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Zapovedi Ljubezni kot usmerjajoče načelo življenja…
»Blagor usmiljenim…« (Matej 5:7; Luka 6:36)
……………….....…………………….......†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 3755, 29. april 1946

ZAPOVEDI LJUBEZNI KOT USMERJAJOČE NAČELO ŽIVLJENJA…
Vi zanesljivo vršite Mojo voljo, če se učite ljubiti… Naj bo Moja zapoved Ljubezni vaše
usmerjajoče načelo za vse, kar delate, mislite in govorite… Potem boste dosegli Mojo
naklonjenost in boste blaženi duhovno, kakor tudi svetovno (zemeljsko) na način, ki je
koristen za vašo dušo. Vi ne bi smeli nikogar izključiti iz vaše Ljubezni niti zavrniti
pomoči tistim, ki potrebujejo vašo pomoč. Potem boste vi obenem tudi odkrili
skrivnost večne Ljubezni, ki z njeno močjo večno izpolnjuje celotno neskončnost, tako
da lahko do preobilja izpolni tudi vas, da tako postanete Meni enaki (Moja podoba), kar
pa je tudi vaš cilj na Zemlji. Ljubezen mora biti prakticirana. In zato Jaz na Zemlji
dovoljujem veliko tegobo (nesrečo, trpljenje), ker ona človeka spodbuja na delovanja
Ljubezni; tegoba namreč pušča brezštevilne ljudi, da so potrebni pomoči, drugim
ljudem pa daje priložnost, da usmiljeno pomagajo.
Zaradi tega ne dovolite, da vaša srca postanejo trda (da postanete trdosrčni); zavedajte
se tegobe (težave, nesreče), katera vas obkroža in pomagajte tam, kjer lahko in kolikor
lahko. Sledite Mojemu primeru, Kateri Sem na Zemlji olajšal duhovno in zemeljsko
trpljenje, Kateri Sem pomagal šibkim ter bolnim, Kateri Sem postavljal na noge njihove
duše in telesa, Čigar Ljubezen-ski način življenja je bil primer za vas in Kateri vam je
dejal, da hodite za Njim. Bodite usmiljeni, miroljubni, blagi in potrpežljivi, ponižni s
celim vašim srcem ter pravični v razmišljanju in delovanjih. Prakticirajte te vrline, ker so
one rezultat Ljubezni v vaših srcih… torej vi morate vložiti napor; vi se morate začeti
zavedati vaših napak in jih poizkušati odstraniti. Vi morate iz vašega srca pregnati vso
neljubeznivost in stremeti k najvišji popolnosti. Če vam primanjkuje moči, da bi to
naredili, potem imate na razpolago molitev: globoko vezo z Menoj, katera pa vam
vedno zagotavlja oskrbo z močjo… Jaz namreč ne zanemarjam žalosti nobenega
človeškega bitja, še manj pa njegove duhovne bolečine; Jaz poznam voljo vsake osebe
in v skladu s to voljo dajem njegovi duši moč ter pomoč. Naj bo Moja zapoved vodeče
načelo vašega razmišljanja in delovanja, in vi boste na Zemlji izpolnili Mojo voljo…
Nikar ne postanite trdosrčni (nikar ne dovolite, da postanejo neobčutljiva); to je namreč
za vas največja nevarnost, ker boste potem ostali povsem brez moči od Mene. Toda če
prosite za Mojo pomoč, vi ne boste prosili zaman; Moja Ljubezen do vas je namreč
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nespremenljiva in zajema vsakogar, ki po njej hrepeni… vendar pa to, kar Jaz storim
vam, vi storite drugim ljudem; potem bo vaš način življenja skladen z Mojo voljo.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3460, 9. marec 1945

»BLAGOR USMILJENIM…«
Blagor usmiljenim, ki njihovemu bližnjemu nudijo podporo v težavi in nesreči ter mu jo
pomagajo premagati… Moja milost vidno počiva na njih, ker oni izpolnjujejo Moje
zapovedi; oni ljubijo Mene Osebno, ker z Ljubeznijo sprejmejo njihove bližnje, Moje
žive stvaritve… Tisti, ki je nemočen in zapuščen, bo hvaležen za Ljubezen, ki mu je
ponujena, kar pa bo v zameno prebudilo Ljubezen. Vi na Zemlji ne morete oceniti
pomembnosti tega… dejstva, da vsaka iskra Ljubezni predstavlja osvoboditev izpod
nasprotne sile, spremembo, ki pomeni začetek vrnitve k Meni, kar pa se lahko zgodi
edino v Ljubezni. Ljubezen-ska pomoč bo vedno pomenila tolažbo za osebo v vsaki
zemeljski ali pa duhovni težavi. Ljubezen daje moč, ker navsezadnje izhaja iz Mene,
večne Ljubezni in ima lahko edino učinek, da daje življenje. Pomagati nekomu rojeva
pozitivne misli in občutke; to se dotakne duše druge osebe in jo spodbuja na podobna
delovanja. In vsaka dejavnost Ljubezni oddaljuje osebo od Mojega nasprotnika
(Satana), pri čemer le ta zmanjšuje njeno oddaljenost od Mene.
Izvajati dela usmiljenja je v času težave bistvenega pomena, ko sta duša in telo bolna,
ko morajo psihološke bolezni povzročiti psihološke težave, da bodo tako ljudje prišli k
pameti in našli stezo do Mene. In vi jim kažete to stezo, če ste usmiljeni, če vi v
nesebični Ljubezni do bližnjega telesno in duševno postavljate na noge vaše bližnje
človeško bitje z ljubeznivimi deli, besedami tolažbe in ljubeznivo skrbjo. Potem bosta
telo in duša lahko okrevala; slednja namreč (ob)čuti moč Ljubezni, pri čemer postaja
močna in pripravljena stremeti k Meni… Ljubezen bo v zameno prebudila Ljubezen. In
tam, kjer je bila prižgana iskra Ljubezni, lahko Jaz Osebno delujem, ker Jaz ne morem
biti nikjer, kjer ni Ljubezni. Toda tam, kjer sem Jaz, se bo težava končala… v skladu s
stopnjo Ljubezni, katero čuti oseba.
Zato poizkušajte goreče prižgati vzajemno Ljubezen (Ljubezen za Ljubezen), tako da
boste vi boste (od)rešili duše preko vaših del usmiljenja… Odrešenje duš bo pripeljalo
do blažene usode za vas v onostranstvu, kjer pa bo edino Ljubezen cenjena. In duše
vam bodo za vekomaj hvaležne, da ste jim pokazali pravilno pot. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 1032, 31. julij 1939

SOČUTJE… BOLNI IN SLABOTNI LJUDJE…
Poskrbite za bolne in nemočne, pri čemer vzemite v poštev, da oni trpijo in da
potrebujejo vašo pomoč. Vi bi morali imeti sočutje in nenehno imeti v mislih korist teh
ubogih ljudi, katerih fizične nesreče povzročajo, da je njihovo življenje neznosno. Vi bi
morali poizkušati olajšati to trpljenje in jim vedno nesebično pomagati; to je Bogu
prijetno. In ker ste vsi Božji otroci, bi morali ravno tako pokazati zanimanje eden za
drugega in ne bi smeli dovoliti, da se v vas pojavi neusmiljenje ali ravnodušnost do
vaših bližnjih človeških bitij. Kako pogosto se ljudje izognejo bolnim in nemočnim, brez
da jim dajo besedo tolažbe, zaradi česar se ti ljudje počutijo zelo žalostno; oni so
nemočni v njihovem stanju in so hvaležni za vsako besedo, ki jim je dana s strani
Ljubezni… Toda kako pogosto morajo biti oni prikrajšani, ker ne prejmejo nobene
ljubeznive besede. Oni so osamljeni in njihova duša je zajeta z zelo globoko žalostjo,
ker je lačna Ljubezni in se le malo misli nanjo… In Gospod uči usmiljenje… in obljublja
večno blaženost, ker usmiljenje predpostavlja Ljubezen, tako da bo samo napor
Ljubezni prinesel odrešenje duši. Usmiljenje je najčistejša Ljubezen do bližnjega, ker
želi pomagati in ničesar ne pričakuje v zameno… Oseba je lahko bolna v telesu, kakor
tudi v duši… in takemu prinesti pomoč je vedno neizmerno dragoceno… govoriti
besede tolažbe fizično šibkemu in iz dobro-dušne Ljubezni do bližnjega psihološko
bolnemu ter slabotnemu ponuditi pravilno zdravilo… Telesno trpljenje se bo namreč
nekega dne končalo, toda ne bo se končalo tisto dušino, v kolikor se k njej ne pristopi
preko dejavne Ljubezni do bližnjega s prinašanjem pomoči, da bi se izognila njeni
težavi. Šibka in bolna oseba potrebuje veliko večjo podporo; telesna šibkost namreč
pogosto dovoli, da tudi duša pade v stanje nemoči. Njej pa se lahko pomaga edino
preko nesebične Ljubezni, ki pa tako rekoč dušo prebuja iz njenega letargičnega
(duševno otopelega) stanja in jo stimulira, da poskrbi za izboljšanje njenega stanja.
Potem pa bo človeško bitje potrpežljivo preneslo tudi njeno fizično trpljenje, če je duša
le prišla do pravilnega spoznanja preko dejavne pomoči njenega bližnjega človeškega
bitja, ki jo je podpiralo v času njene težave. Vsaka oseba, ki je usmiljena, lahko podeli
brezštevilne blagoslove; zemeljski otrok bo namreč to doživel na nek zemeljski, kakor
tudi na duhoven način. In oseba, ki se jo na ta način vzame v poštev, bo morala
(ob)čutiti olajšanje, pri čemer bo zaradi duhovne moči, ki pa sije z vsakim delom
Ljubezni, svoj pogled usmerila navzgor. Tako bosta Ljubezen in sočutje do bolnih ter
šibkih ljudi pripeljala do veliko večjega blagoslova… Ona bo pomagala izboljšati fizično
stanje bolnega ter nemočnega, pri čemer bo obenem tudi izjemno blagodejna za dušo.
In zaradi tega jim ne pozabite ponuditi vaše pomoči in dobro-dušnega sočutja; fizično
in duhovno jih postavite na noge ter na ta način dovolite, da čas njihovega trpljenja
obenem tudi postane čas duhovnega dozorevanja za njih… In Gospod bo blagoslovil
tiste, ki so polni sočutja do njihovih trpečih bližnjih človeških bitij. AMEN
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***
Bertha Dudde, št. 5635, 25. marec 1953

VSAKA PRIPRAVLJENOST DA BI POMAGALI JE
BLAGOSLOVLJENA S STRANI BOGA…
Verjemite v Moje Besede, da Jaz blagoslavljam vse, kar je storjeno z namenom, da bi
pomagali. Pripravljenost, da bi pomagali, je nesebična Ljubezen do bližnjega, ki pa ne
more nikoli vzbujati Mojega nezadovoljstva. In Jaz vam ljudem pogosto dajem
priložnost, da vašo voljo spremenite v delovanje. Jaz spodbujam (stimuliram) vaše misli
in vam obenem tudi dajem moč za uresničitev, kjerkoli prejmete spodbudo. Samo
nikar pri tem ne stremite k zemeljskim koristim, ker je edino nesebičnost značilnost
pravilne vrste Ljubezni. Vi bi si vedno morali želeti dati, toda pri tem nikoli doseči za
vas same. Zato povsod tam, kjer mislite, da lahko pomagate, se vi ne bi smeli nikoli
vzdržati. Vaš napor Ljubezni namreč ne pomaga samo zmanjšati trpljenja, ampak v
zameno obenem tudi prebuja Ljubezen in zato doseže najplemenitejši namen… prižiga
Ljubezen v srcu osebe, ki sprejme napor Ljubezni in na ta način daje življenje. Namreč
edino Ljubezen prebuja življenje, tako da lahko omehča neko otrdelo srce, pri čemer
doseže transformacijo (preobrazbo), ki pa predstavlja odrešenje za omejeno (privezano,
ujeto, priklenjeno) dušo.
Nikoli si ne dovolite, da se vzdržite dajanja nesebične Ljubezni bližnjemu in pošiljanja
ljubeznivih misli vašim bližnjim človeškim bitjem. Spomnite se njihovih duš, ki se
nahajajo v duhovni temi na Zemlji, kakor tudi v kraljestvu onostranstva. In poizkušajte
jim prinesti svetlobo tako, da boste preko dobro-dušnih del prižgali Ljubezen v njih… Vi
imate lahko nek neverjetno bogat vpliv na vse tiste, ki živijo v temi samo s tem, ko jih
boste ljubili, ko jih boste sprejeli v srce vaše Ljubezni in jim dali veliko Ljubezni, katero
bodo oni (ob)čutili s hvaležnostjo in (vas) v zameno nagradili z Ljubeznijo… Nikoli ne
bodite v strahu, da delate narobe, če želite pomagati. Jaz namreč vidim vašo voljo, ki je
edina, katero Jaz cenim… Težava je ogromna in vsako njeno zmanjševanje je neko delo
usmiljenja, delo polno Ljubezni, katerega posledic vi ne morete prepoznati… Toda
tam, kjer je Ljubezen dejavna, bo vedno mogoče prepoznati uspeh, ki pa je ponovno
sestavljen iz dejavnosti Ljubezni. In to bi vas moralo spodbuditi na neumorno
dejavnost v Ljubezni, da se bo tako vsak žarek svetlobe čutil blagodejno na Zemlji,
kakor tudi v onostranstvu, pri čemer se bo ponovno prižgal… da se bo tako vsak
majhen plamen razširil ter oddajal svetlobo, in da bo tam, kjer sije svetloba, obenem
tudi sreča… da tako vi osrečite tiste, katere z Ljubeznijo sprejmete v vaše srce, katerim
podarite Ljubezen… naj bo to na Zemlji ali pa v kraljestvu onostranstva. AMEN
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Usmiljenje kot vsiljena dolžnost… Edino dela nesebične Ljubezni
prinašajo koristi duši… Edino Božanska Ljubezen
pripelje do modrosti…
……………….....……………………........†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 4868, 29. marec 1950

LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA…
To, kar ste vi storili najmanjšemu izmed Mojih bratov, ste storili Meni, s čimer vi kažete
vašo Ljubezen do Mene in vašega bližnjega. Namreč delo Ljubezni do bližnjega
obenem tudi pričuje o vaši Ljubezni do Mene, in prinesla vam bo veliko več bogastva
od tega, čemur ste se vi odrekli. Toda kdo je vaš bližnji? Vaš bližnji je vsako človeško
bitje, ki pride k vam v stiski s prošnjo za pomoč ne glede na to, ali jo on izgovori ali pa
ona ostaja neizgovorjena. Vi sami boste namreč prepoznali, ko je potrebna pomoč, pri
čemer jo boste tudi ponudili, čim se v vas razplamti iskra Ljubezni in se vas tako
dotakne tegoba vašega bližnjega človeškega bitja. Vendar pa vi lahko uresničite delo
Ljubezni do bližnjega, ko živite v obilju, brez da bi pri tem karkoli žrtvovali. Toda če
vam primanjkuje Ljubezni, potem to ne bo delo (Ljubezni), če pomagate, da bi se rešili
tistega, ki prosi, ki vam gre na živce, ali pa da bi blesteli pred vašimi bližnjimi človeškimi
bitji (da bi vas drugi cenili). Tako veliko je motivov, ki lahko spodbudijo osebo, da
pomaga. Vendar pa Jaz cenim edino delo usmiljene Ljubezni do bližnjega, na katerega
vas je spodbudilo vaše srce. In vi boste doživeli realnost (v svetu) tako, da se bo pomoč
za druge ljudi odvijala edinole organizirano: ko se bo Ljubezen ohladila v človeških
srcih in ko bodo dela Ljubezni postala rutina, ki sicer lahko zagotovo zmanjšajo tegobo
ljudi, toda katerih ni moč vrednostiti kot dela Ljubezni do bližnjega, kot izpolnitev Moje
zapovedi Ljubezni, zaradi česar tudi ne morejo imeti nikakršnega odrešujočega učinka.
Desnica ne bi smela vedeti, kaj dela levica (Matej 6:3)… to mora biti dajanje brez prisile.
Vendar pa niso materialni darovi tisto, kar se edino lahko smatra, da so dela Ljubezni
do bližnjega. Vsaka druga vrsta pomoči, vsak ljubeznivi pogled in vsaka ljubezniva
beseda, (vse to) je lahko cenjeno kot delo Ljubezni, če izhaja iz srca. Duhovna in
psihološka tegoba ljudi je pogosto celo večja od njihove zemeljske tegobe. Tam bi
morali vi aktivno pomagati tako, ko jih opogumljate v trpljenju in jih tolažite na način,
ko ljudi duhovno postavljate na noge tako, ko jim prenašate Mojo Besedo in jih vodite
nazaj k veri tam, kjer je to potrebno. Vse to je del zapovedi Ljubezni do bližnjega. In Jaz
pričakujem edinole mehko (nežno, blago) in sočutno srce, da bi vi lahko izpolnili Mojo
zapoved Ljubezni do Mene in do vašega bližnjega, pri čemer bi obenem tudi prebudili
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Ljubezen v srcu vašega bližnjega, ki je tako lahko usmerjen na pravilno stezo, pri čemer
ste vi dosegli dvakratno nagrado. Vi ne bi smeli pomagati zaradi nagrade, temveč
edinole iz Ljubezni do Mene, tako da bo potem blagoslovljeno vsako vaše delo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6360, 20. september 1955

DRUŽBENI DOPRINOSI…
Kako pogosto se vi ljudje naslanjate na dejstvo, da boste prejeli pomoč, in kako
pogosto imate priložnost, da jo v zameno ponudite. Nihče se namreč ne more
naslanjati samo na samega sebe; vsak potrebuje pomoč njegovih bližnjih človeških
bitij, kakor se tudi vsak znajde v situaciji, da pomaga drugi osebi. Vendar pa ljudje
vseeno nadaljujejo živeti tako, da bi bili povsem neodvisni od njihovih bližnjih in da bi
se obenem tudi izognili pomaganju. Oni poizkušajo zakonsko urediti to, kar bi morala
biti prostovoljna usluga pomoči, pri čemer pa zopet vsak poizkuša izvleči iz tega
zakona največjo možno korist zase… To, kar bi imelo izjemno visoko vrednost za dušo
vsake posamezne osebe, kot nesebična Ljubezen do bližnjega, je spremenjeno v
neprostovoljno (vsiljeno) dolžnost. To pa duši ne prinaša koristi, vse dokler je pri tem
izključena vsaka prostovoljna dejavnost Ljubezni.
V skladu s človeško oceno bi morala biti na ta način odstranjena vsa zemeljska težava,
kot je to tudi brez dvoma namen tistih, ki se čutijo odgovorne za resne težave
človeštva, ker le te ne morejo biti prikrite in tako pritiskajo slednje… In vse dokler med
človeštvom prevladuje brezobzirnost, so celo ta prizadevanja blagoslov, toliko da ljudje
ne bi propadli v revščini… Kljub temu pa to ne more rešiti duhovno nizke stopnje ljudi;
za to je namreč potrebna biti dejaven v nesebični Ljubezni do bližnjega… Ljudi se mora
dotakniti tegoba drugih ljudi, da bi se v njih prižgala Ljubezen… Ljudem mora biti dana
takšna tegoba, ki bo spodbudila dobro-dušno osebo na delovanja Ljubezni… Pomoč je
bližnjemu človeškemu bitju lahko dana v vsakem pogledu: preko besed tolažbe, preko
skrbnega sočutja, preko dejavne podpore… Vendar pa je človeško življenje predvsem
povezano s premagovanjem materije… s spremembo sebične ljubezni v nesebično
Ljubezen do bližnjega…
Človeško bitje bi se moralo odreči temu, kar mu je privlačno (kar ima vrednost zanj), da
bi dal bližnjemu človeškemu bitju, ki to potrebuje… In to je razlog, da bogastvo ni
enako razdeljeno ravno zato, da bi se motiviralo to voljo do dajanja, pri čemer se oseba
lahko obenem tudi nauči premagati materijo in si na ta način podari največje darilo, ko
se loči od materialnih lastnin, da bi olajšal tegobo (revščino in nesrečo) bližnjim
človeškim bitijem… Samo tisto, čemur se prostovoljno odreče, bo osebi prineslo

9

bogato nagrado, ker edino svobodna volja jasno dokazuje Ljubezen, medtem so ko vsi
drugi doprinosi, katere je oseba primorana dati, povsem brez Ljubezni; oni bodo
dejansko celo veliko prej povzročili človekovo trdosrčnost, ko on v sebi potiska voljo do
dajanaj v prepričanju, da je naredil prostovoljno (delo) v korist drugih ljudi. Vendar pa
ne glede na to, ko veliko ljudi na ta način poizkuša zmanjšati ekonomsko revščino…pa
bo človeško bitje še naprej pod vplivom drugačnih tegob: po eni strani v njegovo lastno
korist, toda po drugi strani, da bi spodbudil bližnje človeško bitje, da pomaga… da bi se
ga dotaknilo tako, da se prižge iskra Ljubezni, da se na ta način Ljubezen med ljudmi
ne bo povsem ohladila…
In ravno tisti ljudje, ki so zelo trdosrčni, pogosto niso prizadeti z materialnimi problemi,
tako da se bodo morali napotiti po drugačni stezi, da bi prejeli pomoč: odvzeto jim bo
njihovo uživanje zemeljskih lastnin… to, kar niso hoteli dati, da bi olajšali tegobo
drugih ljudi, tako da potem oni sami ne bodo mogli več uživati… Materialna
premoženja bodo sedaj izgubila njihovo vrednost, pri čemer bo blagoslovljena tista
oseba, ki se na pravilen način sooči s tem… ki se jim (premoženjem) sedaj prostovoljno
odreka, da bi dala bližnjim človeškim bitjem v stiski… Blagoslovljena je tista oseba, ki si
je končno pridobila Ljubezen njegovih bližnjih človeških bitij zaradi dobrih del, ki pa mu
bodo edina sledila v večnost (Knjižica št. 29)… tako da potem njegova težava ni bila
zaman za njegovo dušo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3156, 12. junij 1944

DEJAVNOST LJUBEZNI… DOLŽNOST… POD MASKO SVETLOBE…
Modrost in Ljubezen sta Božanski, tako da ju ne bo nikoli moč najti tam, kjer je na delu
Božji nasprotnik. Vendar pa se bo on kljub temu želel pritajiti pod ogrinjalom modrosti
in Ljubezni. In duhovno slepi ljudje ne bodo prepoznali, da je to, kar namerava prikriti
resničen obraz tistega (Satana), čigar dejavnost ima namen, da uniči ljudi v svetu, zgolj
neka izmišljotina (lažno delo). Vendar pa bo duhovno prosvetljena oseba prepoznala
njegova ogromna zavajanja, tako da je njegova naloga ta, da razkrije Božjega
nasprotnika, da pokaže tisto, kar je Bogu nasprotno in da ljudi prosvetli glede njegove
pritajene dejavnosti. Ljubezen bo lažno prikazana tam, kjer je resnična narava (značaj)
zloba, pri čemer bo hlinjena modrost s strani tistih, ki so brez znanja… Zato je
dejavnost mračne sile ta, da zamrači celoten sijaj, da bi ljudi pahnili v zelo globoko
temo. Ljubezni-polna dejavnot (delovanje) mora biti nesebična; ona mora biti
žrtev…
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Bertha Dudde, št. 2783, 22. junij 1943

ŽRTVENA LJUBEZEN…
Ljubezen človeku omogoča, da se lahko žrtvuje na vsakršen način. Zato bi vaša
Ljubezen morala biti takšna, da boste radi in z veseljem dali vse, če bo to pomagalo
vašemu bližnjemu. Žrtvena Ljubezen je neizmerno koristna za vaše duše, kakor
obenem tudi za dušo vašega bližnjega, ki se pri tem ravno tako uči ljubiti, ker bo
ljubezen, ki se ga dotakne, obenem tudi prižgala v njem-prebivajočo iskro Ljubezni, ki
se lahko razvije v plamen. Človekovo delo mora navdihniti Ljubezen. Samo tedaj bo ta
Ljubezen resnična, ki pa se ne izraža samo v besedah in občutkih, temveč ravno tako v
dejavni skrbi (za bližnje). Blaženost pri uresničitvi dobrega dela, ki pomaga bližnjemu
človeškemu bitju, povzroči, da se oseba počuti zelo srečno… Tako je Ljubezen že sama
po sebi nagrajujoča, ker je prijetna (razveseljiva, prijazna) in nenehno spodbuja na nova
delovanja Ljubezni. Ljubezen, ki se je pripravljena žrtvovati, ne jemlje v poštev sebe;
človek brez razmišljanja daje to, kar poseduje, če to prinaša koristi nekomu drugemu.
On daje drugim, pri čemer je srečen, da lahko pomaga njegovemu bližnjemu
človeškemu bitju… Edino ta vrsta Ljubezni bo pripeljala do zrelosti njegove duše, kar
pa je njegov cilj na Zemlji. Ona bo namreč oblikovala njegovo srce, da bo dovzetno za
Sámo Božansko Ljubezen, Ki pa potrebuje dušo, ki je pripravljena kot bivališče, da bi
tako ostala in delovala v osebi. Človeško bitje preko te Ljubezni privlači k sebi Boga, Ki
je Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 16), pri čemer on ne bo nikoli brez Ljubezni, ker bo
Božanska Ljubezen izpolnila njegovo srce, tako da se bo njegova celotna narava
spremenila v Ljubezen… On se bo prilagodil Bogu; on bo z združen z Njim že na Zemlji,
kar pa je namen in cilj njegovega življenja na Zemlji (Janez 17:21-23)… Vsak, ki se
žrtvuje iz Ljubezni do njegovega bližnjega, daje zelo malo, pri čemer dobi veliko več…
Vse dokler je on še naprej naklonjen zemeljskim bogastvom, vse dokler mu potrošne
stvari sveta pomenijo vse, bo on nesposoben za kakršnokoli dobro delo, ker bo njegova
sebična Ljubezen prevelika in mu bo preprečila, da daje v korist njegovega bližnjega.
Edino Ljubezen ga bo spodbudila, da to naredi; Ljubezen do njegovega bližnjega
človeškega bitja bo povzročila, da mu njegova lastništva (bogastva, imetja, premoženja)
nimajo nikakršne vrednosti. On bo edinole poizkušal pomagati, pri čemer ne bo več
preračunaval, kakšno korist bo dosegel iz njegovega bogastva. On bo dajal (delil) rad in
z veseljem, ker ga bo Ljubezen motivirala na to… Toda vsak tisti, ki je brez Ljubezni, se
ne more ločiti od svetovnih bogastev, kakor on ravno tako ne bo nikoli doživel čistega
veselja; on ne bo spoznal sreče, katero v osebi povzroči dobrodušna dejavnost… In da
bi Bog pomagal tem ljudem, da bi jih podučil o delovanju Ljubezni, dovoljuje, da težava
pride na Zemljo… težke razmere, ki bi morale opogumiti vsako osebo, da bo dejavna v
Ljubezni; neko težavo, katere namen je ta, da v vsaki osebi prižge iskro Ljubezni, da bi
(oseba) delovala z Ljubeznijo. Ko je on enkrat občutil srečo dobrodušne dejavnosti, on
ne bo več tako trdosrčen. Zato morate biti vi ljudje dejavni v Ljubezni. Vi bi morali dati
to, kar imate radi in kar ima vrednost (za vas), če na ta način lahko zmanjšate težavo
ljudi… vi ne bi smeli dolgo razmišljati o tem, ali vam bo to prineslo korist ali izgubo; vas
bi morala spodbuditi Ljubezen v vašem srcu. Vendar pa ona ne čaka in razmišlja (Matej
6:3)… ona se žrtvuje in z veseljem daje to, kar poseduje; ona edinole želi pomagati in
olajšati usodo bližnjega bitja… In če se vi lahko žrtvujete, ne boste postali revnejši,
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ampak boste dosegli večje bogastvo, ker vam bo pritekala Božja moč Ljubezni, ki pa
ima večjo vrednost od vseh zemeljskih bogastev… Vi boste žrtvovali zemeljske dobrine
in jih zamenjali za duhovna bogastva. In ta bogastva bodo vaša, da jih boste lahko
zadržali; ona vam ne morejo biti odvzeta, celo če zapustite Zemljo in odidete v
duhovno kraljestvo… Vse, kar žrtvujete iz Ljubezni do vaših bližnjih človeških bitij, bo
povečalo vaša bogastva (Matej 6:19-21). Zaradi tega morate vi vaše življenje na Zemlji
preživeti tako, da nenehno delujete v Ljubezni. Vi morate služiti in dati drugim;
ponuditi pomoč in nasvet tistim, ki so še naprej šibki in potrebujejo fizično ter duhovno
pomoč. Vi se morate žrtvovati, da bi obenem tudi prebudili Ljubezen v vašem bližnjem
človeškem bitju… da boste tako izpolnili vaše poslanstvo na Zemlji. AMEN

… vendar pa jo mora človek izvajati sam od sebe, brez kakršnekoli zunanje prisile; ona
je namreč lahko le tedaj cenjena kot delovanje Ljubezni, ker bi bile drugače to vsiljene
dolžnosti, ki so na Zemlji sicer zagotovo priznane, vendar pa ima pred Bogom vrednost
edino delovanje svobodne volje človeškega bitja. Namreč edino Ljubezen (od)rešuje…
Ta Ljubezen pa obenem tudi rojeva modrost, katere pa torej ni nikoli moč najti tam,
kjer dolžnost zamenja Ljubezen. Zaradi tega bi moralo izvajanje nekega dela nujno
razodevati (pri)srčno Ljubezen, da bi bilo znanje človeškega bitja prepoznano kot
znanje, ki je v skladu z Resnico, kot Božanska modrost. Tam, kjer ni tega, tudi vsega
drugega ne more biti, tako da je potrebno resno preveriti znanje, ki je dano ljudem.
Namreč tisti, ki je Bogu nasproten, ki želi ljudi voditi v zavajajoče razmišljanje in jih
spodbuja na brezsrčnost, bo uporabljal takšna sredstva, ki sijejo zavajajočo svetlobo s
simuliranjem Božanskega in na ta način ljudem povzročajo resno psihološko škodo.
Vendar pa oni ne prepoznajo tega; oni brez razmišljanja sprejmejo to, kar jim je bilo
ponujeno, pri čemer on izkorišča njegove privržence, da vplivajo na druge ljudi na enak
način, kot tudi on vpliva na njih… tako da oni delujejo pod masko Ljubezni in modrosti,
medtem ko se obnašajo in učijo nasprotno… tako da se oni prisilijo, da delujejo z
Ljubeznijo in med ljudmi širijo zmoto (zablodo)… To bo ostala nenehna borba med
svetlobo in temo. In vsak, ki je prosvetljen, se bo moral boriti proti temi; vsak, ki je
prosvetljen, bo dovolil, da njegova svetloba (Resnica, Resnično znanje) sije, tako da bo
popravil stvari tam, kjer so bili ljudje napačno podučeni. Kakor se ravno tako ne bi smel
sramovati tisti, ki je prosvetljen, da se javno bori proti delovanju, ki je pod masko
svetlobe in pobožnosti; on bi moral pozivati na resnično dejavnost Ljubezni in ljudem
razložiti, da je prisilno delovanje Ljubezni brezkoristno. On bi moral izkoristiti
(uporabiti) modrost, katero je on prejel od Boga, katera je zaradi nesebičnih delovanj
Ljubezni prosvetlila njegovega duha. Namreč Ljubezen in modrost morata vedno
voditi do Boga; toda če ljudje niso v stiku z Bogom, oni ne posedujejo niti Ljubezni niti
modrosti. In če je to na ta način prikazano pred svetom, potem bo to le maska tistega,
ki nasprotuje Bogu, pri čemer poizkuša razširiti hudobijo in neresnico med človeštvom.
In vi mu morate odkrito napovedati vojno, pri čemer ste lahko prepričani v podporo
Boga, Čigar učenja vi izvajate (izpolnjujete) na način, da poučujete Božansko Ljubezen,
ki edina pripelje do modrosti. AMEN
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………………………......…….......….......3……………...........................…....………

Nesebično služenje… Želja, da bi dajal…
Ali je vaša lastna revščina ovira za delovanje v Ljubezni?
……………….....…………………..........†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 3918, 29. oktober 1946

NESEBIČNO SLUŽENJE… REVŠČINA… ŽELJA DA BI DAJAL…
Vi bi se morali pri vsakem delu imeti zavest o tem, da vršite Božansko voljo. Zaradi
tega morate vi vse vaše misli, besede in dejanja predati Njemu, pri čemer morate
prositi za blagoslov in se popolnoma predati Njegovemu Božanskemu vodstvu… vi
morate popolnoma podrediti vaš način življenja Njegovi volji, tako da si morate vi
želeti samo to, da bo vaš način življenja Njemu prijeten in si vedno prizadevati, da bi
osvojili Njegovo Ljubezen. Potem pa ne morete niti govoriti niti delati nekaj, kar bi
nasprotovalo Bogu, tako da vaše življenje na Zemlji ne bo brezuspešno za vaše duše. Vi
izpolnjujete Božjo voljo, ko zapoved Ljubezni postane vodeči princip vašega življenja;
potem živite v skladu z najpomembnejšim zakonom, pri čemer vas bo Bog duhovno in
materialno blagoslovil.
Vaš namen na Zemlji je nesebično služenje, kar pa lahko vi delate v vsaki situaciji ne
glede na to, ali ste revni ali bogati, veliki ali majhni, cenjeni in močni ali neopazni in
nemočni… vi ste lahko vedno koristni pod pogojem, da želite služiti (želite pomagati).
Vsakemu človeku je ponujeno dovolj priložnosti, da bi dobronamerno služil, tako da
nihče ne bi smel verjeti tega, da sam potrebuje pomoč, ker je vse bolj neodločen v tem,
da bi dajal, ker sam nima ničesar za dati… Celo najbolj reven lahko daje… in če nima
materialnega bogastva, potem lahko daje Ljubezen in na ta način v drugih prebuja
Ljubezen… on je lahko pripravljen dajati, tako da je potem njegova volja kot dobro
delo. Bog namreč vedno gleda v srce, pri čemer Mu nobena težnja (hotenje, želja) ne
ostaja skrita. Neko veliko delo Ljubezni, ki je vidno navzven, lahko ostane ničvredno v
Božjih očeh, če srce ne čuti Ljubezni, katero prikazuje delo, pri čemer je celo najmanjši
dar Bogu dragocen, če je to storjeno z ljubečim srcem. In vsak, ki želi z veseljem in
iskreno dajati, bo ravno tako dal od tega malega, kar ima, pri čemer on ne bo
zaskrbljen, ampak bo namesto tega delil… In velikokrat mu bo vrnjeno več, ker Gospod
pravi: »Kakor dajete, tako se vam bo tudi dalo…«, Njegova Beseda pa je Resnica.
Zato nihče, ki si prizadeva živeti v skladu z Božjo voljo, ne bi smel zaskrbljeno hraniti
zase svojega premoženja. On bi moral z veseljem dajati, ker ga bo njegovo delovanje v
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Ljubezni nagradilo z veliko večjimi blagoslovi, kot mu lahko kdajkoli dajo njegova
premoženja (2 Korinčani 9:6-9). On bo namreč prejel veliko več, pri čemer bo njegova
duša dozorela tako zemeljsko, kakor tudi duhovno… on bo vedno pravilno voden, ker
Bog Osebno skrbi za tiste, ki želijo živeti na način, ki je Njemu prijeten in ker Njegovo
vodstvo zagotavlja doseganje cilja. Od vas se pričakuje edino to, da živite za
Ljubezen… da bodo vaše misli, besede in delovanja vedno vodeni z Ljubeznijo vašega
srca, in da se predate Njemu, Ki vam je dal vaše življenje, da tako lahko dozorijo vaše
duše… Vi z lahko z Njegovo milostjo in močjo naredite vse (Filipljanom 4:13), tako da vi
lahko celo v času največjih fizičnih in duhovnih težav izvajate dobra dela pod pogojem,
da se preko molitve združite z Večno Ljubeznijo Osebno, kar pa vam bo dalo
neomejeno moč in milost, ker se Mu vi z deli Ljubezni želite približati. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6365, 26. september 1955

REVŠČINA NE PREPREČUJE DELOVANJA V LJUBEZNI…
Celo najrevnejši med revnimi si lahko pridobi nebeško kraljestvo… Za vsako človeško
bitje je namreč mogoče, da izpolni Mojo voljo… Moja volja pa je nesebično delovanje v
Ljubezni… In ne glede na to, koliko je oseba revna glede na zemeljska bogastva, je on
še vedno lahko dejaven v Ljubezen do bližnjega, ker ona ni sestavljena samo iz dajanja
materialnih dobrin. Celo najbolj revna oseba lahko znotraj njega samega razplamti
plamen Ljubezni; on je namreč ravno zaradi njegove revščine sposoben oceniti
situacijo težave bližnjega človeškega bitja, tako da je že sama iskrena volja, da želi
pomagati, Ljubezen, ki stremi k temu, da bi postala dejavna. Ljubezen se ne meri po
materialni vrednosti tega, kar ona daje; stopnja Ljubezni je tisto, kar je odločujoče, pri
čemer ima potem že celo najmanjše darilo lahko izjemno visoko ceno… Čeprav pa se
srce, ki je polno Ljubezni, lahko poveže z ljudmi tudi na druge načine, toda vedno v
njihovo korist, ker le to prebuja vzajemno Ljubezen… Vsaka ljubezniva beseda,
vsakršna zainteresiranost za usodo njegovega bližnjega človeškega bitja, vsak prijazen
pogled ali dejavna pomoč lahko prodrejo v otrdelo srce in ga omehčajo… Drugo osebo
lahko bolj gani to, kot materialna pomoč, ker ga ravno darovalčeva revščina prepriča v
njegovo iskreno Ljubezen, ki pa bo potem tudi vrnjena, pri čemer bo prižgan žarek
Ljubezni… In če oseba, ki živi v revščini, še naprej razdeljuje celo tisto malo, kar
poseduje, potem bo ona dosegla velika bogastva za večnost (Matej 6:19-21)… Vendar
pa bo on ravno tako prejel materialno pomoč, tako da mu bo njegova revščina
priskrbela največji blagoslov, ker se bo njegovo hrepenenje po materialnem bogastvu
ugašalo, kolikor bolj je on pripravljen pomagati njegovemu bližnjemu človeškemu
bitju. Tako se bo on veliko prej naučil premagati materijo kot pa oseba, ki živi sredi
zemeljskega bogastva.
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(Pri)srčna Ljubezen ni odvisna od količine zemeljskega premoženja. Ljubezen je
občutek znotraj človekovega srca, ki želi biti nenehno dejavna, tako da bo tudi vedno
našla neko vrsto dejavnosti, pa četudi samo to, da bo oseba poskrbela za njegovo
bližnje človeško bitje, da se mu on ne bo nezainteresirano izognil, da ga bo on ozavestil
o nevarnostih in mu pomagal, da najde pravo pot… Človeško bitje lahko na vsakršen
način izrazi njegovo Ljubezen, pri čemer bo njegova Ljubezen vedno (ob)čutila
hvaležnost in bo v zameno prebudila Ljubezen… tako ne bo nobena oseba mogla reči,
da ji je bilo onemogočeno delovanje v Ljubezni… Ljubezen je povsem neodvisna od
materialnega bogastva, ker Me lahko celo najbolj revna oseba roti iz globine njegovega
srca, da poskrbim in pomagam njegovemu bližnjemu v nesreči, ker on sam ni sposoben
narediti tega… Vendar pa molitev kot je ta najprej zahteva Ljubezen v človekovem
srcu, ker bo le ta edinole takrat učinkovita… Jaz bom namreč videl njegovo dobro voljo,
tako da bom z veseljem pripravljen pomagati zaradi njegove Ljubezni… Nesebična
Ljubezen bi lahko olajšala tako veliko trpljenja. Vendar pa le te primanjkuje človeštvu,
tako da vsak misli samo na samega sebe in zanemarja težavo njegovega bližnjega
človeškega bitja… Ljudje, ki ublažijo njihovo zemeljsko revščino, bodo dosegli velika
bogastva, katera jim bo dovoljeno vzeti s seboj v kraljestvo onostranstva kot večna
bogastva… Oni bodo tam bogati, ker so ravno tako mislili na revne, četudi oni sami
niso živeli v izobilju. AMEN

………………………......…………..….......4……………...........................…....………

»Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno
in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje.
S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam
bo odmerilo.« (Luka 6:38)
……………….....………………….............†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 0196, 23. november 1937

»MERA KATERO UPORABLJATE BO MERA KATERO PREJEMATE…«
Otrok Moj, takole začni! Če se v vsaki situaciji v življenju zavedate dejstva, da ne
morete ničesar doseči brez Očetove pomoči, boste vi vedno delovali pravilno in imeli
oči usmerjene k Očetu… Mera, katero uporabljate, bo mera, katero prejemate… To
Besedo je dal Gospod otrokom Zemlje in z njo zapoved Ljubezni do Boga in
človekovega bližnjega… Mi vsi vemo, da jo je na Zemlji težko izpolniti; ljudje v
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zemeljskem življenju namreč še naprej ne poznajo Ljubezni… in vsaka oseba ne gleda
svojega bližnjega kot svojega brata, ampak ga bo po vsej verjetnosti imela za
nasprotnika. In ravno zaradi tega je potrebno veliko Ljubezni, da bi se bližnjemu
pokazalo Ljubezen, katero Gospod zahteva od vas. Vi bi zagotovo imeli koristi, če bi
vložili napor, da najprej dojamete, da ste vi vsi Božji otroci in da mora med vami
prebivati edinole medsebojna Ljubezen, z vrlino katere bi vi edino morali ravnati eni z
drugimi; z ljubeznivostjo, namesto da ste sovražni eni do drugih ali da med seboj živite
ravnodušno… To je Očetov zakon, da morate vi prejeti enako mero, katero ste vi dali
vašim bližnjim človeškim bitjem. Vse, kar vam je dal Oče, morate vi ravno tako na enak
način dati vašim bližnjim človeškim bitjem, pri čemer se morate vedno zavedati, da ste
si vi otroci med seboj in da vas Očetova Ljubezen namerava združiti. Zato glejte, da
nihče nikoli ne prosi zaman, tako da dajte tam, kjer že samó najmanjša prošnja doseže
vaša ušesa… Oče vam v zemeljskem življenju želi dati priložnost, da ste dejavni v
Ljubezni do bližnjega, ker je Ljubezen prva in najpomembnejša zapoved v
onostranstvu… vsak edino zaradi drugega… In Ljubezen, katero ste v zemeljskem
življenju zanemarili dati, vas bo edino težko obremenila; mnoge duše bodo hrepenele
po učinku Ljubezni, ki jih bo (od)rešil iz teme… Bog blagoslovi vsa dobra dela na Zemlji.
Ona bodo prinesla veliko različnih sadov v onostranstvu; vsak bo namreč požel to, kar
seje, pri čemer bo na Zemlji od našega Gospoda in Odrešenika ponovno v obliki
Ljubezni prejel nagrado za njegovo Ljubezen. Bog je namreč Ljubezen, tako da to, ko
bo dovoljeno živeti v Njegovi Ljubezni, pomeni večno srečo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5905, 17. marec 1954

»MERA KATERO DAJETE…«
Mera, katero dajete, bo mera, katero prejemate… Vi ne bi smeli zaskrbljeno
preračunavati o tem, kar nameravate dati. Vi bi morali dati tisto, za kar znotraj
prejmete spodbudo, ker bo imelo vrednost samo to, kar dajete iz Ljubezni. In če vi
ljubite, potem ne boste preračunavali, ampak boste velikodušno dajali. Ko boste tako
delali na ta način, ne boste obubožali, ker boste obilno nagrajeni, tako da vam ne bo
nikoli primanjkovalo, ker vam bom Jaz to dejansko velikodušno povrnil. Jaz vam bom
podaril enako Ljubezen, in to resnično v veliko večji meri. In ta Moja obljuba zadeva
duhovno in zemeljsko, ker bi morali povsod ublažiti človekovo težavo, pri čemer bi
morali vašemu bližnjemu dati tisto, kar potrebuje… Čeprav pa je duhovna težava še
naprej veliko večja od zemeljske, zaradi česar vam je bila zaupana duhovna skrb za
revne posebno tistim izmed vas, ki imate na razpolago duhovno bogastvo, tako da
morate vedno deliti to bogastvo. Vsi tisti, ki imajo sami bogastva, morajo ta svoja
bogastva tudi deliti, pri čemer se njihovo bogastvo ne bo zmanjšalo, ker kolikor več
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delijo, toliko več bodo tudi prejeli. Jaz lahko dam ljudem edinole duhovna bogastva,
pri čemer obenem tudi dajem zagotovilo, da jih ne bom pustil v revščini, če vzamejo v
poštev Mojo zahtevo, da svojim bližnjim, ker so v pomanjkanju, dajo to, kar
potrebujejo, da bi jim pomagali priti do blaženosti… Vsak tisti, ki deli zemeljska
bogastva, si pridobiva tudi duhovno bogastvo, pri čemer obenem tudi prejema
zemeljska premoženja glede na potrebo… In kolikor bolj je bogat, toliko bolj je on
lahko velikodušen (radodaren); in on mora to postati, ker bo to blagoslov za njega,
kakor tudi za tistega, ki je v pomanjkanju. Ljubezen se bo blesteče prižgala, ker
vsakršen izraz Ljubezni v zameno prebuja Ljubezen; in zaradi tega… tam, kjer je
prižgana Ljubezen… sem Jaz Osebno lahko (prisoten) in tako lahko brez omejitev delim
Svoje darove. V človekovem srcu se mora prižgati Ljubezen; potem se prejemanje in
dajanje lahko odvija brez omejitev. Vendar pa je brez Ljubezni vsako dajanje le
preračunavanje oz. formalnost, katero pa Jaz ne cenim kot dajanje Ljubezni. Dovolite,
da vam govori težava vašega bližnjega, pri čemer bi moralo duhovno, kakor tudi
zemeljsko trpljenje prebuditi vaše sočutje. Potem bo vaše srce vključeno; potem bo
vsako dajanje prebudilo veselje v darovalcu, kakor tudi v prejemniku. In potem bom
tudi Jaz lahko dal, ker Me na to motivira vaša Ljubezen, pri čemer se bo povečalo vaše
bogastvo… vi boste obdarjeni duhovno, kakor tudi zemeljsko, tako da vam nikoli več
ne bo potrebno biti v pomanjkanju, ker vam bosta Moja Ljubezen in milost pritekali
brez omejitev… vi lahko prejmete brezmejno v skladu z Mojo obljubo: »Mera, katero
dajete, bo mera, katero prejemate…« AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7249, 8. januar 1959

»MERA KATERO DAJETE BO MERA KATERO PREJEMATE…«
Prejeli boste dobro mero… Mero, katero dajete vašemu bližnjemu, bo mera, katero
boste ponovno prejeli v skladu z Mojo obljubo. Moja Ljubezen želi nenehno dati in vas
osrečiti. Moja Ljubezen vas želi oskrbeti z izobiljem, vendar pa se Ljubezen enostavno
lahko združi edinole z Ljubeznijo. Zaradi tega, če vam Jaz želim podariti srečo, morate
tudi vi narediti enako: vi morate želeti dati in osrečiti v vaši okolici tiste ljudi, ki želijo
sprejeti vašo Ljubezen. Jaz ne morem dati Ljubezni trdosrčni osebi, ki ni dejavna v
Ljubezni, tako da si zato niti ne zasluži Ljubezni, kakor si tudi sama ne želi postati
srečna… Toda povsod tam, kjerkoli Jaz prepoznam Ljubezen, Jaz dajem brez omejitev,
pri čemer pa Moji darovi resnično niso skromni. In če potem Jaz vidim napor, katerega
Moji otroci vlagajo za to, da eden drugemu ustrežejo, potem sem ravno tako
pripravljen vzeti v poštev prijateljskega darovalca zaradi Moje Ljubezni do njega.
Mera, katero dajete, bo mera, katero boste ponovno prejeli. Vendar pa se tega ne sme
razumeti na način, da vi takšna dela delate preračunljivo, da bi vam bilo to povrnjeno…

17

Samo resnična nesebičnost, spodbuda srca za to, da ustreže, je to, kar ima vrednost
pred Mojimi očmi. In v enakem obsegu bom Jaz ravno tako z Mojo Ljubeznijo obsijal
osebo, ki edinole dopušča, da govri njegova Ljubezen, ko daje na vsakršen način. In v
to Mojo obljubo so vključena vsa zemeljska, kakor tudi duhovna premoženja… pri
čemer bom Jaz ravno tako vzel v poštev darovalca, zemeljsko in duhovno. Namreč oba:
bližnje človeško bitje, kakor tudi oseba, ki je dejavna v Ljubezni, potrebujeta zemeljske
in duhovne dobrine v času njunega zemeljskega življenja. Vendar pa je potrebno več
pozornosti nameniti duhovnim bogastvom, ker le ta edina zagotavljajo duši zveličanje.
In vsak, ki najprej vzame v poštev zveličanje njegove duše, mu ni potrebno skrbeti
glede vzdrževanja njegovega zemeljskega življenja. On bo tukaj ravno tako prejel od
Mene odvisno od tega, kako on ravna z njegovim bližnjim. In tako lahko prejmete brez
omejitev duhovno, kakor tudi zemeljsko, samo če si vedno zapomnite obljubo: »Mera,
katero dajete, bo mera, katero prejemate…«
Ni se vam potrebno bati, da boste sami ostali v pomanjkanju, če vlagate preveč truda…
Jaz ne zaračunavam stroškov; Jaz vam »neizmerno« dajem, kar pomeni v skladu z
Ljubeznijo, katero delite z vašimi darovi. In vi resnično ne boste v pomanjkanju, celo če
se brez pomišljanja odrečete temu, kar bi sami lahko potrebovali. Vi ne boste v
pomanjkanju, pri čemer boste znova lahko bogato želi, ker je Moja Ljubezen ravno
tako brezmejna, ko vas želi osrečiti. In zato na Zemlji ne sme obstajati nikakršne
težave, če imate vi vsi v mislih Mojo obljubo; vi bi namreč pomagali eni drugim in Jaz bi
pomagal vam tam, kjerkoli se pojavi potreba. Toda vsak, ki preračunava in je v skrbeh,
da bo ostal v pomanjkanju, ko pomaga drugi osebi, si ne bo pridobil mnogih
blagoslovov, ker sta njegova Ljubezen in zaupanje v Mene še naprej zelo majhna… Vi
imate Očeta, Ki vedno želi razveseliti Njegove otroke. Vendar pa On želi, da bodo
Njegovi otroci enakega duha, da bi tako tudi oni želeli ustreči in da vse, kar otrok
naredi, izraža Ljubezen. Potem je Moja Ljubezen usmerjena k otrokom na tako očiten
način, da jim daje, pri čemer jih brez mere ter neskončno razveseljuje, da tako otroci
prepoznajo Njihovega Očeta v Njegovih darovih in Ga Ljubijo s tako globokimi čustvi,
da to otroka pritegne k Očetu, da se Mu pridruži za vekomaj, da bi bil ter ostal Njegov
Lasten za vekomaj. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7638, 2. julij 1960

»MERA KATERO DAJETE BO MERA KATERO PREJEMATE…«
In vi boste prejeli enako mero, katero dajete vašemu bližnjemu… vi boste prejeli v
enaki meri, katero ste pripravljeni dati. Vam ni nikoli potrebno trpeti v težavi, če delite
vaše dobrine z vašim bližnjim človeškim bitjem, ki je v stiski… In Jaz vas bom vedno
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blagoslovil, ker boste delovali v skladu z Mojo voljo že s tem, ko boste samó dejavni v
Ljubezni. Morate vedeti, da bo vaša nagrada na nebu povsem majhna, če na Zemlji
sebično gledate edino na samega sebe, če jemljete od življenja, kolikor je mogoče,
brez da pri tem vzamete v poštev vašega bližnjega. Vi ste v tem primeru že prejeli vašo
nagrado na Zemlji, tako da boste prejeli zemeljska bogastva, ki pa so minljiva, ker si ne
nabirate Ljubezni, ki vas lahko spremlja v večnost…
Toda vi bi morali dajati z Ljubeznijo. Pričakovanje nagrade vas ne bi smelo nikoli
motivirati, da bi bili dejavni v Ljubezni, ker vam bo potem primanjkovalo resnične
(prave) Ljubezni, ki najprej spremeni vaše darove v resnična darila. In vi boste prejeli
mero, katero sami dajete… Vi boste prejeli duhovno in zemeljsko v skladu z vašo voljo,
da dajete, pri čemer boste lahko potovali po vaši zemeljski stezi bogato blagoslovljeni,
tako da ne boste nikoli trpeli v težavi. Nagrada, katero boste prejeli v duhovnem
kraljestvu za vaš način življenja, vas bo zelo osrečila; vsako delo Ljubezni namreč
pripelje v onostranstvu do svetlobe in moči, s katerimi boste potem lahko delali za vašo
lastno blaženo srečo… Jaz Osebno vam bom dal enako, kot ste vi dali vašemu
bližnjemu… s tem da so Moji darovi neomejeni, da Jaz dajem v neki preobilni meri, da
se bo Moja Ljubezen do vas tisočkratno izrazila, tako da vi ne boste trpeli pomanjkanja
tako na Zemlji, kakor tudi v duhovnem Kraljestvu.
Zato si vi na Zemlji lahko naberete ogromno bogastvo, katerega boste vzeli s seboj v
večnost… samo če vedno dovolite, da govori Ljubezen do bližnjega, če opazite težavo
drugega človeka in jo poizkušate zmanjšati, pri čemer pa je ta težava lahko duhovna,
kakor tudi zemeljska… Če olajšate njegovo duhovno težavo, bo vaš duhovni dobiček
resnično velik, ker boste vi potem preskrbljeni za večnost, tako da vam bo nekega dne
duša hvaležna za to, kar ste ji ponudili. Zemeljska težava bo minila, ker človeško bitje
ne bo živelo za vedno na Zemlji. Vendar pa je duhovna težava trajna, tako da lahko
traja neskončno dolgo časa, če duša ne prejme pomoči, da bi se je osvobodila.
In ker vam pošiljam neko neomejeno količino duhovnega znanja, bi ga vi ravno tako
morali predati dalje in na ta način ustreči vašemu bližnjemu, ki pa bo trpel v duhovni
težavi, vse dokler ne (s)pozna Resnice, vse dokler ne najde steze do Mene in resno ne
razmišlja o njegovem namenu na Zemlji. Vi mu lahko pomagate to narediti, pri čemer
ste vi potem dejansko naredili neko delo Krščanske Ljubezni do bližnjega, za kar boste
nekega dne bogato nagrajeni, ker ste delali namesto Mene; vi ste poizkušali pripeljati k
Meni vašega bližnjega in Mi Osebno dovolili, da govorim preko vas, kar pa ne bo nikoli
ostalo brez blagoslova za vas in za vašega bližnjega. Namreč vsaka oseba, ki se še ni
potrudila pristopiti k Meni, trpi v težavi. In vsaki osebi bo ponujena priložnost, da
vzpostavi (pri)srčen odnos z Menoj, z njegovim Bogom in Stvarnikom večnosti… Jaz
namreč želim biti njegov Oče, pri čemer želim, da Me tudi on prepozna kot Očeta… in
če mu tako pomagate in Mi na ta način vrnete Mojega otroka, bo blagoslovljeno vaše
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delo za Mene in Moje kraljestvo, pri čemer vam bom Jaz dal enako, kot vi dajete
drugim. In vi ne boste nikoli v pomanjkanju tako duhovno, kot tudi zemeljsko, ker vam
vaš Oče na nebu daje darove v izobilju, ker vas On ljubi. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8786, 21. marec 1964

»MERA KATERO UPORABLJATE BO MERA
KATERO BOSTE PREJELI…«
In ne glede na to, kako nemogoče se vam to zdi, pa bom Jaz posredoval ob pravem
času, ker Meni ni nič nemogoče… Samo poizkušajte dvigniti svojo stopnjo Ljubezni,
potrudite se živeti v skladu z Mojo voljo, (po)skrbite za svojega bližnjega v njegovi
težavi (nesreči, trpljenju) in Mi izkažite vašo Ljubezen tako, da boste v svojem bližnjem
človeškem bitju videli brata, ki je ravno tako nastal iz Mene, da bi nekega dne nasledil
blaženost. Verjemite, da Ljubezen edina zadostuje, da bi uresničila največje čudeže, da
bi se zgodile stvari, ki se vam na človeški način zdijo nemogoče. Vendar pa sem Jaz
Sam Bog Ljubezni, modrosti in moči… Jaz lahko naredim vse, toda kdaj se bo izrazila
Moja moč, pa je vedno določeno s strani Moje Ljubezni in modrosti. In vi z vašo voljo, z
vašo Ljubeznijo lahko dejansko vplivate na Mojo voljo in Mojo Ljubezen. Vi Me lahko
prisilite, pri čemer bom Jaz z velikim veseljem prenašal to prisilo, ker Ljubezen ne bo
nikoli neprijetna, ampak vedno daje zadovoljstvo…
In če Mi podarite svojo Ljubezen, se bo Moja Ljubezen ravno tako izrazila na način, da
vas bo osrečila. Jaz bom vam ljudem dal najrazličnejše naloge. Jaz vem, kako in na
kakšen način vsak človek lahko pomaga, kakor Jaz tudi vem, ali je in kdaj je on
pripravljen pomagati. In Jaz bom poslal ljudi na njegovo pot, katerim on lahko ustreže s
svojim služenjem, pri čemer jim bo dal tisto, kar oni najbolj nujno potrebujejo, pa naj
bodo to zemeljske ali duhovne dobrine… Ko vi delite dalje zemeljske dobrine, vedno
dokazujete Ljubezen do Mene, ker »karkoli vi naredite za najmanjšega od Mojih
bratov, to naredite Meni…« (Matej 25:40).
In vi Mi poleg tega obenem tudi dokazujete, da ste že premagali materijo in da
duhovno napredujete… Toda če pa delite dalje duhovna bogastva, je potem Moje delo
to, da vam pošljem ljudi, katere bi morali duhovno vzeti v poštev, katerih duše stradajo
in katere nujno potrebujejo vašo pomoč, da jih nahranite, da se bodo njihove duše
okrepile in okrevale. In Jaz bom še posebno nagradil takšno pomoč, ker ona predstavlja
razdeljevanje duhovnih bogastev, katera bodo duši dala življenje. In vsak tisti, ki Mi
služi tako, da deli dalje tisto, kar prejema neposredno od Mene… ki nosi v srcu
odrešenje duš njegovih bližnjih, je lahko popolnoma prepričan v Mojo podporo, ker on
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izvaja delo Ljubezni, ki mora biti veliko bolj cenjeno, ker mora on najprej povečati
iskreno Ljubezen do Mene in do svojega bližnjega človeškega bitja, da bi prišel do
posedovanja teh duhovnih vrednosti, katere bo on potem tudi zopet razdelil… In
potem se mu bom Jaz vedno dokazal kot ljubljeni Oče. Jaz ga bom vodil na Zemlji in
blagoslovil vse njegove poti… In Moje obljube se bodo izpolnile tako, da bom Jaz ravno
tako deloval na nenavaden način, ko pride pravi čas za to.
Vsi ljudje, ki se nahajajo v duhovni in zemeljski tegobi, so vaši bližnji… in vi jim morate
dati tisto, kar potrebujejo… vi bi morali imeti iskreno voljo, da jim pomagate. In potem
boste resnično vedno imeli sredstva, katera pa bi potem morali ponovno pre-dati dalje
ne glede na to, ali so ona duhovne ali pa materialne vrste. Zaradi tega nikar ne
preračunavajte zaskrbljeno, ampak bodite velikodušni; namreč mera s katero merite,
bo mera, katero prejemate. Tisto, kar dajete z Ljubeznijo, vam bo tisočkratno
povrnjeno vedno glede na stopnjo Ljubezni, ki vas spodbuja, da pomagate. Zato ne
skrbite, ker bom Jaz poskrbel za vas… vedno samo delajte na lastnem napredku (na
lastni duši), da se boste tako uprli vsem skušnjavam, da tako ne boste postali
brezobzirni in pripeljali v nevarnost vašo stopnjo zrelosti. In potem vam bo ravno tako
vedno dovoljeno, da (ob)čutite Mojo Ljubezen do določenega obsega, pri čemer boste
(ob)čutili Mojo prisotnost in srečo… Jaz vas ljubim in Jaz sem vse-mogočen, zaradi
česar vas tudi želim osrečiti in sem to tudi sposoben narediti. Moja Ljubezen namreč
ve, kdaj je pravi čas, da lahko na izreden način vplivam na vas, da boste na očiten način
izkusili Mojo Ljubezen. In Jaz vas lahko osvobodim vseh tegob telesa in duše… Moja
pripravljenost, da pomagam, je namreč veliko večja od vaše. In Moji darovi milosti so
neizmerni, katere pa Jaz lahko in tudi želim dati vsakemu, ki Me ljubi in vrši Moje
zapovedi. AMEN

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

Hvaležnost…
……………….....……………........….......†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 5019, 13. december 1950

HVALEŽNOST…
Zaradi vaše Ljubezni do Mene ste vi hvaležni za vse, kar vam dajem. Celo če vi ne
izrazite z besedami vaših občutkov hvaležnosti, pa je ona kljub temu v vašem srcu, v
katerega pa Jaz lahko kadarkoli pogledam. Usta pogosto izgovarjajo tisto, česar ne čuti
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srce, vendar pa Mi takšne besede nič ne pomenijo. Toda srce je sposobno čutiti, ne da
se pri tem izrazi z besedami, pri čemer Jaz vedno upoštevam edino takšen občutek.
Človekovo srce, ker je prejelo ljubeznivost (dobroto), bo ravno tako reagiralo z
Ljubeznijo, pri čemer bo hvaležno darovalcu. Toda sprejemanje daru brez hvaležnosti
kaže na najglobljo brezdušnost; to razodeva prevzetnost (oholost) do bližnjega
človeškega bitja, pri čemer mu daje občutek, da mu pripada to, kar je prejel. Enako pa
velja tudi kar se tiče Mene, tako da ponižna oseba vedno s hvaležnim srcem sprejema
Moje darove milosti ne glede na to, ali so to duhovni ali pa zemeljski darovi, katere mu
dajem iz Moje Ljubezni. Ponižna otroška Ljubezen je vedno dokaz hvaležnosti…
Zato Meni besede niso potrebne, čeprav pa vi vseeno ne bi smeli narediti tega, da ne
izrazite vaše hvaležnosti vašemu bližnjemu človeškemu bitju, da tako ne prizadenete
darovalca tako, ko z neljubeznivostjo odgovorite na njegovo Ljubezen. Čeprav pa
nekomu, ki daje zgolj zaradi hvaležnosti, povsem zagotovo primanjkuje pravilne
Ljubezni do njegovega bližnjega. Vendar pa bi moral biti vsak dobronameren dar kljub
temu sprejet s hvaležnostjo, tako da se bo pri tem tudi darovalec naučil, kakšen je
občutek zadovoljstva, ko daje, pri čemer se bo prižgala Ljubezen v darovalcu tako, ko
bo zadovoljen tisti, ki bo prejel. Namreč hvaležnost, ki daje toplino, lahko daje
spodbudo za nadaljnje dajanje, kar pa bo vedno blagoslov za darovalca in prejemnika.
Hvaležnost je nemogoče ločiti od Ljubezni, ker se hvaležno besedo brez Ljubezni ne
more smatrati kot hvaležnost. Vendar pa življénje, misli in delovanja osebe, ki je polna
Ljubezni, dokazujejo neskončno hvaležnost do Tistega, Ki ga je ustvaril. Njegova volja
namreč ravno tako pripada Njemu; On poseduje Ljubezen njegovega srca, ki z
globokim spoštovanjem in v najgloblji ponižnosti pred Njim čustveno sprejema
vsakršen dar. Takšna hvaležnost je Meni prijetna, ker Jaz ravno tako posedujem
Ljubezen Mojih živih stvaritev, ki pa bodo potem vedno prejele v izobilju, da bi tako
postale blaženo srečne. AMEN

………………………......…………...…......6……………...........................…....………

Človekova svetovna zaposlitev in Ljubezen do bližnjega…
……………….....…………………….........†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 1829, 24. februar 1941

IZPOLNITEV URADNE DOLŽNOSTI…
Vi nikoli ne bi smeli biti zadovoljni s tem, da zgolj izpolnite vašo uradno dolžnost,
ampak bi morali narediti veliko več od tega. Vi bi morali prostovoljno sprejeti nalogo,
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katere ljudje ne pričakujejo od vas, da jo naredite, toda katero bi vi morali narediti
zaradi (iz) Ljubezni… edino takrat boste z Ljubeznijo dejavni in edino ta napor bo
vrednoten in vam bo prinesel blagoslove za večnost. Ljudje, ki iz poslušnosti opravijo
njihovo svetovno delo, zase verjamejo, da so naredili dovolj, čeprav pa je v tem primeru
njihovo življenje pravzaprav (zgolj) izpolnjevanje dolžnosti, vendar pa to kljub temu ni
zavestno služenje v Ljubezni… Karkoli uradna dolžnost zahteva, da bo storjeno, je
vedno v skladu s svetovnimi cilji. Vse, kar ima prečiščujoči vpliv na dušo, ne bo
zahtevano niti izvedeno kot uradna dolžnost, ampak mora biti to vedno narejeno v
popolnoma svobodni volji. In to je razlog, zakaj se o napredku duše lahko govori edino
takrat, ko oseba ne dela zgolj zaradi njegove dolžnosti, tako da ne bo prekinila takšne
dobrohotne dejavnosti.
Karkoli namreč človeško bitje sprejme zase ali pa vsili drugim kot (zgolj) neko
obveznost, ima edino svetovno vrednost, vse dokler pri tem ni potrebno to, da je
Ljubezen do bližnjega gonilna sila izpolnjevanja uradne dolžnosti. Kot pravilo obstajajo
človeški zakoni, katerih namen je ohraniti svetovni red in izpolnitev katerih je glede na
to dejansko nujno, da bi se bilo mogoče boriti proti šibki človekovi volji; veliko ljudi
namreč ne bi naredilo tega, kar jih uradna dolžnost obvezuje narediti, če v njih ne bi bil
oblikovan občutek dolžnosti. Vse kar dela, je tako ali drugače (zgolj) pogojeno in
pripelje do neke vrste svetovnih koristi; nek svetovni način življenja, ki edinole
prikazuje nek neskončen niz del, od katerih pa vsa spadajo v kategorijo izpolnjevanja
uradnih dolžnosti, kar pa v nobenem primeru ne more pripeljati do psihološkega stanja
zrelosti, ker ravno to izpolnjevanje uradnih dolžnosti ljudem preprečuje, da bi bili
resnično dejavni v Ljubezni.
Čeprav pa izpolnitev uradne dolžnosti ljudem ne more biti prikazana kot napačna ali
nepotrebna. Vendar pa ona kljub temu človekovo dušo pripelje v določeno nevarnost;
kolikor namreč on to vse bolj uporablja kot vodeči princip človekovega življenja, toliko
večji pomen on daje ravno tej dolžnosti in toliko bolj on zase verjame, da je izvzet iz
resničnih delovanj Ljubezni, ker smatra, da je njegov čas (dobro, pravilno) izkoriščen. Pa
vendarle on duhovno zaostaja, če ne ljubi oz. kljub temu, ko je docela obkrožen s
človeškimi dolžnostmi, pa ga pri tem ne spodbuja Ljubezen, da naredi »več«… da
duhovno in fizično pomaga njegovim bližnjim človeškim bitjem z deli, ki pa nikoli niso
(ne morejo) biti zahteva od ljudi, tako da Ljubezen tudi ne more nikoli postati uradna
dolžnost. Izpolnitev uradne dolžnosti mora biti sama po sebi sicer zagotovo priznana
na nek zemeljski način, vendar pa ona za večnost ni pomembna. Zato mora človeško
bitje dati vse od sebe in poizkušati pomagati z njegovo lastno svobodno voljo. On ne bi
smel biti zadovoljen z izpolnitvijo uradne dolžnosti, ampak bi moral sam od sebe
narediti »več«… on bi moral dati in pomagati z Ljubeznijo, da bo tako njegova duša
našla odrešenje, katera pa ima vedno koristi edino od tega, kar človeško bitje naredi s
svojo lastno svobodno voljo in v nesebični Ljubezni do bližnjega. AMEN
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***
Bertha Dudde, št. 4574, 27. februar 1949

VREDNOTENJE DOLŽNOSTI GLEDE NA STOPNJO LJUBEZNI…
Vi bi morali vso vašo energijo izkoristiti za to, da bi dosegli večna bogastva. To pomeni,
da bi moralo biti vse, kar razmišljate, utemeljeno na ustrežljivi Ljubezni do bližnjega,
tako da bi bilo potem tudi za vekomaj zagotovljeno odrešenje vaše duše. Moja zahteva
se vam lahko zdi, kot da jo je nemogoče doseči, vendar pa Jaz od vas ne pričakujem
veliko, ničesar, kar ni mogoče narediti. Torej upoštevajte dejstvo, da se izpolnitev vaše
vsakodnevne dolžnosti lahko različno razume: da vi lahko opravljate vašo dolžnost
brez najmanjšega občutka Ljubezni do vašega bližnjega; vi mu tako služite kot stvar
dolžnosti. Vendar pa vi lahko ravno tako naredite vsako delo tako, da vam bo Ljubezen
znotraj dala spodbudo in da so ta delovanja, čeprav so ravno tako vsakodnevne
dolžnosti, iz Moje strani drugače vrednotena, pri čemer ona povečujejo zrelost vaše
duše. Ljubezen je vse, ona daje vrednost vsakemu delovanju. Zato je oseba zaradi
njenega pravilnega značaja sicer lahko izjemno poslušna, vendar pa bodo brez Ljubezni
to zgolj telesna delovanja, katera pa Jaz nagrajujem edinole v svetovnem smislu in
katera mu ne prinašajo duhovnega bogastva, ker je le to v celoti odvisno od stopnje
Ljubezni, s katero so bile uresničene te dolžnosti. Tako bi vi lahko veliko več dosegli, da
ste izkoristili celotno vašo življenjsko energijo za aktivno Ljubezen do bližnjega; da je
vse, kar delate, motivirano s strani volje, da pomagate tam, kjer je potrebna vaša
pomoč. Delovanja, katera ste primorani izvajati, kjer pa je glede na to vaša svobodna
volja izključena, so zgolj delovanja za svet, čeprav pa imajo lahko tudi ona duhovni
značaj… zato so dolžnosti, ki so zahtevane, dejansko dela Ljubezni do bližnjega,
vendar pa jih Jaz, ker so narejena (zgolj) iz poslušnosti, vrednotim (ocenjujem) edinole v
svetovnem smislu, ker je pri tem izključena Ljubezen srca. Jaz usmerjam pozornost na
srce in ne bom zaveden s strani pobožnih besed ali izražanj. Jaz vem, v kolikšni meri je
vključeno srce. Čeprav pa Jaz blagoslavljam vsakega, ki se podreja človeškim zahtevam
samo zato, ker je pripravljen pomagati, ki vsako delo dolžnosti naredi z notranjim
zadovoljstvom, da pomaga njegovemu bližnjemu, pri čemer on glede na to ravno tako
usmerja njegove dolžnosti v prostovoljno delovanje in na ta način izkorišča njegovo
življenjsko energijo, kar pa bo pripeljalo do bogatih nagrad v večnosti. On si namreč
dejansko na Zemlji nabira duhovna imetja, tako da v duhovno kraljestvo ne bo vstopil
prizadet z bedo, ampak bo on tudi tam čez sposoben delati s polno močjo, kamorkoli
ga napelje njegova Ljubezen, medtem ko bo oseba, čeprav je bila na Zemlji najbolj
marljiva, stala pred vrati smrti brez moči in v bednem stanju; on je namreč delal samo
za svet, ker ga Ljubezen, da bi pomagal bližnjemu, ni nikoli spodbudila, da bi bil na
Zemlji dejaven, ampak je vedno izpolnjeval zgolj njegove svetovne obveznosti tako, da
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je marljivo izpolnjeval njegovo dolžnost, kar je sicer potrebno priznati, toda samo zato,
ker je to moral in ne prostovoljno. To je razlog, zakaj enaka dejavnost in enaka
količina dela lahko vodijo do različnega uspeha…to je lahko plačano v povsem
svetovnem smislu, vendar pa lahko ravno tako vodi do večnih nagrad. In vi morate
stremeti k slednjim, da tako vaše življenje na Zemlji ni izguba časa, ker vi ne boste
nikoli mogli v onostranstvu nadoknaditi tega, kar ste zanemarili narediti na Zemlji.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6703, 1. december 1956

ČLOVEK MORA SLUŽITI DRUGEMU…
PROIZVODI ZA POGAJANJA, ZAPOSLITEV…
Naloga vsakega človeškega bitja je ta, da pomaga njegovemu bližnjemu človeškemu
bitju. Zato sem Jaz ljudi različno obdaril, jim razdelil različne sposobnosti, jim dal
drugačne stopnje moči in tudi oblikoval njihove okoliščine tako raznoliko, da pravilno
medsebojno življenje med ljudmi obenem tudi daje nujnost za medsebojno izmenjavo
darov, katere pa ima vsak na razpolago. In tako bi moral vsak dati drugemu to, kar
poseduje in česar drugemu primanjkuje… Vsaka oseba bi morala služiti drugi… naloga
človeškega bitja na Zemlji je namreč ta, da sebe (od)reši preko tega, da z Ljubeznijo
pomaga bližnjemu… Jaz dejansko na eni strani zahtevam nesebično Ljubezen do
bližnjega, vendar pa bi morala biti tudi na drugi strani ta Ljubezen ravno tako pravilno
priznana in na enak način nagrajena. In zato vsako strokovno delovanje (ki se tiče
človekove zaposlitve) lahko ravno tako prispeva k doseganju zrelosti duše, če oseba
vedno stremi k temu, da je ustrežljiva do njegovega bližnjega človeškega bitja, če
izvaja njegovo delo z Ljubeznijo in na ta način želi ustreči (služiti)… če on ne opravlja
njegove zaposlitve edino zaradi plače. Na ta način bo medsebojno človeško življenje
vedno blagodejno (koristno) in bo obenem tudi zagotavljalo stanje spokoja, miru ter
gotove brezskrbnosti, vse dokler sem Jaz vključen… na ta način je bila Ljubezen do
Mene in do drugih ljudi jasno podpirana (negovana). Potem bo namreč vse sámo po
sebi zavzelo pravilno mesto, ker ljudje živijo njihova življenja v Božanskem redu.
Ljudje pa so sedaj povsem zapustili ta red, ker vsaka njihova misel in namera edino
nameravata povečati njihovo zemeljsko (svetovno) bogastvo. In karkoli oni delajo, pri
tem na splošno primanjkuje Ljubezni do drugih ljudi, medtem ko prevladuje hlepenje
po materialnem… To ni več obojestransko služenje, ampak je prej želim-se-obogatiti
na račun druge osebe. In za skoraj vsako zaposlitev je značilno to, da se nanjo gleda
čisto kot na dohodek in ne kot na ustrežljivo ravnotežje tam, kjer je to potrebno
bližnjim človeškim bitjem. Delo vsake osebe je v veliki meri postalo proizvod za

25

pogajanja, in celo pri delu za Mene in Moje kraljestvo pogosto primanjkuje nesebične
Ljubezni… celo to delo se pogosto smatra kot zgolj »zaposlitev«, katero se izvaja zgolj
zaradi dohodka. In tam, kjer prevladujejo misli in naklonjenost k materialnemu, ne bo
nikakršnega blagoslova in ne bo uresničenega nikakršnega duhovnega napredka. To pa
je obenem tudi razlaga za duhovno nizko stopnjo, s katero se v teh poslednjih dneh
sooča človeštvo. Človeške misli so usmerjene edino na materijo; tako pa Moj
nasprotnik uporablja vsakršen njegov vpliv na njih, ker je materialni svet njegov svet.
Vsa materija je namreč duhovna substanca, katera je daleč izpod človeškega bitja… i ta
je tista, h kateri ljudje stremijo. Če bi se oni lahko ločili od materije, potem bi se
ustrežljiva Ljubezen lahko izrazila, pri čemer bi bilo na Zemlji moč prepoznati mirno
harmonijo (sožitje), ljudje pa bi se držali resnične naloge na Zemlji. Vendar pa se je
Ljubezen med ljudmi ohladila (Matej24:12), zaradi česar ima Moj nasprotnik veliko
moč, tako da pohlep po materialnem bogastvu še naprej raste, kolikor bolj se približuje
Konec… Vendar pa bodo ljudje, ki nesebično jemljejo poštev njihove bližnje in jim na
razpolago dajejo svojo moč, dvakratno blagoslovljeni… Čeprav oni ne bodo dosegli
zemeljskih bogastev, pa bo njihovo duhovno bogastvo ogromno, katerega pa bodo
tudi zadržali, ko bodo izginile vse svetovne stvari. Namreč nihče ne bo mogel še dolgo
časa uživati v njegovem (zemeljskem) bogastvu; in gorje tistim, ki razen zemeljskih
bogastev nimajo ničesar za pokazati… njihovo hrepenenje (hlepenje) po materiji jim bo
izpolnjeno… Oni bodo sami postali materija (Knjižica št. 44); in neskončno časa bo
minilo, preden bodo ponovno osvobojeni iz njihove trde omejitve, h kateri so oni kljub
temu težili z njihovo lastno svobodno voljo in bodo glede na to tudi prejeli v skladu z
njihovo voljo. AMEN

………………………......…………....….......7……………...........................…....……...

Neposlušnost Božji volji oz. kršenje Božanskega zakona Ljubezni
je razlog, zakaj je stanje na Zemlji takšno, kakršno je…
Kaos se stanovitno povečuje…
……………….....………………………......†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 2507, 12. oktober 1942

BOŽJA VOLJA… ZAPOVEDI… MIR IN RED… POSLEDICE…
Božja volja je ta, da morate vi eni z drugimi živeti v miru, da eni drugim pomagate z
Ljubeznijo in da skupaj prenašate vaše trpljenje. Če izpolnjujete Njegovo voljo, bo vaše
življenje spokojno in blagoslovljeno. Trpljenje in žalost bosta umaknjena daleč stran od
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vas, ker bo potem vaš način življenja koristil vaši duši… Vi boste dejavni v Ljubezni do
bližnjega in Mu na ta način dokazali vašo Ljubezen do Boga, pri čemer bo vaše
obnašanje Bogu prijetno. Toda kako se trenutno obnašate eni do drugih?... Vi se borite
eni proti drugim; vi vašim bližnjim povzročate škodo, pri čemer je brezobzirnost
dosegla svojo najvišjo popolnost. Zato morate vi trpeti; vi morate trpeti v veliki težavi,
ki vas bo naučila, da prenašate trpljenje skupaj in da eni drugim pomagate. Božji volji
se mora zadostiti, ker drugače človeško bitje krši Božanski zakon. Življenje človeka, ki
se prilagodi Božji volji, je lahko edinole spokojno, kakor bo tudi vse na Zemlji
harmonično in mirno, če ljudje sprejmejo Božjo voljo kot njihovo lastno. Toda čim se
človek zoperstavlja tej Božanski volji, bo v njegovem življenju prevladal določen nered,
ki pa mu je neprijeten, ker človeško bitje pričuje o njegovi napačni volji tako, ko deluje v
nasprotju z Božansko voljo. Podrejanje Božanski volji, red in mir so vzrok ter posledica,
kakor bodo ravno tako trpljenje, žalost, neskladje in zemeljski kaos pripeljali do
delovanja, ki je v nasprotju z Božansko voljo… Zaradi tega je Bog dal Njegove
Zapovedi, tako da ljudje morajo vedeti, kakšna je Božjo volja. On je zagotovil določene
smernice za človekov način življenja na Zemlji, glede na katere bo človeško bitje
usmerjalo njegovo življenje, kakor je On obenem tudi obvestil ljudi o posledicah
življenja, ki ni v skladu s temi smernicami. Božanske zapovedi so bile dane v korist ljudi,
da tako tisti, ki živi v skladu z njimi, lahko prejme Božansko življenje. Neizpolnjevanje
bo torej pripeljalo do smrti duše. Božanska voljo se mora vršiti, ker vse dokler se
človeško bitje oz. njegova duša zoperstavlja tej volji, on še naprej pričuje o njegovem
odpadništvu od Boga, pri čemer je on še naprej Bogu nasproten. Zaradi tega mora biti
njegovo življenje na Zemlji neprijetno stanje zanj, da bo tako prejel spodbudo za to, da
spremeni njegovo voljo, da se on tako pridruži Bogu, Katerega pred tem ni
prepoznal/priznal. Zato je zemeljsko trpljenje neizogibno nujno za nekoga, ki
zanemarja Božjo voljo oz. je Njemu nasproten. Bog edino zahteva to, da se volja
človeškega bitja podredi Božanski volji, da bo tako človeško bitje naredilo to, kar Bog
pričakuje od njega, da to naredi preko Njegovih zapovedi. Potem pa bo on izpolnil
Božjo voljo, pri čemer mu bo potem podarjeno življenje skladja ter miru za dušo med
kaosom in zmedo sveta, kar pa je bilo povzročeno z brezobzirnostjo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6385, 25. oktober 1955

VEČNI RED JE LJUBEZEN… SATANOVA DEJAVNOST…
Bogu je prijetno edino to, kar je v skladu s principom Ljubezni. Zato samo oseba,
katere razmišljanje in dejanja so določene s strani Ljubezni, živi znotraj Božanskega
reda. Držati se znotraj Božanskega reda glede na to vedno edino kaže dobrodušno
dejavnost do drugih ljudi, ki pa obenem tudi izraža Ljubezen do Boga. In življenje
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znotraj Božanskega reda bo ravno tako vedno pripeljalo do nekega urejenega načina
življenja za samo osebo, o kateri teče beseda, četudi vse okoli njega lahko postane
kaotično, ker je njegova okolica, ki živi povsem brez Ljubezni, prekršila Božanski red.
Takšen način življenja mora pripeljati do kaotičnega stanja. Mir in harmonija ne bosta
mogla nikoli vladati tam, kjer je življenje urejeno v nasprotju z Božanskim redom, kjer
je Ljubezen popolnoma zanemarjena, ker dominira Božanski nasprotnik (Satana), ki je
brez vsakršne Ljubezni… In ne glede na to, kako dobro so ljudje uredili njihovo
luksuzno življenje na Zemlji… kar sicer lahko zagotovo začasno prekrije nered v srcih
takšnih ljudi… pa jim to vendarle ne bo zagotovilo notranjega spokoja ter miru, ker
kolikor bolj človeško bitje podleže nasprotniku, toliko bolj ga bo on spodbujal na
sovraštvo… In človek bo deloval rastoče vse bolj kruto; on bo čedalje bolj grobo in
hladno ravnal z njegovim bližnjim človeškim bitjem. On sicer sebe lahko skrije pod
masko, vendar pa bo njegov resničen obraz vedno prepoznan. Božji red je Ljubezen…
nekdo, ki živi brez Ljubezni, je ločen od Boga, kar pa predstavlja njegovo zavezo z
Njegovim nasprotnikom (Satanom). Vendar pa on ve, kako vse skriti pod pajčolan; on
ve, kako prikriti značilnosti kršenja večnega reda. Zato ni ničesar moč opaziti, da tako
ne bi izgubil svojih privržencev… Zaradi tega bo on dal vse tistim, ki so mu privrženi
zaradi njihovega stališča, njihove neljubeznivosti in hladnih src… Oni prejemajo vse,
karkoli si želijo, vendar pa bodo vedno sposobni doseči samo zemeljske dobrine (Matej
16:26)… katere jih popolnoma zadovoljujejo… To pa daje razlago o tem, zakaj ima
nasprotnik toliko privržencev, ker v večini primerov ljudje poizkušajo najti zemeljsko
izpolnitev in jo pridobiti preko zlobnega razmišljanja ter obnašanja.
Zato stanje na Zemlji ne more biti drugačno od tega, kot je sedaj tam, kjer človeška
rasa ne spoštuje več Božanskega reda, kjer ona ne daje več pomembnosti Božanski
volji… kjer ona popolnoma zanemarja Njegove zapovedi Ljubezni in kjer si ljudje
dovolijo, da jih nasprotnik izkoriti kot orodja… Kaos na Zemlji se stanovitno povečuje,
pri čemer samo nekaj ljudi živi znotraj Božanskega reda; samo nekaj je takšnih ljudi, ki
dovolijo, da vlada princip Ljubezni in da jih združuje z Bogom, večno Ljubeznijo (1
Janez 4:16)… In njim ni potrebno biti v skrbeh, če se zgodijo stvari v skladu z zakonom,
ki pa so vedno samo posledica nekega nezakonitega načina življenja. Njihova združitev
z Bogom preko delovanja v Ljubezni jim bo zagotovila zaščito in moč takrat, ko nastopi
čas, da bo ponovno vzpostavljen Božanski red. Potem bo pokazanoo, kaj pomeni biti v
Božji bližini, ker bosta satanska sila in satanska dejavnost ostali neučinkoviti za osebo,
ki je vedno živela v skladu z Božanskem redom, ki neguje (kultivira) Ljubezen in vedno
ostaja v stiku z večno Ljubeznijo… On bo zagotovo videl, da vse okoli njega samega
izginja, da pa je on osebno poln moči, svetlobe in poguma… On ve, da je združen z
Bogom ter čaka na njegovega Stvarnika in Očeta večnosti… življenje znotraj
Božanskega reda ga je namreč oblikovalo, da se zaveda in da se on zato ne boji ničesar,
kar prihaja iz področja nasprotnika… On osebno živi v sferi Božanskega miru, ker
njegova Ljubezen znotraj njega izključuje vse, kar nasprotuje Božanskemu redu in ker
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je on sedaj zaščiten pred vsemi mračnimi silami, ki so še naprej nasprotne Bogu in
večnemu redu (1 Janez 4:4). AMEN

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

»Ljubezen se je ohladila…« (Matej 24:12)…
……………….....…………………….......†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 3144, 2. junij 1944

NEPISAN ZAKON… LJUBEZEN SE JE OHLADILA…
Nepisan zakon je ta, da bi ljudje morali pomagati eden drugemu, da bi močni morali
pomagati šibkemu, da je potrebno ublažiti težavo in revščino in da bi vsak moral dati
to, kar potrebuje druga oseba. In tega nepisanega zakona se ne držijo več, ker ga
zemeljske oblasti ne želijo sprejeti kot uradni zakon. Ljudje se podrejajo edino temu,
kar se prisilno zahteva od njih, čeprav pa to ni delo Ljubezni do bližnjega, celo če je
prikazano kot dobro-dušna dejavnost. In Bog lahko smatra kot delo Ljubezni do
bližnjega samo tisto, kar oseba naredi iz zelo globoke Ljubezni in usmiljenja do
njegovega bližnjega. V ljudeh namreč primanjkuje te notranje spodbude, ker oni ne
poznajo več Ljubezni. Celo podpora, katero se pričakuje od njih, da jo dajo njihovemu
bližnjemu človeškemu bitju, so dejavnosti, katerim primanjkuje resničnega principa
vodenja… To je zakonsko uporabljena ljubezen in ne vrsta Ljubezni, katero je Bog
zahteval od ljudi in kakršna bi ona morala biti, da bi oblikovala Bogu-podobne ljudi, ki
bodo ponovno našli združitev z Bogom. Vendar pa je Bog postavil ta zakon v človeška
srca; vsaka oseba namreč ve, kako bi se morala obnašati, da bi na Zemlji živela Boguprijetno življenje. Namreč notranji glas, ki ga spodbuja, je utišan; njega se ne posluša in
njegova opominjanja postopoma pojemajo, vse dokler ni on popolnoma utišan. In celo
če Božji služabniki govorijo ljudem o Ljubezni, celo če jim je razloženo glede
blagoslovov ali škode zaradi njihovega načina življenja, pa oni ravno tako zanemarjajo
ta opozorila. Zanima jih edinole njihova lastna blaginja, pri čemer se tako izogibajo
njihovim bližnjim človeškim bitjem, njihovi šibkosti in nebogljenosti. Ne gane jih; oni so
znotraj mrtvi; iskra Ljubezni je zadušena; oni propadajo v brezobzirnost, sovraštvo, pri
čemer so sposobni za vsakršna delovanja, ki povzročajo škodo telesu in duši drugih
ljudi.
In to stanje se ne bo več spremenilo; ono se ne bo spremenilo na bolje, v kolikor se Bog
močno ne izrazi in v kolikor On ne poviša Njegovega glasu tako glasno, da bodo ljudje

29

preplavljeni s strahom ter grozo, pri čemer se bodo resno kritično vprašali in ponovno
premislili o njihovem načinu življenja. Oni ne bodo poslušali glasu vernika, čeprav pa
samih sebe niso sposobni vrniti na stezo Ljubezni. In pojavil se bo Sam Bog, ker On ne
želi, da se ljudje izgubijo, kateri pa samo potrebujejo spodbudo, da bi prišli k sebi. V
življenju ni mogoče izključiti Ljubezni, ker se bo v nasprotnem primeru človeštvo
približalo popolnemu uničenju. Ko se je namreč Ljubezen enkrat ohladila, bo Bog
neskončno oddaljen od bitja, katerega je nekoč ustvaril iz Njegove Ljubezni.
Brezobzirnost namreč odvzema bitju vso moč, zaradi česar se bodo ljudje napotili proti
breznu, proti uničenju, če zanemarijo Ljubezen, ki je temeljna substanca Božanskega
dela stvarstva. Tam, kjer ni Ljubezni, Bog ne more biti prisoten… Vendar pa je Bog
Vzdrževalec vseh stvari, in brez Njega ter Njegove moči bodo Njegova dela stvarstva
razpadla (bodo razkrojena), ravno tako tudi Zemlja in z njo vsaka stvaritev, čim
Ljubezen izgine iz nje, čim je človeško bitje postalo brezdušno, da bo tako Bog umaknil
Njegovo Ljubezen od njega; On je namreč kot čista Ljubezen lahko prisoten samo tam,
kjer je prisotna Ljubezen. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4986, 21. oktober 1950

LJUBEZEN… UŽITEK V DAJANJU… VZAJEMNA LJUBEZEN…
VERA V KRISTUSOVO DELO ODREŠENJA…
Prebudite se za novo življenje… Poizkušajte v vas prižgati plamen Ljubezni; neprestano
mu priskrbite novo hrano in na ta način prižgite vašo Ljubezen do Boga, katera vas bo
za vekomaj osrečila. Potem boste imeli zagotovljeno večno življenje, stanje obilne
moči in svetlobe v neomejeni svobodi. Potem boste svobodni, da delate, karkoli želite;
vi ste premagali smrt, ker bo od vas odpadlo vsakršno pomanjkanje moči, vsakšna
šibkost, in vi boste živeli ter boste blaženo srečni. Vendar pa je to lahko uresničeno
edinole s pomočjo Ljubezni. Toda Ljubezen vam ne more biti dana, vi jo morate sami
prižgati. Vi morate pomagati tam, kjer je pomoč potrebna in oživljeni z občutkom
notranje sreče nenehno uresničevati nova dela Ljubezni. Potem boste ogenj, ki je
znotraj vas, ohranjali prižgan; vi ga boste hranili, pri čemer boste nenehoma dejavni z
nesebično Ljubeznijo. Edino užitek v dajanju vas spodbuja na vnovično dobrohotno
dejavnost. In vi boste to doživeli, ko boste (po)gledali v oči človeško bitje, ki je v stiski,
potem ko ste mu pomagali. Ta nagrada pa je veliko lepša od materialne plače, ker je
ona vzajemna Ljubezen, ki sije iz teh oči. Potem ste ponovno prižgali Ljubezen v srcu
vašega bližnjega človeškega bitja. Vi ste prižgali drobceno iskro, in plamen Ljubezni se
bo ponovno razširil in se prenesel na druge ljudi. Edino skupna dejavnost Ljubezni
lahko (od)reši človeško raso iz stanja duhovne težave, v kateri se ona nahaja. Edino
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dejavnost v Ljubezni pripelje do svetlobe (spoznanja) in milosti ter vas vodi do Boga, do
Same večne Ljubezni.
Kolikor bolj se namreč približuje Konec, toliko bolj se bo Ljubezen med ljudmi ohlajala
(Matej 24:12), ker oni živijo samo za njihove lastne cilje, pri čemer nimajo občutka za
trpljenje njihovih bližnjih človeških bitij… Tako bo oddaljenost od Boga postala vse bolj
očitna; prepad med ljudmi in Bogom bo postal skorajda nepremostljiv. Tema v
človeških srcih bo neprehodna, ker jih svetloba Ljubezni ne bo mogla obsijati, zaradi
česar tudi ne bo zagotovila iluminacije (razlage, prosvetljenja). In ne kliče se več
Tistega, Ki bi lahko pomagal, ker On ni priznan… Jezus Kristus, Božanski Odrešenik ne
bo mogel deliti blagoslovov Njegovega dela Odrešenja. Ne bo se pristopilo k Njemu,
da bi jih prejeli, ker ljudje ne verujejo v Njega. In to je najhujša situacija; potem jim bo
namreč primanjkovalo moči in podpore, brez česar pa oni ne morejo postati srečni.
Ljudje ne verujejo več tega, kar jim je svetovano verovati. In če oni ne priznajo
Božanskega Odrešenika, Ga oni niti ne bodo (po)klicali, zaradi česar pa so oni duhovno
neprosvetljeni in zato trpijo v veliki težavi. Oni se že nahajajo v stanju smrti. Vendar pa
bi bili lahko (od)rešeni iz nje; toda nikoli brez Ljubezni, nikoli brez Božanske milosti,
katero pa mora človekova volja najprej priznati (in tako zaprositi zanjo). Poizkušajte se
prebuditi v življenje… vi to lahko naredite, če le to želite… Bodite dejavni v nesebični
Ljubezni do bližnjega, tako da boste potem zlahka priznali Jezusa Kristusa kot
Odrešenika sveta in Božjega Sina, ker vas bo potem duh znotraj vas prosvetlil, da boste
tako sposobni verovati, ker živite življenje Ljubezni. Prebudite se v novo življenje, ker je
blizu čas, ko bo odločeno, ali je vaša duša izbrala življenje ali smrt. Izkoristite vsako
priložnost, da boste dejavni v Ljubezni do bližnjega. In doživeli boste blagodejen
občutek izpolnjenosti z novim življenjem… Potem ste premagali smrt, tako da se vam
ni potrebno bati končnega Konca, ker boste potem živeli v svetlobi (spoznanju) in
Resnici, in živeli boste večno. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8576, 31. julij 1963

SMISEL ZEMELJSKEGA ŽIVLJENJA…
DOBRO-DUŠNA DEJAVNOST…
Vedno znova vas želim obvestiti o okoliščinah, katere se nanašajo na vaš proces
zemeljskega življenja kot človeškega bitja; to znanje namreč povzroči, da vaše življenje
živite odgovorno, čim vi verjamete vanj. Ono vam je sicer lahko ravno tako
predstavljeno, vendar pa se sreča s popolnim neverovanjem; toda vi boste v času
vašega zemeljskega življenja ponovno prišli v situacije, ko boste premišljali o namenu
vašega življenja. Potem pa se bodo takšne misli dejansko pojavile v vas in vi se boste
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ponovno spomnili pogovorov, katerih namen je bil ta, da vam dajo razlago. In vsaka
razumna oseba bo o tem tudi razmišljala, pri čemer bo odvisno od njene volje prišla do
pravilnega zaključka. Jaz enostavno ne želim, da se človeško bitje ukvarja s svetovnimi
stvarmi, ampak želim, da bo pritegnjen v neko področje, katerega sicer ni mogoče
dokazati, kakor ga ravno tako ni mogoče zanikati, če so o njem najresneje razmisli…
Namreč edino takrat,ko človeško bitje razumno potuje po tej stezi, bo njegovo življenje
uspešno za njegovo dušo: njeno dozorevanje, ki pa je smisel in namen zemeljskega
življenja.
Zato je za človeško bitje bistveno to, da bo znova opozorjen na dejstvo, da on na Zemlji
ne živi samo zaradi doseganja nekega navzven vidnega dobrega standarda življenja in
bogastva… čeprav pa on skoraj zagotovo ne bo želel verjeti v to, kakor tudi v to ne
more biti prisiljen verovati. Vendar pa bo on kljub temu občasno usmerjal pozornost na
to, pri čemer bo potem tudi sposoben spremeniti njegovo razmišljanje tako, da se bo
razumsko več ukvarjal s področjem, ki mu ne more biti dokazano. Potem pa bo odvisno
od njegovega splošnega načina življenja, ali bo on postal vernik. Čim namreč on ne
zanemari dobro-dušno delovati, čim je pripravljen pomagati in ima dobro voljo (je
voljan), se bo on tudi naučil verovati in napredovati v njegovem razvoju. To je razlog,
zakaj morajo bližnja človeška bitja vedno sprejeti spodbudo za to, da delajo dela
Ljubezni, kar pa je lahko pogosto doseženo, če se jim pokaže dober primer… Potem pa
se bo tudi neverovanje zmanjšalo, ker bo Ljubezen prebudila živo vero. Zaradi tega, da
bi se (lahko) doseglo vero, je absolutno nujno živeti življenje Ljubezni…
Ljubezen se je namreč med ljudmi ohladila, in srca, da bi postala voljna ljubiti, bodo
morala biti ganjena. Namreč vsako človeško bitje ima sposobnost ljubiti, ker sem Jaz
za njegovo zemeljsko življenje vsadil vanj drobceno iskro Mojega Duha… In
pripravljenost za Ljubezen je v zameno lahko prebujena samo preko velike težave,
preko resnih udarcev usode, ki prizadenejo ljudi, kjer je ena oseba odvisna od druge. In
pripravljenost za pomoč vstopa v prvi plan pod pogojem, da oseba ni povsem zakrnela
(trdosrčna) in je glede na to privrženec Mojega nasprotnika, katera pa bo potem
brezupno izgubljena, ko se konča čas za dozorevanje njene duše. Brez Ljubezni je
zemeljsko življenje v zastoju; duša ne more doseči ničesar, pri čemer tako ostaja v
njenem prejšnjem stanju, če še bolj ne propade v brezno, iz katerega pa se je že
povzpela po pot navzgor, pri čemer mora samo še premagati končno strmino. Ona
brez Ljubezni ne more narediti niti enega koraka naprej. Vendar pa nobeno človeško
bitje ne more biti prisiljeno, da ljubi. To je stvar svobodne volje, čeprav pa je to edina
možnost, da bi duša dosegla cilj na Zemlji: da postane popolna in da se ponovno
spremeni v njeno temeljno naravo.
In zato mora biti Božansko učenje Ljubezni vedno znova oznanjano; pozornost ljudi
mora biti usmerjena na Zapovedi Ljubezni do Boga in do drugih ljudi. Oni morajo biti
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vedno znova ganjeni s težavo in revščino, da se bo tako prižgala njihova iskra Ljubezni
in se spremenila v blesteči ogenj. In to je razlog, zakaj Jaz na Zemlji nadaljujem
izobraževati učitelje za Mene, ki njihovim bližnjim človeškim bitjem oznanjajo
Ljubezen, ki jim oznanjajo Mojo voljo in jih poizkušajo uvesti v vrsto znanja, do katega
pa je mogoče priti samo preko življenja Ljubezni… To je razlog, zakaj Jaz v času
poslednjih dni ponovno pošiljam učence v svet, da bodo oni tako oznanili Moj
Evangelij, katerega Jaz Osebno dostavljam na Zemljo… Jaz vedno znova delujem vidno
in izredno, da bi Mi verjeli; ljudje so se namreč zelo oddaljili od verovanja in ne želijo
več obiskati mest, kjer se oznanja Moja Beseda, in ker je celo tam Moja Beseda izgubila
njeno moč, če oznanjevalci Moje Besede niso duhovno prebujeni… Ljudje morajo
oživeti; oni se morajo naučiti, kako priti do žive vere, ker bodo oni samo tedaj stremeli
k Meni in se Me naučili ljubiti, tako da bodo potem tudi napredovali v njihovem
razvoju… Brez Ljubezni namreč oni ne bodo ničesar dosegli na Zemlji… Ne glede na to,
kaj se dela, mora biti to vedno utemeljeno na Ljubezni, ker bodo drugače to mrtva
dela… Vi ljudje bi morali vse to vedeti in raziskovati motive za tisto, kar govorite,
delate ali mislite… In edino takrat, ko vas spodbuja Ljubezen, bo vse, kar mislite,
govorite in delate, dobro pred Mojimi očmi in vam bo prineslo višjo stopnjo zrelosti…
Vendar pa je brez Ljubezni vse brezkoristno (zaman)… Vi namreč na Zemlji živite samo
z namenom, da vaše življenje spremenite v življenje Ljubezni. In vaš cilj je, kakor
obenem tudi ostaja samo ta, da se boste vi na ta način preko Ljubezni združili z Menoj,
Večno Ljubeznijo Osebno. AMEN

………………………......…………............9……………...........................…....………

Služenje v poslednjih dneh… Približuje se Konec in moramo pokazati
aktivno zanimanje za odrešenje duš, katere se približujejo propadu…
……………….....………………………....†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 6763, 16. februar 1957

BLAGODEJNA POMOČ BLIŽNJEMU V TEŽAVI…
Morate pomagati in potolažiti tiste, ki so v zemeljski ali duhovni tegobi. Potem boste
resnično delovali v Ljubezni do bližnjega in obenem tudi prebudili Ljubezen v vaših
bližnjih. Poslednji dnevi ne morejo zaobiti ljudi brez žalosti in težav, ker so to poslednja
sredstva, katera uporabljam, da bi jih pridobil za Sebe. Jaz preko takšne težave želim
govoriti v srcu vsakega človeka. In če Me slišijo, če v svoji težavi prepoznajo Moj glas in
potem svoje srce ter uho usmerijo k Meni, bodo oni naredili korak naprej; oni se bodo
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napotili po poti, ki vodi navzgor. Vendar pa so še naprej brezštevilni ljudje, ki svoje srce
in ušesa zapirajo pred Menoj… In vi bi morali takšnim govoriti v njihovi težavi ter jih
usmerjati k Meni, kjer bodo oni našli resnično tolažbo in pomoč.
Vi jim že pomagate, kadar ne zanemarjate njihove težave. In ta pomoč bo z veseljem
sprejeta… vi morate verjeti, da je edino Ljubezen pravilna medicina, da Ljubezen zdravi
rane, da Ljubezen blaži bolečine in da ni nobeno človeško bitje imuno na dela Ljubezni.
In zato bo vsako delo Ljubezni v drugi osebi prebudilo vzajemno Ljubezen, tako da so
duše lahko pridobljene edinole na ta način. Duše dozorevajo edino preko Ljubezni. In
če je duša sposobna za Ljubezen, potem bo tudi trpljenje pripeljalo do velike
blaženosti, ker se bo duša potem očistila vseh nečistoč in bo dovolila, da vsak žarek
Ljubezni deluje nanjo.
Zaradi tega bi morali vi govoriti VSEM ljudem, za katere veste, da se nahajajo v težkih
situacijah, kateri zelo trpijo in brez upanja ostajajo v obupu. Potolažite jih in jih
napotite k Meni… Ne puščajte jih v njihovih bolečinah, da se tako ne bodo počutili
osamljene in obupane… Njim vsaka lepa beseda pomeni olajšanje, pri čemer jim
sočutje omogoča, da manj intenzivno občutijo svojo bolečino… Zagotovite jim
zemeljsko ter duhovno tolažbo, da bo tako celotno trpljenje delovalo blagodejno na
njihovo dušo… Vi vsi se morate namreč soočiti z veliko težavo in revščino; vi vsi boste
še izkusili situacije, v katerih boste hvaležni za nasvet tolažbe, za vsakršno vrsto
pomoči.
V času, ki prihaja, bo ena oseba odvisna od druge. In tam, kjer se ljudje medsebojno ne
podpirajo, se bo tegoba zdela skorajda neznosna, če se ne obrnejo na Mene, Kateri pa
ne bom nikoli pustil osebe, če Me pokliče. To pa je vse, kar Jaz želim doseči: da ljudje
vzpostavijo tako iskreno povezanost z Menoj, da se nikoli več ne bodo počutili same in
zapuščene, ampak da bodo vedno vedeli, da je njihov Varuh in Pomagač blizu njih, pri
čemer pa oni potem ne bodo več (ob)čutili svoje težave tako kruto in bridko kot oseba,
ki je še naprej oddaljena od Mene. Vsaka težava je znosna za osebo, ki najde
pribežališče v Meni. Toda vi, ki Mi želite služiti, lahko delujete kot posredniki med
Mano in njimi… lahko jim pokažete pot, da lahko odpravijo svojo težavo, pri čemer
boste vi tudi uspešni, če to naredite z Ljubeznijo.
Ne dovolite, da postanete trdosrčni; ne zanemarjajte trpljenja vaši bližnjih. Poglejte
okoli sebe in videli boste veliko tegobe, in vaša pomoč bo vedno pomenila tolažbo za
druge. Vi vsi namreč lahko pomagate, ker je pravilna vrsta pomoči sestavljena iz misli
in dobrega srca, iz besed ljubeznivega srca in del, ki od vas zahtevajo vašo Ljubezen.
Resnična, sočutna Ljubezen do vaših človeških bitij v težavi vam bo vedno dovolila, da
najdete poti in načine, da olajšate njihovo težavo. In duhovno usmerjanje je pogosto
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bolj pomembno od zemeljske pomoči, ker vi na ta način odpirate vrata njihovih src za
Mene. In ko enkrat Jaz Osebno lahko stopim skozi njih, bodo oni tudi potolaženi in
bodo z veseljem nosili svoj križ v korist lastnih duš. In potem bo njihova težava
blagoslov, ker so oni našli svojo pot domov k Očetu, Jaz pa jih bom pridobil za
vekomaj. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3483, 18. maj 1945

DELO LJUBEZNI ZA IZGUBLJENE DUŠE…
Imejte milost za izgubljene duše, da na njih gledate kot na bolnike, katerim je potrebna
pomoč. Ne dovolite, da stradajo v njihovih duhovnih stiskah. Stiske fizičnega telesa
prenehajo, toda duša svoje stiske nosi s seboj v večnost. Duša se lahko temu izogne, če
na Zemlji pride do Resnice. To Resnico bi morali prinesti izgubljenim dušam. Kadarkoli
imate priložnost, da jim pomagate, jim govorite o Ljubezni Boga, Kateri hrepeni po
njih. Pokažite jim njihovo ne-zrelost, ki onemogoča približevanje k Bogu. Pokažite jim
stezo k ozdravitvi, edino stezo, ki dušo vodi do njenega cilja, stezo Ljubezni.
Pokažite jim, da brez del Ljubezni ne morejo dozoreti niti uresničiti cilja. To zemeljsko
življenje jim je dano samo za izpopolnjevanje njihovih duš. Usmerjajte njihove misli k
duhovnemu. Spodbudite jih, da razmišljajo o namenu njihovega zemeljskega življenja,
ko jim dajete razlage o smislu in namenu stvarstva (Knjižice št. 15, 39 & 40), o njihovem
zemeljskem poslanstvu in namenu trpljenja (Knjižica št. 5). Tako, ko ste usmiljeni do
izgubljenih duš, jih spodbudite, da usmerijo pozornost na svoje duhovne potrebe. To,
ko jim poizkušate pomagati, je delo Ljubezni, ki pa je izjemno pomembno. Ne dovolite,
da vas začetno zavračanje odvrne od tega; prinesite jim Božjo Besedo in ves čas
razmišljajte o vašem poslanstvu na Zemlji, ki je odrešilno.
Brezštevilne duše so v duhovni stiski (težavi). Vendar pa one vidijo edinole njihovo
fizično stisko, tako da si ne vzamejo časa za notranje razmišljanje, kar pa bi jim lahko
prineslo žarek svetlobe (spoznanje). One edinole skrbijo za čim boljše življenjske
pogoje v njihovem zemeljskem življenju, pri čemer ne dojamejo, da je to največji razlog
za njihovo duhovno stisko, tako da mora biti to prejšnje odstranjeno, preden se lahko
zgodi izboljšanje njihovega zemeljskega življenja. Uvedite jih v to znanje; pomagajte
jim, da gredo po poti Ljubezni in oni vam bodo za vekomaj hvaležni…
Kolikor bolj se bliža Poslednji čas, toliko večja bo težava. Božji nasprotnik namreč
pridobiva moč nad dušami in njegov vpliv je zelo škodljiv za njih. Znanje o namenu in
smislu njihovega zemeljskega življenja jih lahko zaščiti pred Satanovim vplivom. Te
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duše se lahko z dobro voljo osvobodijo njegovega vpliva, ker ga prepoznajo kot
pokvarjenega in kot Božjega nasprotnika. Vendar pa mora biti duša sesznanjena s tem
znanjem. To delo usmiljenja morate vedno narediti, ko se vam ponudi priložnost za to.
Vaši napori ne bodo brez uspeha. Potreba je velika in Konec je blizu. Vsaka ura bi
morala biti izkoriščena za Božje Kraljestvo. To je Božja volja, katero je potrebno
spoštovati, če Mu želite služiti in biti goreči delavci v Njegovem vinogradu. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 1504, 5. julij 1940

SKRB ZA ODREŠENJE DUŠ…
POPOLNOMA NESEBIČNA LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA…
Vsaka prosta ura bi morala biti izkoriščena za delo v korist človeške rase… Duhovna
korist mora imeti prednost pred zemeljskimi interesi, ker ni za izgubljati časa. Zli duh
(demon) ravno tako izkorišča vsako priložnost, da človeški rasi povzroči duhovno
škodo, tako da mora nasprotna sila nenehoma delovati, da bi preprečila njegovo
delovanje. Dobre duhovne sile se morajo združiti pri njihovem delu proti tej sili. In tako
se ne more pojaviti niti ravnodušnost niti brezobzirnost, kar pa bi edinole služilo
nasprotnikovemu namenu. On bo namreč potem samo povečeval njegovo dejavnost,
pri čemer bo on obenem tudi oslabil odločnost ljudi in jih izčrpal, če oni ne delajo
marljivo proti njemu… Poleg tega pa je to prekršek (greh) proti zapovedi Ljubezni do
bližnjega, če ljudje popustijo v borbi za odrešenje duš, ki potrebujejo pomoč. Največja
skrb bi morala biti v tem, da se pomaga tistim, ki se približujejo duhovnemu propadu.
Ne puščajte jih v njihovi duhovni temi in ne obračajte se ravnodušno stran od njih, ker
oni potrebujejo vašo pomoč. Oni so šibki in se niso več sposobni osvoboditi izpod
nasprotnikove sile. Oni v njihovem mraku in okolici brez svetlobe ne prepoznajo težave
njihovih duš, zaradi česar ne hrepenijo po svetlobi. Vendar pa bi morali vi vložiti napor,
da bi prižgali malo svetlobe in tem dušam prinesli najmanjši žarek, da bodo oni opazili
in usmerili pozornost na vašo dejavnost (trud). Vi bi morali storiti vse, da bi njihovo
ravnodušnost spremenili v zanimanje za duhovno znanje. Vi bi morali njihovim mislim
pokazati pravilno stezo; vi bi jih morali izobraževati (poučevati) in jih rotiti, da se
spomnijo njihove duše in da razumejo pomen življenja. Vi bi jih morali prepričati v to,
da imajo vero v Jezusa Kristusa in jim razložiti, da je življenje Ljubezni na Zemlji veliko
bolj blagodejno, kot pa življenje za sebično ljubezen, za izpolnitev svetovnih želja. Vi jih
ne bi smeli prikrajšati za nič, kar je vam omogočilo, da ste našli stezo vzpona
(napredka). Vi bi jih morali seznaniti z učenjem Jezusa Kristusa in z dejstvom, da se oni
lahko povzpnejo (napredujejo) samo z dobrodušnim služenjem. Vi bi morali narediti
vse, kar je mogoče, da bi te duše odpeljali iz duhovne noči na svetlobo dneva. Potem
boste dobrodušno dejavni v resničnem pomenu besede. To je nesebična Ljubezen do

36

bližnjega v najvišjem smislu, ker se tiče edino odrešenja duše bližnjega človeškega
bitja. Ta naloga pa potrebuje neskončno Ljubezni in potrpljenja, ker je bitja v temi zelo
težko prepričati v to, da sprejmejo Božjo Besedo. Oni se ji bodo močno zoperstavljali,
ker je sam sovražnik (Satan) vaš najmočnejši nasprotnik in človekovo voljo hujska na
najbolj močen (največji) odpor. Kljub temu pa je človekova Ljubezen lahko
zmagoslavna, če se ravno s temi sredstvi Ljubezni bori za te duše… Ne glejte na
zunanjost osebe, ampak na dušo, ki se nahaja v nebogljenem stanju in ne more več
zbrati moči, da bi se osvobodila izpod nasprotnikovih okovov. Zato bo Ljubezen neke
prosvetljene osebe, se pravi nekoga, ki pozna Resnico, prepoznala težavo takšnih duš
in ne bo popustila pri njegovih naporih za njih. On jim bo poizkušal pomagati s
(pri)srčno molitvijo; on bo težavo duše prikazal Očetu na nebu in Ga prosil za moč, da
uresniči odrešilno delo, če njegova lastna moč ni zadostna in bi se oseba utrudila,
preden bi bila duša pridobljena za večno življenje. Zaradi tega bi morali biti vi
nenehoma dejavni z Ljubeznijo in dati vso vašo Ljubezen dušam vaših bližnjih človeških
bitij, ki trpijo v težavi. Ne dovolite si biti potrti zaradi neuspehov, ampak vedno
hrepenite po moči od Boga. Potem boste sposobni rešiti najtežje naloge; vi boste
iztrgali duše od nasprotnika in jih vodili do nebeškega Očeta, tako da vam bodo te duše
za vekomaj hvaležne. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7708, 24. september 1960

RESNIČNA LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA:
DELITI DALJE BOŽANSKO BESEDO…
Vi ne morete uresničiti večjega dela Ljubezni do bližnjega od nesebičnega
razdeljevanja Moje Besede Evangelija, katero morajo poznati vaša bližnja človeška
bitja, da bi uspešno potovala po njihovi zemeljski stezi. Bližnja človeška bitja ne cenijo
duhovnega dela, ker ono ne prinaša (nudi) svetovnega uspeha. In čim ste vi duhovno
dejavni, nikar ne pričakujte nikakršne zemeljske nagrade, ampak samo razdeljujte
vašim bližnjim človeškim bitjem to, kar vam Jaz Osebno nudim od zgoraj… vi resnično
delate dela Ljubezni do bližnjega, katera pa se raztezajo v večnost, ker ona pomagajo
dozoreti dušam. Ona jih lahko pripravijo za vstop v kraljestvo svetlobe, ko duša odloži
njeno zemeljsko telo in mora pustiti vse izza sebe… Potem bo ona imela duhovna
imetja, da jih bo (pre)nesla čez v večnost. Vi bi morali priskrbeti in razdeliti drugim
ravno tako, kakor sem Jaz razdelil Mojim učencem nebeški kruh, vodo življenja… To je
največji dar Ljubezni, katerega lahko podarite vašim bližnjim človeškim bitjem… to je
resnična Ljubezen do bližnjega, če nesebično izvajate naloge, ki so nujne, da bi se Moja
Beseda predala dalje (Knjižica št. 35); Jaz Osebno namreč želim preko vas govoriti
ljudem, ker oni niso sposobni neposredno slišati (Knjižici št. 24 & 46). Ljudje trpijo v
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veliki težavi, ker oni njihovo življenje izkoriščajo samo za to, da bi dosegli zemeljske
koristi (profit), čeprav pa bi morali vzeti v poštev njihovo dušo, ki bi morala dozoreti v
času zemeljskega življenja. Karkoli glede na to naredite, da bi vodili vaša bližnja
človeška bitja na stezo vere… karkoli naredite glede na Moja napotila, da bi jim oznanili
Evangelij, je nesebična Ljubezen do bližnjega, in Jaz to blagoslovim. Vi sami se še ne
zavedate največjega daru, katerega vsak dan prejemate od Mene. Vi še niste sposobni
(o)ceniti njegove vrednosti in njegovega pomena, ker bi drugače vsi vi, ki poznate
delovanje Mojega Duha, goreče razdeljevali to, kar vam pošlje Moja Ljubezen in milost.
Vi ne dojamete tega, da ste sposobni posejati seme, ki lahko obrodi veličastne
sadove… vi ne bi smeli pustiti seme neizkoriščeno in vi bi se morali vedno nasloniti na
Mojo pomoč; namreč tam, kjer se soočite s težavami, so Moji angeli in varuhi
pripravljeni pomagati in vas zaščititi (Psalm 34:7), da vi tako lahko samo opravljate vaše
duhovno delo, da bi prinesli pomoč tistim, ki brez vas ne bodo našli pravilne steze. Še
naprej namreč obstajajo mnogi, katerim Jaz želim preko vas (spre)govoriti. Da pa bi to
naredil, Jaz samo potrebujem vašo voljo, da boste marljivi v službi za Mene… Jaz
sprejemam vaše služenje, ker Jaz lahko govorim edinole skozi človeška usta glede na
to, da je človeško stanje že preveč posvetno (zemeljsko), da bi jim lahko govoril na
katerikoli drugi način, pri čemer pa je potrebno spoštovati njihovo svobodno voljo.
Vendar pa bi vi morali izvleči moč iz dejstva, da vam Jaz obljubljam Mojo podporo, čim
ste vi samo pripravljeni poskrbeti za duhovno težavo vašega bližnjega. Ni več preostalo
veliko časa, tako da bodo besede, katere vam govorim, zvenele vse bolj svarilno. Vi Mi
morate namreč samo predati vašo voljo, tako da se boste potem tudi obnašali v skladu
z Mojo voljo. In vse se bo uredilo, če se Mi vi predate s popolnim zaupanjem in Mi samo
dovolite, da vladam. Zato vi, ki Mi služite, sprejmite Moj blagoslov in neumorno delajte
v Mojem vinogradu; dan se namreč približuje koncu in približuje se noč… približuje se
duhovna in zemeljska prelomnica, prihaja čas žetve… približuje se dan Sodbe… Vendar
pa Jaz najprej želim pridobiti duše za Mene, pri čemer pa Mi morate vi pomagati in z
Ljubeznijo gledati na vašega bližnjega… Vi morate delati za Mene in Moje kraljestvo; vi
morate v svetu oznaniti Moje ime in pričevati o Mojem delovanju v vas, da bodo tako
ljudje sposobni verovati in postati blaženi. AMEN
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………………………......…………..........10……………...........................…....………

Oznanjanje Evangelija, Božansko učenje Ljubezni… Jezus Kristus
……………….....…………………….......†……………........................................……
Bertha Dudde, št. 7528, 22. februar 1960

ŠIRJENJE EVANGELIJA… JEZUS KRISTUS…
Vsaka oseba, ki dušam oznanja Evangelij… ki svojim bližnjim človeškim bitjem
poizkuša prinesti Mojo Besedo, ki je sestavljena iz Božanskega učenja Ljubezni,
prispeva k njihovemu (od)rešenju… Vsak, ki opominja svoje bližnje na Ljubezen,
oznanja ta Evangelij, medtem ko jih ravno tako uči, da so to najpomembnejše
zapovedi, katere sem dal ljudem (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31) in jih obvešča,
kakšne so posledice izpolnjevanja teh zapovedi. Vse, kar prispeva k učenju (vzgoji) ljudi
v Ljubezni, je že odrešeniško delo, ker se človeško bitje (od)rešuje edino preko Ljubezni
in ker mora biti Ljubezen prakticirana, da bi se jim omogočilo odrešenje človekove
lastne duše… Ljubezen bo namreč vedno iskala stik z Jezusom Kristusom, Božanskim
Odrešenikom, Kateri pa potem edini lahko prinese resnično odrešenje osebi, ki veruje v
Njega…
Človeško bitje mora brez kakršnegakoli dvoma najti Jezusa Kristusa, ker je odrešenje
brez Njega nemogoče… In tako vsaka oseba izvaja odrešeniško delo, če usmerja ali
vodi svoja bližnja človeška bitja do Jezusa Kristusa… To je delo v vinogradu, to je
sejanje semena… ki je Božansko učenje Ljubezni… v človeška srca. To je zavesten trud,
narejen s strani osebe v korist duš njegovih bližnjih človeških bitij. Vsak, ki je sam našel
Jezusa Kristusa, ki je preko Njega našel odrešenje od greha in smrti, Ga bo potem tudi
neumorno oznanjeval svojim bližnjim človeškim bitjem, pri čemer jim bo pomagal, da
tudi oni najdejo (od)reštev… vsak, ki je našel Jezusa Kristusa, ne bo odnehal, vse dokler
ga tudi njegov bližnji ne najde. In tako bo nenehno govoril o Ljubezni in bo svojega
bližnjega spodbujal, da se tudi napoti po stezi Ljubezni, katere končni cilj je Jezus
Kristus… On ne bo odnehal, vse dokler tudi druga oseba ne najde odrešenja od greha in
smrti.
Vse dokler je človeško bitje še naprej oddaljeno od Božanskega Odrešenika Jezusa
Kristusa, njegova Ljubezen v njem še ni postala močna; ta Ljubezen namreč pozna in
prizna Božanskega Odrešenika in ne more drugače, kot da Ga oznanja… Tisti pa, ki je
našel Jezusa Kristusa, ne more drugače kot oznanjevati Njegov Evangelij Ljubezni
vsem, s katerimi pride v stik (s katerimi se sreča)… On bo nenehno dejaven namesto
Njega in bo na ta način vodil mnoge duše k Meni; on jim namreč omogoča, da jim je
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Moja Beseda dostopna, kar pa je naloga vsakega, ki je sam prejel Mojo Besedo, kateri
po njej hrepeni in kateremu Jaz glede na to govorim… ne glede na to, ali se to dogaja
neposredno ali pa preko branja oz. poslušanja Moje Besede. To sem namreč vedno Jaz,
Ki govorim vam ljudem, če hrepenite, da bi slišali Mojo Besedo…
Zaradi tega je oznanjanje Mojega Evangelija izredno nujno. In blažen bo vsak tisti, ki
sprejme to poslanstvo, da pomaga pri odrešenju duš njegovih bližnjih človeških bitij,
kdor jim omogoča to znanje dostopno: kako in zakaj morajo biti oni (od)rešeni, če želijo
nekega dne postati srečni. Vsak, ki živi z Ljubeznijo, je (že) našel Jezusa Kristusa, tako
da nanj sije svetloba dojemanja… vendar pa vsak, ki še ni (od)rešen, mora biti podučen;
predstavljena mu mora biti slika Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, pri čemer ga
je potrebno spomniti na to, da se obrne in usmeri na Njega, da tudi on najde odrešenje
preko Njega in Njegovega dela Odrešenja… In zaradi tega je blagoslovljena vsaka
oseba, ki po svetu širi Moj Evangelij (Marko 16:15); on namreč k Meni vodi duše, ki so že
dolgo časa izgubljene, katere pa bodo našle odrešenje preko Jezusa Kristusa Osebno,
Kateri je tudi njega (od)rešil s Svojo Krvjo. AMEN

………………………......……………......11……………...........................…....………

Naš način življenja na Zemlji pogojuje našo usodo v onostranstvu…
……………….....…………………….......†……………........................................……..

Bertha Dudde, št. 6325, 4. avgust 1955

ŽIVLJENJE NA ZEMLJI JE SAMO PREHOD DO VRNITVE DOMOV…
Imejte v mislih samo to (razmišljajte samo o tem), da ste na tej Zemlji mimoidoči
(prišleki), ki samo začasno živijo tukaj, nikoli za stalno, ker je vaš resnični dom duhovno
kraljestvo, katerega pa vi lahko dosežete edino v svobodnem prehodu preko te Zemlje.
Vi na ta način ravno tako z drugačnimi mislimi doživljate vaše zemeljsko življenje; ko
ste namreč prepričani glede določenega cilja, bi vi obenem tudi morali stremeti k
temu, da ga dosežete. Zaradi tega vas vse to, kar se nahaja Zemlji, ne sme obremeniti
niti privezati (omejiti). O vsemu, kar je na Zemlji, razmišljajte samo na način, kot da je
minljivo, da vam je posojeno ali da je začasna prepreka na vaši poti (da vas je zaustavilo
na vaši poti)… vi bi se morali vedno spomniti tega, da bo nekega dne prišel čas, ko
boste končali pot preko te zemeljske doline in jo boste morali zapustiti… da se bo
takrat zgodila vrnitev v vaš resnični dom…
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Poskrbite, da se takrat vrnete v to kraljestvo natovorjeni z imetji, katera lahko ponovno
uporabljate. Potem vi v vaš dom ne boste vstopili revni in bedni, ampak sijoči s
svetlobo (prosvetljeni, polni spoznanja) ter bogato blagoslovljeni z duhovnimi
bogastvi… vi si namreč lahko pridobite vse te stvari v času vašega zemeljskega
življenja. Ne glede na to, kako in kje hodite na Zemlji, vi lahko vedno povečate vaše
duhovno bogastvo z deli Ljubezni, če ne dopustite, da vas omejijo svetovna imetja, pri
čemer imejte vedno v mislih to, da so le ta minljiva in da jih ne morete vzeti z vami v
kraljestvo na drugo stran. Vendar pa vi v času vašega življenja na Zemlji lahko osvojite
veliko duhovnih bogastev; ljudje so namreč v veliki nevarnosti, tako da vi lahko vedno
ublažite njihovo trpljenje tako duhovno, kakor tudi materialno… to, kar dajete v
zemeljskem življenju, boste vi ponovno prejeli kot duhovno bogastvo… in zaradi tega
morate vi dati, pomagati, kjerkoli je zaprošeno za pomoč… In vi bi morali ravno tako
brez prošnje ublažiti trpljenje tam, kjer je le to očitno, pri čemer boste vi bogato
blagoslovljeni po vaši fizični smrti, ker »kakor dajete, tako boste tudi znova prejeli…«
Namreč vsak, ki zase verjame, da je gospodar Zemlje, ki verjame, da ima pravico na
imetja te Zemlje in ki je prepričan v njegovo lastništvo, ne da upošteva revščino
njegovih bližnjih človeških bitij, se bo pojavil na pragu smrti popolnoma brez vsega
(reven). On bo vstopil v področje, kjer bo doživel težko revščino. Vse, kar poseduje,
mora namreč pustiti izza sebe, tako da nima za ponuditi duhovnih vrednosti, ko se ni
imel za mimoidočega, ampak se je imel za stalnega gospodarja na tej Zemlji. On ni vzel
v poštev njegovega resničnega doma, zaradi česar ga bo našel v zelo revnem stanju.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8436, 11. marec 1963

PRAVILEN NAČIN ŽIVLJENJA PRED LJUDMI
NE ZADOSTUJE ZA POPOLNO DOZOREVANJE…
Če bi upoštevali to, da bodo edino dela Ljubezni uresničila učinek na vašo dušo po
smrti vašega telesa in da vse svetovne namere, misli in delovanja ne bodo v duhovnem
carstvu pripeljali do nobenih koristi za dušo, potem vi vašega življenja resnično ne bi
živeli ravnodušno… In celo, če zvesto izpolnjujete dolžnosti, katere postavlja pred vas
zemeljsko življenje, celo če v vsakodnevnem življenju naredite vse, da bi pred ljudmi
živeli pravilen način življenja… pa je popolnoma vsako (takšno) delo brez vrednosti za
to, kar je večno… za vašo dušo… ko ona ne more s seboj vzeti nobenega zemeljsko
pridobljenega imetija. Vse svetovno znanje ostaja izza; vsa svetovna bogastva in ugled
vsake osebe je brez vrednosti, če duša v duhovno kraljestvo vstopi brez duhovnih
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imetij. Edino duhovne težnje in delovanja v Ljubezni prinašajo duši večna duhovna
bogastva (Matej6:19-21)…
In tako se ljudje pogosto zavedajo njihove lastne pomembnosti zgolj zaradi tega, ker
živijo korekten (vljuden) način življenja, čeprav pa oni mislijo samo na njihove svetovne
dejavnosti ali določeno količino reda v njihovih življenjskih pogojih, pri čemer pa ne
vidijo (ne jemljejo v poštev) tega, da je namen zemeljskega življenja drugačen od
izboljšanja njihove fizične blaginje… oni ne vidijo tega, da mora biti vsaka dejavnost
človeškega bitja podprta s strani Ljubezni, da mora biti le ta motivirana s strani
Ljubezni, da bi po smrti telesa imela vrednost za dušo. In če sedaj opazujete vse te
stvari, ki ste jih naredili in izgovorjene vi ali vaša okolica, in kako redko je Ljubezen
motiv za to, potem morate priznati, da je vse nekoristno in da služi edinole za
uresničitev svetovnih ciljev. In vi bi bili šokirani, če bi pomanjkanje v vaših dušah lahko
občutili kot fizično nelagodje, ker vi potem ne bi mogli nikoli več uživati vašega
življenja…
Vendar pa se vaša duša ne more na tako očiten način izraziti, ker bi vi potem stremeli
samo k temu, da bi zaradi sebičnosti živeli drugačen način življenja, da tako ne bi
občutili tega dnevnega in časovnega nelagodja, tako da bi bilo potem takšno
stremljenje ravno tako brezkoristno. Vendar pa bi vi morali vzeti v poštev to, kakšno
vrednost ima za vas vsak svetovni dosežek, ker navsezadnje veste, da vaše življenje na
Zemlji ne bo trajal za vekomaj… Toda vi ne verjamete v nadaljevanje življenja duše po
smrti, zaradi česar ste tako malodušni in zanemarjate vašo dušo. Vi verjamete, da
boste v trenutku smrti prenehali obstajati; in nekega dne boste bridko obžalovali, da
niste bolje izkoristili časa na Zemlji. Vi boste obžalovali, ker niste bolj ljubili, kar pa
lahko naredi vsak od vas, ker znotraj njega tleje drobcena iskra Ljubezni, katero pa
mora on samo razplamteti… Vsako človeško bitje lahko zase prejme koristi od del
Ljubezni, ki mu jih naredi bližnje človeško bitje… pri čemer pa bi bil tudi on lahko
koristen za njegovega bližnjega. To zanj zagotovo ne bi bila izguba, ker bi ga notranje
zadovoljstvo njegovega delovanja spodbudilo na vse večje delovanje Ljubezni, pri
čemer bi se zmanjšala njegova sebična ljubezen v enaki meri, v kateri raste njegova
Ljubezen do bližnjega…
Nobeno človeško bitje ne utrpi izgube; karkoli namreč daje iz Ljubezni, bo v zameno
prejel tisočkratno na Zemlji in nekega dne v duhovnem kraljestvu. In potem bo izjemno
blagoslovljen, ker je namreč čas na Zemlji, v katerem bi se moral on dvigniti iznad
sebe, zelo kratek, medtem ko duša v duhovnem kraljestvu lahko večno uživa bogastva,
katera si je pridobila (nabrala) na Zemlji. Ljudje živijo ravnodušno; goreče izvajajo
svetovno delo, goreče povečujejo njihova svetovna imetja z izkoriščanjem njihove
življenjeske energije za povsem negativna delovanja, ker oni nenehno ustvarjajo samo
minljive vrednosti… nesmrtnost njihove duše… pa oni ne jemljejo v poštev. Oni zanjo
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ne skrbijo z Ljubeznijo; ona mora stradati in potem v kraljestvo onostranstva vstopiti v
revnem stanju, kjer pa najde samo tisto, kar ji je njena ljubezen kot človeškega bitja
zagotovila na Zemlji… In če je bilo to življenje brez Ljubezni, potem bo duša brez
svetlobe (spoznanja) in moči, pri čemer se bo približevala boleči usodi, ker oseba lahko
dozori na Zemlji zgolj preko del Ljubezni… In zato ljudje ne bi smeli reči: »Navsezadnje
pa jaz ne delam nikakršnega zla…« Človeško bitje mora v zemeljskem življenju delati
dobra dela, ki izvirajo iz Ljubezni, ker bo on lahko samo takrat vstopil v kraljestvo
onostranstva brez kesanja. Celo če on še ni dosegel visoke stopnje Ljubezni, pa jo bo
on zagotovo sposoben doseči v onostranstvu pod pogojem, da je bila prižgana
svetloba, tako da duša ne bo vstopila v duhovno kraljestvo v popolni temi. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5670, 7. maj 1953

DELA TELESA BODO RAZODETA… ONOSTRANSTVO…
(Matej 16:27; Rimljanom 2:5-8; Razodetje 20:12, 13)
Del(ovanj)a, katera uresničite na Zemlji, imajo učinek v duhovnem kraljestvu… To so
glede na to dela, ki so narejena v telesu, katera pa so lahko koristna (dobra) ali hudobna
odvisno od tega, iz kakšne pobude (iz kakšnih motivov) so narejena. Človeško bitje
namreč lahko posluša glas njegovega duha, vendar pa ravno tako tudi glas sveta, ki
poizkuša vplivati na telo, pri čemer telesno hrepenenje spodbúdi duhá prej nasprotuje,
kot pa ne. Torej duh spodbuja na delovanja v Ljubezni, tako da bo človeško bitje, ki živi
v telesu na Zemlji, če deluje v skladu (z duhom), uresničil dela Ljubezni, pri čemer bo
obenem tudi potem prejel njegovo nagrado, ki pa bo v skladu z deli (Ljubezni); medtem
ko je telesno hrepenenje vedno utemeljeno na sebični ljubezni, in dela osebnega
interesa (sebična dela) bodo v onostranstvu ravno tako poplačana, čeprav pa ne na
način, ki pomeni srečo.
Vendar pa so tisti ljudje, ki le sebično ustvarjajo in delajo, da bi izboljšali njihov telesni
občutek blaginje, že prejeli njihovo nagrado… oni so ustvarili njihovo lastno usodo
zadovoljstva ter uživanja, pri čemer pa niso upravičeni, da bodo nagrajeni v kraljestvu
onostranstva; primanjkuje jim namreč Ljubezni, ki pa je edina, ki je Bogu vredna… In
tako oseba lahko na Zemlji živi v obilju in sreči; toda če on ne izkorišča njegovega
bogastva za dobrosrčno dejavnost, potem ne bo vzel s seboj nikakršnih dobrih del,
tako da bo on vstopil v kraljestvo onostranstva v revnem in bednem stanju, pri čemer
bodo potem očitna dela telesa in on bo sojen glede na ta dela… ker mu na Zemlji ni
primanjkovalo moči za delovanje v skladu z Božjo voljo.

43

Če on na drugo stran pride v praznem stanju (brez Ljubezni), mu bo obenem tudi
primanjkovalo moči, da nadoknadi to, kar je zanemaril na Zemlji. Potem pa bo odvisen
od pomoči, da prejme tisto, kar potrebuje, pri čemer pa celo ta pomoč predpostavlja
njegovo voljo tako, kakor jo je potreboval na Zemlji. In volja duše je v onostranstvu le
redko drugačna od te, ki je bila na Zemlji. In na Zemlji je bila edino njegova volja ta, ki
mu je preprečila, da izvaja dobrosrčne dejavnosti; njegova sebična ljubezen je bila
namreč preveč močna in on se ni dvignil iznad samega sebe (ni premagal samega sebe).
Kakor na Zemlji delate v telesu, takšna bo vaša nagrada v duhovnem kraljestvu… In kar
ste zanemarili narediti na Zemlji, čeprav ste bili to sposobni narediti, bo ravno tako
vzeto v poštev kot pomanjkljivost, za katero pa se boste morali nekega dne ravno tako
zagovarjati. Zato ustvarjajte in delajte za večnost; ne cenite previsoko zemeljskega
življenja. Upoštevajte usodo duše po smrti telesa in ustvarjajte za to življenje (po smrti).
Zagotovite to, da bodo edino dela Ljubezni razodeta na Poslednji Dan, ko boste
zapustili to Zemljo, ko boste sojeni glede na vaša dela… vi ste namreč lahko nagrajeni
edinole za dela Ljubezni, ker vas bodo ta dela spremljala v večnost. 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

45

Ljubezen do Mene, ker mora biti vsa nečistoča odstranjena iz srca, v katerem bom Jaz
živel. Jaz namreč uživam samo v čisti Ljubezni, v Ljubezni, ki ne išče in ki edino daje
sebe… ki je voljna narediti vse, da bi lahko služila… Čista Ljubezen je dragocena kot
dragulj; ona s svojo svetlobo osvetljuje svojo okolico, ona prinaša srečo in vedno želi
samo dajati… Ko ti takšna Ljubezen preplavi srce, Me boš ti sprejela v sebi in boš v
svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate največji blagoslov že v času življenja na
Zemlji.
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to še ostati skrito od
tebe; ti namreč dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem
k Moji Ljubezni… Tebi koristi to, da iz globine svojega srca kličeš Mene in Mojo
prisotnost… ko se v iskreni molitvi priporočiš svojemu Odrešeniku… Jaz se bom
pojavil… nepričakovano… in se vselil v prebivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja
Ljubezen, in prinesel bom blaženo srečo tistim, ki v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz
namreč ne bom dovolil, da Moji otroci, ki se Mi predajo, živijo v pomanjkanju; in Jaz jim
bom razodel Sebe ob ustreznem času. AMEN
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939.
(št. 0763)
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V hrvaščino prevedel in sestavil Lorens N.
(revidirano v avgustu 2013)
Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
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www.sozo-hr.com
www.zastocistaistina.com
www.akademijavjecnogproljeca.or g
www.youtube.com/c/ZAŠTO ČISTAISTINA
www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI
www.ljubavseohladila.com
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