno prihaja pomoč. In Jaz bom resnično nagradil vašo vdanost in vztrajnost, pri 
čemer boste vi vedno izkusili Mojo pomoč; vi boste (ob)čutili, da sem Jaz Sam poleg vas 
in da vas, Moje služabnike, ki ste dejavni za Mene, vedno blagoslavljam. In to, ko Mi s 
polnim zaupanjem predstavite vaše težave, mora biti duhovni in zemeljski blagoslov za 
vas. Ker kdo bi jih drugače lahko odstranil, če ne Jaz, vaš Bog in Oče večnosti, Ki je v 
Svoji Ljubezni, modrosti in moči neprekosljiv?... 
 
In Jaz vam vedno želim dokazati to Mojo Ljubezen, modrost in moč, da bi bila vaša 
vera okrepljena in da se vam ne bi bilo več potrebno bati tlačenja s strani Mojega 
nasprotnika... To, kar se zdi, da je namogoče, bom Jaz naredil, da je mogoče, pri čemer 
Moja moč začenja delovati šele tam, kjer je človeška moč pri koncu. Tako da Jaz 
nagrajujem vašo vdanost in predanost Meni, če Mi le vedno služite v skladu z Mojo 
voljo, če ne dovolite, da vas pri vašem vinogradniškem delu ovira tisti, ki je Moj 
nasprotnik (Satan) in ki se Mi upira, pri čemer želi to prenesti tudi na vas, da bi 
preprečil, da prejmete svetlobo (spoznanje) in da jo delite dalje tistim ljudem, katere je 
on pahnil v temo in kateri potrebujejo svetlobo iz Mene, da bi znova našli pot k Meni...  
 
Čeprav pa ne bi smel uspeti ; Jaz namreč vem, da je vaša volja močna in da Mi vi želite 
služiti v svoji Ljubezni. In takšna služba v Ljubezni resnično ne bo neuspešna; on bo 
izgubil privržence, pri čemer bom Jaz pridobival duše, pri čemer bodo one (od)rešene iz 
brezna (teme), v katerega želi Moj nasprotnik pahniti ljudi, ker on nima Ljubezni v sebi, 
temveč edinole sovraštvo... vendar pa je Ljubezen močnejša od sovraštva, tako da bo 
Ljubezen zmagala... 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 prevedli Maja M., Zoran Ću. in Lorens N. 

Uredil in sestavil Lorens N. 

 

 

Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 
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