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' To Poslanstvo Čiste Resnice je kakor vse drugo, kar sem
dosegel na svoji poti z Jezusom Kristusom, posledica
tega, da sem vedno poslušal glas svojega srca.'
Lorens Novosel,
Apostol Jezusa Kristusa
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Glas vestí…
…………………………………….............……....†………………………………………………............
Bertha Dudde, št. 1114, 25. september 1939

NOTRANJI GLAS… GLAS VESTI… ZVOČNA BESEDA…
Notranji glas govori človeku o Božji volji, zaradi česar je potrebno predvsem nanj
usmeriti pozornost, ker tako, ko mu (človek) sledi, tudi hodi po pravilni poti. Da pa bi v
sebi slišal glas, mora biti človek pripravljen vršiti Božjo voljo, pri čemer mora prositi za
Božanska napotila, da bi jih lahko izpolnil. In če Bogu pokaže to voljnost, mu Bog
govori glede na to, koliko je tega vreden, na različne načine, in to vedno skozi glas
vesti. Sliši ga lahko vsaka oseba, ki posluša znotraj sebe. To je opozorilo, da naj dela
dobro, opozorilo, da naj ne bo hudoben. To je
najbolj zanesljiv smerokaz življenja, klic
Da bi v sebi slišal glas, mora
opozorila in znak opominjanja iz višin. Tisti, ki
biti človek pripravljen vršiti
usmerja pozornost na svoje misli, bo pri tem
Božjo voljo...
prepoznal, da to (prej navedeno: opozorila in
opominjanja) priteka k njemu ne glede na to, ali
si to želi ali pa ne, pri čemer se pogosto pojavljajo tiste misli, katere se mu zdijo
nadležne, katere ga želijo voditi in preprečiti, da nekaj naredi. In take misli so vedno
notranji glas, ki je opazen človeku, glas vesti. In če se človek sedaj prepusti, da ga
vodijo te misli, pri čemer pa vedno upošteva Boga in ima voljo narediti pravilno, potem
bo on resnično pravilno voden. Če pa ne spremlja tega glasu, potem ta klic od zgoraj
postaja vse šibkejši, vse dokler on popolnoma ne utihne, ker primanjkuje volje po
dobrem, ki pa je pogoj, da bi se slišal notranji glas. Če torej človek tako, ko goreče vrši
Božjo voljo, vzpostavi intimen odnos z Očetom na Nebu, potem se ta glas sliši vse
močneje; namreč tam, kjer se volja zemeljskega otroka popolnoma podredi Božji volji,
Gospod dopusti, da se sliši Njegov glas, pri čemer odstranjuje ovire, katere so bile
zgrajene med Njim in zemeljskim otrokom. In resnično ni potreben nikakršen zunanji
dar, ampak je dovolj neko srce, katero resnično ljubi Boga, in najbolj notranja
posvečenost. V takšno srce se namreč lahko vseli Gospod(ar) in Sam Odrešenik, pri
čemer se potem na očiten način pogovarja s Svojim otrokom. To pa v zemeljskem
otroku osvobaja nebeške užitke, kateri ga tako zelo osrečujejo. On mora zgolj
hrepeneti po Božjem glasu, tako da potem ne bo nikoli napačno iskal, pri čemer ga
Božanski Odrešenik Osebno poučuje na najbolj ljubeč način in mu pri tem oznanja
Svojo voljo. Biti v neposrednem stiku z Bogom, da bi lahko slišali Njegove dobre
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Očetove Besede, da pri tem dosežete milost, tolažbo in moč v vsej polnosti, je resnično
največji dar milosti od Boga. Vendar pa se mu kljub temu temu izkazuje tako malo
pozornosti, pri čemer tako človeštvo hira v času težave, in to zaradi lastne krivde.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 1565, 13. avgust 1940

GLAS VESTI…
Nimate boljšega znaka za to, kar je pravilno, od glasu vesti, glasu srca, ki vam resnično
pravilno svetuje. Ta glas vas bo pogosto vodil do tega, da boste delali to, kar je Bogu
všeč. In če včasih zares ne veste, kaj morate narediti, misliti ali reči, potem lahko v vsej
svoji iskrenosti vedno pokličete Boga, pri čemer vas bo On obvestil glede tega, da bo
tako izginil vsakršen dvom in vsakršna
neodločnost, pri čemer bo vaše delovanje postalo
Nimate boljšega znaka za
ozaveščeno in jasno. Vsaka napačna misel vzbuja
to, kar je pravilno, od glasu
nelagodje v vas, vsaka pravilna misel pa vas bo
vesti, glasu srca, ki vam
razveselila, ker si vsa duhovna bitja okoli vas
resnično pravilno svetuje.
prizadevajo, da vas miselno obvestijo o tem, kaj
bi morali narediti in kaj ne. In če te predloge
prostovoljno sprejmete, vam bodo le ti nudili notranje zadovoljstvo, medtem ko bodo v
nasprotnem primeru v vas prebudili občutek nelagodja, da bi se začeli zavedati
notranjega glasu. Spodbude duhovnih prijateljev, da izvajate dobra dela, je pogosto
razlog, da bo to delo potem tudi narejeno, ker je oseba, ki je prepuščena sebi, pogosto
preveč mlačna, če ne prejme spodbude za delati dobro. In če zgolj posluša notranji
glas, bo on pravilno voden, pri čemer se bo v njem tudi prebudilo razumevanje tega,
kar je pravilno, če želi pravilno delovati. Njegova Bogu naklonjena volja namreč trajno
zavrača to, kar je napačno, kar pa bo navsezadnje pritegnilo dobre in učene sile, ki ga
bodo tudi verodostojno podučile. In četudi nasprotne sile ravno tako močno poizkušajo
izvršiti njihov vpliv, pa bodo one uspele samo takrat, ko je oseba mlačna in ravnodušna,
pri čemer se na ta način popolnoma podreja vsakemu duhovnemu vplivu brez
zavedanja o tem, ali je bila podučena s strani dobrih ali hudobnih sil. To je tam, kjer
imajo hudobne sile lahko delo, četudi bo potem glas vesti zvenel kot graja, pri čemer
bo vznemiril notranje zadovoljstvo. Če se usmeri pozornost na to, potem še naprej
obstaja možnost, da bodo dobre sile vendarle lahko bolj prepričljive, četudi takšne tihe
graje globoko znotraj srca osebo zgolj napeljejo k temu, da jih poizkuša zadušiti, pri
čemer jih tako ona ne bo več opazila. S tem pa bo zadušila svojo vest in ne bo več
slišala nežnega notranjega glasu, kar pa je za dušo izjemno neugodno. Potem bo
namreč oseba odkrila to, da ji je zelo težko delovati v Ljubezni, ker za to nima dovolj
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moči; in od kar ga glas vesti ne spodbuja na odpor, on ravno tako ne bo poiskal
zatočišče pri Bogu, Kateri ga edini lahko naredi odločnega in mu pošlje duhovno moč,
da bi mu pomagal. Če torej človek znotraj sebe neguje glas vesti, če je poslušen vsemu,
o čemer ga ta glas poučuje, da naredi ali pa ne naredi, in če po vsakem vprašanju, ki je
postavljeno večnemu Božanstvu, posluša ta glas, se on po vsej verjetnosti ne bo napotil
po nobeni drugi poti razen po tisti, ki vodi k razumevanju. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6585, 1. julij 1956

GLAS VESTI…
Vsak v sebi zakriva tihega svetovalca, ki ga neopazno spodbuja ali opozarja, vendar pa
se tako nežno izraža, da ga je moč zlahka zanemariti, če človeško bitje ne usmerja
pozornosti nanj. In ta notranji svetovalec je ravno tako Božja milost; on je sredstvo
pomoči, uporabljeno s strani Božje Ljubezni, darilo, ki je dano vsaki osebi, toda na
katerega je potrebno usmerjati pozornost, da bi bil koristen. Vse dokler želi človeško
bitje živeti pravilno in pravično življenje, bo on vedno usmerjal pozornost na svoj
notranji glas. On se bo čutil oviro, če se približuje temu, da naredi neko napako, in on
bo čutil nežno notranjo spodbudo tam, kjer je nujno izvajati dobra dela, ker se notranji
svetovalec lahko izrazi v ljudeh, ki imajo dobro voljo. Vendar je pa »glas vestí« lahko kaj
hitro zadušen oz. pahnjen na stran s
Toda čim se volja bolj nagiba skušnjavami, ki ga preglasijo in jih je zato
veliko lažje slišati, toda katere ne bodo duši
k zlu, postaja glas vse tišji…
nikoli prinesle koristi. V tem primeru pa
človeško
bitje
postaja
nedovzetno
(neobčutljivo), pri čemer on postaja ravnodušen glede tega, ali so njegova delovanja
dobra ali slaba… On posluša vsak nasvet, ki obljublja svetovno blaginjo, pri čemer tako
ne usmerja več pozornosti na glas vesti, če se le ta želi izraziti. Torej ta ravnodušnost,
kar se tiče nasvetov vesti, je njegova lastna napaka, ker tihi svetovalec obstaja v
vsakem človeškem srcu, toda katerega je moč potisniti stran ali pa se njegovo izražanje
lahko zavestno blokira. To pa se dogaja, če človek deluje v nasprotju z notranjim
nasvetom oz. opozorilom, pri čemer tako utiša ta nežni… Bog namreč ne prisiljuje
volje; če bi se namreč ta notranji glas
vedno bolj izražal in pri tem
Največji uspeh je namreč mogoče
onemogočal človekovo voljo in
uresničiti takrat, ko človek dovoli, da
delovanja, bi bila to prisila volje. Vsi
je znotraj popolnoma voden…
darovi milosti od Boga se morajo
prostovoljno izkoristiti, da tako ne bi
postali neučinkoviti… Največji uspeh je namreč mogoče uresničiti takrat, ko človek
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dovoli, da je znotraj popolnoma voden… če pred vsakim svojim delovanjem on o tem
najresneje razmisli, če on s tem, ko bo vedno želel narediti to, kar je pravilno, prosi
Boga za Njegovo vodstvo, pri čemer potem dovoli, da ga On vodi… Potem mu bo glas
govoril vse bolj jasno in razumljivo; potem ga glas sveta ne bo več mogel izpodriniti…
Potem se bo človeško bitje zavestno podredilo vodenju Duha, ker bo on v sebi
prepoznal njegovo delovanje, pri čemer bo vedel, da je to Božji glas, ki ga sedaj vodi in
usmerja, ki ga poučuje in poleg njega stoji z nasvetom… Na ta način je lahko notranji
svetovalec bitja, glas vesti, motiviran s strani samega človeka, da govori glasneje, če je
on vedno pripravljen poslušati in upoštevati njegove predloge. Vendar pa se to dogaja
zgolj tistim ljudem, ki živijo življenje Ljubezni… pri čemer potem za duhovno iskro ne
obstaja več nadaljnje ovire, da se izrazi. Ona se potem lahko izrazi, pri čemer odkrito
vpliva na človeka. To pa ne predstavlja več prisile volje, ker je volja sama od sebe
pripravljena, da se podredi Božjemu-duhovnemu vplivu… In ko se to zgodi, bo človeško
bitje živelo notranje življenje. On bo nenehoma v stiku s svojim notranjim vodičem, pri
čemer bo vedel, da je to Božji glas, ki mu govori, ki ga opozarja, mu svetuje in ga vodi
povsod, kjerkoli se on nahaja… In potem se bo tudi njegov način življenja podrejal Božji
volji, ker Duh v njem vedno vpliva nanj zgolj v skladu z Božjo voljo. Nobeden človek ne
more skozi zemeljsko življenje brez glasu vesti, ki mu daje nasvete in ga opozarja; on
bo namreč govoril vsem ljudem, vse dokler se jih še naprej da voditi, vse dokler so oni
še naprej neodločni glede tega, ali delovati dobro ali hudobno… Toda čim se volja bolj
nagiba k zlu, postaja glas vse tišji in navsezadnje lahko popolnoma zamre, če se pač ne
zgodi nenadna sprememba. Vendar pa vse dokler je človek živ, mu bo Bog poizkušal
znotraj govoriti in dotakniti njegovo vest… Kljub temu pa On ne bo nikoli uporabljal
nikakršne prisile na njegovo voljo; On mu bo vedno dovolil, da zadrži svojo svobodo.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7698, 13. september 1960

GLAS VESTI…
Vsi ste vodeni k popolnosti, pri čemer pa potrebujete Mojo podporo, ker ste se nekoč
odrekli vaši celotni moči, zaradi česar ste postali slabotna mračna živa bitja, ki pa so
morala ostati v breznu, vse dokler jih
ni zajela Moja Ljubezen in jim
In Moj glas se pri vsakem človeku
pomagala, da se ponovno dvignejo. In
izrazi kot glas vesti… katerega pa se
če ste vi sedaj dosegli določeno
lahko sliši ali pa zanemari, kar pa je
stopnjo zrelosti, pa to ni dovolj, da bi
popolnoma odvisno od človekove
vam bila zagotovljena pot vzpona,
svobodne volje…
katero morate vi še prehoditi v času
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vašega zemeljskega življenja, tako da vi za to potrebujete Mojo moč in vodstvo. In če
se zavedate vaše šibkosti, če gledate okoli sebe in iščete pomoč, potem sem Jaz sem
že poleg vas in samo čakam na vašo prošnjo za pomoč… vendar pa morate to prošnjo
nameniti sami v svobodni volji, ker Jaz ne bom na nikakršen način prisiljeval vaše volje.
Vendar pa sem vam vedno pripravljen pomagati, če prosite, kakor vas bom obenem
tudi vedno oskrbel z močjo, kakor hitro boste hrepeneli po njej. In s ciljem, da v vas
prebudim to željo, bom Jaz občasno dopustil, da še posebno močno občutite svojo
šibkost in mrak. To je samo znak Moje Ljubezni do vas, ker vas želim pridobiti za Sebe,
ker vas s temi sredstvi želim prepričati, da prostovoljno prosite za Mojo pomoč. In
zaradi tega morate vi najprej verovati v Mene. Znanje o Bogu in Stvarniku vam bo
zagotovo dano, katerega pa morate vi samo sprejeti in o njem razmišljati, pri čemer
tako, če imate dobro voljo, vi lahko tudi v to verujete. Lahko ste prepričani, da vam
bom Jaz pomagal doseči trdno vero, če le želite razmišljati in pravilno delovati, če
boste le poslušali svoj notranji glas, kateri vas bo vedno pravilno vodil. In Moj glas se pri
vsakem človeku izrazi kot glas vestí… katerega se pač lahko sliši ali pa zanemari, kar pa
je popolnoma odvisno od človekove svobodne volje. In tako bo glas vestí človeka
obvestil o tem, kaj je pravilno in kaj je
Vsako bitje se lahko nauči nepravilno. Glas vestí ga bo poučeval o
pravilno razmišljati in delovati, osnovnem zakonu, o Ljubezni, ker on kot
ker sem mu Jaz dal izostren človeško bitje točno ve, kaj ga razveseli in
mu daje občutek blaginje, in kaj mu povzroči
občutek, ki se izraža kot glas trpljenje in bedo, pri čemer se on tudi lahko
njegove vestí…
obnaša do svojega bližnjega tako, da to služi
za njegovo blaginjo in da ga (za)ščiti pred
fizično poškodbo. In tako lahko v njem zraste Ljubezen, pri čemer ga bo zaradi te
Ljubezni tudi obsijala svetloba znanja. Vsako bitje se lahko nauči pravilno razmišljati in
delovati, ker sem mu Jaz dal izostren občutek, ki se izraža kot glas njegove vestí. Čim
ga on opazi, se lahko njegova narava, ki je na začetku njegovega utelešenja kot
človeško bitje še naprej pogreznjena v samoljubje, spremeni v Ljubezen do drugih ljudi,
kar pa bo potem zagotavljalo močno živo vero v Mene, njihovega Boga in Stvarnika.
Potem pa bo on v Meni kaj hitro prepoznal svojega Očeta, Kateri ga ljubi in ga želi
pritegniti k Sebi, pri čemer bo potem k tej vezi težil s svojo lastno svobodno voljo. Jaz
ga bom lahko uvedel v popolnost, ker bom Jaz podaril moč vsakemu človeškemu bitju.
Jaz ne bom nobene osebe pustil v šibkosti in neznanju. Jaz sem in tudi ostajam njegov
vodič v času njegovega zemeljskega življenja, vse dokler se Mi on ne upira, vse dokler
njegova volja pristaja na to, da nanjo vpliva njegov glas vestí… kar pa se bo vedno
zgodilo takrat, ko je duša voljna uresničiti namen in cilj svojega življenja. Potem pa je
človeško bitje lahko vedno prepričano, da bom Jaz iz Moje strani naredil vse, da bi mu
pomagal doseči popolnost, in da on ne bo nikoli prepuščen samemu sebi in da bo brez
kakršnegakoli dvoma uresničil svoj cilj. AMEN
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……………………………………….....................2……………………………………………...............

Notranji občutek oz. »glas srca«…
………………………………..............…..……....†…………………………………………………..........
Bertha Dudde, št. 6262, 20. maj 1955

GLAS VESTI… OBČUTEK… PRAVILNA POT…
Ponovno vam bo pokazana pot, ki je predvidena za to, da bi na Zemlji šli po njej, celo
če od Mene ne prejmete nikakršnih neposrednih učenj, ker vam Jaz govorim tudi na
način, katerega vi opisujete kot »občutek«, pri čemer tako lahko uporabljate vaš zdrav
razum, ker se boste soočili, ali z bolečimi ali pa s prijetnimi situacijami, katere vas ne
bodo pustile ravnodušne… Vi lahko skozi vaš občutek prepoznate to, kar je človeškemu
bitju privlačno, kar mu prinaša trpljenje in kar ima uničujoče poseldice za njegovo
telo… pri čemer boste potem prejeli spodbudo, da z vašo lastno voljo preprečite to, kar
povzroča bolečino vašemu bližnjemu oz. mu daste tisto, kar ga bo osrečilo… Občutek
in razum vam lahko sama od sebe pokažeta pravilno pot, če vam primanjkuje znanja,
ali če vam niso všeč religijske forme, ker je njihov izvor videti sumljiv. Človekova lastna
izkušnja lahko določi njegovo voljo, misli in delovanja. Čeprav pa vsako človeško bitje
zagotovo ve, kaj je pravično in pošteno, ker vsak tudi sam želi biti srečen in ker vsako
človeško bitje lahko »občuti« fizično in psihološko bolečino. Ljubezen, katero ima do
sebe, ga bo vedno spodbudila, da pride do tega, kar mu daje občutek svobode in
zadovoljstva… pri čemer bo s pravilnim načinom razmišljanja tudi drugim ljudem
dovolil to… tako da je znanje o pravilni poti vstavljeno v vsakega človeka. Toda to, kako
on uporablja to znanje, do katerega je prišel s svojim lastnim občutkom in razumsko
presojo, pa je odvisno od njegove volje, katera je in bo tudi ostala svobodna z
namenom njegovega lastnega izpopolnjevanja, tako da bo tudi vedno lahko razlikoval
dobro od hudobnega, in še bolj učinek le tega na samo človeško bitje. Zato lahko
človek govori o »glasu vestí«, kateri se bo vedno izrazil v »občutku«, toda kateri je v
človeku lahko ravno tako zadušen, če je
Vse dokler namreč ve, kaj je njegova sebična ljubezen tako močno
razvita, da si človeško bitje prisvaja vse,
njemu osebno privlačno in kaj ne, kar mu je všeč (kar si želi), pri čemer je
on tudi zna razlikovati dobro od neljubezniv do svojega bližnjega… V tem
hudobnega…
primeru pa njegova občutljivost začenja
slabeti, pri čemer bodo potem ljudje
pogosto trdili, da ne more vsak človek razlikovati dobro od hudobnega… Vendar pa za
to obstaja edini odgovor: on tega ne želi vedeti. Vse dokler namreč ve, kaj je njemu
osebno privlačno in kaj ne, on tudi zna razlikovati dobro od hudobnega… celo brez
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zunanjih napotil (napotkov), kar pa bi torej vedno potrdilo to, da je njegov notranji
občutek v skladu z Mojim učenjem, s katerim Jaz ljudem kažem pravilno pot, po kateri
bi morali iti na Zemlji… z Mojim učenjem Ljubezni, katero od osebe vedno znova zgolj
zahteva to, da bo dejaven v Ljubezni. Tam, kjer so v preveliki meri prisotni brezčutni
instinkti iz časa prejšnjega razvoja, zgolj prevladuje občutek moči do šibkejšega… ker
takega človeka držijo v oblasti sile teme, pri čemer ga prisiljujejo, da deluje v skladu z
njihovo voljo… Vendar pa se takšne »obsedene« osebe ne more uporabiti kot dokaz,
da ni mogoče najti poti do Mene in da se po njej ni mogoče napotiti brez Mojih
napotil… Moja Ljubezen namreč skrbi za vse Moje žive stvaritve, vendar pa jim
dopušča, da zadržijo njihovo svobodno voljo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 2020, 8. avgust 1941

NOTRANJI GLAS… MISEL… DELO…
Vse tisto, čemur se človekov notranji glas upira, ravno tako ne ustreza Božji volji pod
pogojem, da njegova voljnost, da služi Bogu, določa njegove misli in delovanje. On je s
strani nasprotnika (Satana) izpostavljen najrazličnejšim skušnjavam, pri čemer tako on
izkoristi vsako šibkost volje, da bi mu povzročil škodo. Vendar pa zemeljski otrok, ki je
privržen Bogu, čuti tudi najmanjšo spodbudo, ki je usmerjena proti njemu, zaradi česar
bo vse tisto, s čimer se človeško bitje strinja v njegovi najgloblji notranjosti srca,
pravilno, kakor bo tudi tisto, kar mu povzroči nelagodje, napačno. In celo to, kar
povzroča ugodje njegovemu telesu, bo povzročilo, da se počuti rahlo neprijetno, če to
ne ustreza Božanski volji, pri čemer je
namesto tega to v skladu z nasprotnikovo
Zaradi tega mora človeško bitje
voljo. Zaradi tega mora človeško bitje
usmeriti pozornost na nežni
usmeriti pozornost na nežni glas v
glas v njegovem srcu in mu
njegovem srcu in mu vedno slediti (ga
vedno slediti (ga poslušati).
poslušati). Vsako delovanje izhaja iz misli,
misel pa je vpliv dobre ali pa hudobne sile
na osebo. Misel je duhovni tok moči, kateremu se človeško bitje izroča (prepušča), pri
čemer tej misli sledi delo z uporabo Božanske moči… Če človek prejme pozitivno misel,
se pravi, če on prejme posredovanje dobrih duhovnih bitij, on lahko naredi zgolj to, da
te misli izpelje z uporabo življenjske moči in z aktiviranjem njegove volje. Kolikor bolj
dobre duhovne sile odkrijejo, da se oseba ne upira, toliko bolj marljivo on opravlja
njegovo delo, toliko bolj on misli s svojo glavo; in to je neumorno delo, to je nenehna
dejavnost. In če človeško bitje dovoli dobrim mislim, da uresničijo učinek v njem, če
posluša dobra duhovna bitja, bo on tudi delal dobra dela. Torej brezobzirni ljudje
sprejemajo tudi to, kar jim posredujejo hudobne sile, pri čemer potem ravno tako
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aktivirajo njihovo voljo s tem, ko izvajajo hudobna dela, kar pa jim ne bo preprečeno
delati. Če oni ne usmerjajo pozornosti na notranji glas, potem bodo vsi napori s strani
dobrih bitij zaman, tako da bo tudi njihov vpliv minimalen, zaradi česar se oni
umaknejo od ljudi, vse dokler oni ponovno sami od sebe ne najdejo Boga, pri čemer On
tako dopusti, da Ga oni najdejo. Če je človekova težnja k popolnosti močna, bo on
obenem tudi prepoznal to, ali mu notranji glas daje pravilen nasvet, pri čemer bo on bo
ravno tako čutil, kaj mora zavreči; Bog namreč osebi daje razumevanje, tako da mora
on zgolj usmeriti pozornost na njegov notranji glas, ker bo on vedno pravilno voden.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 2104, 9. november 1941

NAJBOLJ NOTRANJI OBČUTEK KOT VODEČ PRINCIP
NAČINA ŽIVLJENJA…
Najbolj notranji občutek človeškega bitja je vodeč princip njegovega načina življenja.
Čim človek postavlja vprašanja, on niti karkoli zanika niti pritrjuje. In potem mu bo
njegov notranji glas govoril, zgolj na kaj mora usmeriti pozornost, da bi bil na pravi
poti. Biti sposoben pritrditi je pogosto zelo težko, vse dokler primanjkuje vere, pa
vendarle je zgolj volja tista, ki odloča. Če je dobra, potem bo človeško bitje brez
oklevanja sprejelo tisto, kar mu je rečeno s strani njegovega najbolj notranjega
občutka, ker s svojim spraševanjem on odpira srce za prijatelje v onostranstvu. Toda
človek, čigar volja je še naprej kontrolirana s strani nasprotnika, drži svoje srce zaprto
za te predloge. On jim na ta način
Pozornost na glas svojega srca
nasprotuje in jih odbija oz. zavrača.
Pozornost na glas svojega srca bo vedno
bo vedno usmerjala zgolj tista
usmerjala zgolj tista oseba, ki je voljna
oseba, katera je voljna narediti
narediti to, kar je pravilno in dobro, ker ona
to, kar je pravilno in dobro, ker
postavlja vprašanja in čaka na odgovor.
ona postavlja vprašanja in čaka
Oseba, ki se upira, živi, ne da pri tem
na odgovor.
postavlja vprašanja, ki se nanašajo na
duhovno znanje, ker ona zavrača vse, kar
ima duhovni značaj oz. (zavrača) življenje po zemeljskem življenju, tako da vsak tisti, ki
ne sprašuje, tudi ne more prejeti odgovora. Človekovo razmišljanje se v glavnem
nanaša na zemeljske stvari, pri čemer on misli, da je čas, ki je porabljen za duhovno
raziskovanje, izguba časa. V tem primeru pa je on še naprej toliko nagnjen k
materializmu, da mu primanjkuje občutka za nežni notranji glas njega samega, zaradi
česar on tudi ne bo usmerjal pozornosti na svoj notranji občutek. Tako se bo njegov
notranji glas oglasil predvsem tam, kjer ljubezen do sveta, občutek za zemeljske stvari,
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za materijo, začne slabeti… Edino takrat se bo oseba začela ukvarjati z globljimi
mislimi, kar pa jo bo pripeljalo do tega, da se bo pogosto spraševala… pri čemer si bo
tako tudi na določen način dala odgovor, kateri mu je bil pravzaprav miselno dan s
strani duhovnih prijateljev… Čim je namreč njegova volja dobra in ne zavrača Boga, bo
on miselno prejel Resnico, pri čemer tako lahko z zaupanjem verjame svojemu
notranjemu glasu… in tako tudi njegovemu najbolj notranjemu občutku… pri čemer pa
bo potem tudi naredil to, za kar je prejel spodbudo. Zgolj volja je tista, ki mora težiti k
temu, kar je dobro… on si mora želeti narediti to, kar je pravilno, pri čemer pa mu bo
tudi nenehno pokazana pot, po kateri je potrebno iti. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3199, 25. julij 1944

NOTRANJI GLAS…
Poslušajte glas svojega srca, on(o) vam bo pokazal pravilno pot. Človekova volja je
pogosto neodločna, kar dokazuje to, da je pod vplivom različnih duhovnih sil, katere ga
želijo pridobiti za njih. In takrat mora človek podati odločitev, pri čemer pa on ne sme
ostati neodločen, ampak mora njegovo voljo usmeriti v eno smer, pri čemer bi moral
potem usmeriti pozornost na notranji glas, kateri mu želi svetovati, da pravilno uporabi
(usmeri) njegovo voljo. Kolikor bolj marljivo
on stremi k temu, da gre po pravilni poti,
Kolikor bolj marljivo on stremi
toliko bolj jasno bo moč opaziti ta glas. On
k temu, da gre po pravilni
ga bo potem opozoril v času skušnjav; on bo
poti, toliko bolj jasno bo moč
okrepil njegov odpor; on ga bo opomnil in
opaziti ta glas.
mu vedno zvesto rekel, če je oseba v
nevarnosti, da bi šla po lastnih poteh, katere
niso povsem v skladu z Božjo voljo. Vendar pa je on le komajda zaznaven v tistih, ki
njihovo življenje živijo brezvestno (brezobzirno, malomarno), katere ni kaj preveč briga
za to, kaj je pravilno in kaj ni, tako da je on pogosto popolnoma zadušen, ker oseba ne
posluša, pri čemer je ta nežni glas zadušen s strani glasu sveta. V tem primeru pa bo
človeško bitje v veliki nevarnosti; on sam se mora odločiti, in on bo po vsej verjetnosti
prej dopustil to, da bodo to odločitev podale brezbožne sile, pri čemer bo on deloval v
skladu z njimi. Človek, ki ima voljo živeti dobro življenje tako, ko živi v skladu z Božjo
voljo, nikoli ne ostane brez duhovnega vodstva. On bo voden; njegove misli bodo
usmerjane oz. čeprav mu njegova svobodna volja ni odvzeta, pa se mu bodo misli
približale tako blizu, da jih on mora sprejeti, razen če jih zavestno ne zavrača. In če je
njegova volja šibka, mu bodo duhovne sile še enkrat bolj poizkušale prenesti njihove
misli, pri čemer se bo moral on zgolj umakniti vase oz. človeško bitje mora vstopiti v
nemi pogovor s samim seboj, pri čemer bo on miselno jasno prejel znanje o tem, kaj bi
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moral ali ne narediti. Pogosto namreč ljudje ne ostanejo (ne vztrajajo) v tem globokem
premišljanju, tako da njihove misli letajo vsepovsod naokoli, enkrat sem in drugič tja,
kar pa pripelje do neodločnosti, do oklevanja, in kar se tiče dobrega in kar se tiče zla…
Zaradi tega se vas vedno znova opozarja, da usmerite pozornost na glas srca, da boste
tako delovali jasno in odločno in da ne boste zašli s pravilne poti. Neka neodločnost,
kar se tiče misli, nudi izvrstno priložnost Božanskemu nasprotniku (Satanu), ker to
pomeni začetek njegove kontrole nad prej omenjenim, pri čemer pa vsaka skušnjava
sooči voljo, da se odloči biti za ali pa proti. Če torej oseba usmeri pozornost na njen
notranji glas, se ji ne bo več potrebno tako dolgo boriti; ona se bo uprla skušnjavi, ker
bo imela podporo s strani svetlobnih sil, čim se usmeri k njim in upošteva njihova
opozorila. Potem pa bo obenem tudi rasla v moči, ker njena volja daje pooblastila
svetlobnim bitjem, da ji dajo moč, medtem ko bo slaba volja preprečila, da oni to
naredijo. Nobeno človeško bitje namreč ne prejme moči proti njegovi volji, četudi
svetlobna bitja skrbijo za dušo človeškega bitja z najvišjo Ljubeznijo. Vendar pa je tudi
njihova
dejavnost
predmet
Če namreč upošteva glas njegovega
Božanskega zakona, kateri pa
srca, bo on tudi vedel, kako se
najprej spoštuje svobodno voljo.
Notranji glas lahko sliši zgolj tisti, ki
pravilno obnašati in živeti v skladu z
se prostovoljno umakne vase, zaradi
Božansko voljo.
česar se ga ne more nikoli smatrati
kot prisilo; lahko se ga posluša ali pa zanemari; lahko se ga upošteva, kakor tudi
omalovažuje, vse je odvisno od človekove volje. On osebo zgolj nežno opominja in
opozarja; on pomaga šibkemu in vodi neodločnega. On se ne bo nikoli vsiljeval v
ospredje, ampak ga bo slišal zgolj tisti, ki posluša, pri čemer pa bo on pravilno voden in
bo sposoben živeti brezskrbno življenje; če namreč upošteva glas njegovega srca, bo
on ravno tako vedel, kako se pravilno obnašati in živeti v skladu z Božansko voljo.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4104, 13. avgust 1947

BOŽJA VOLJA – GLAS SRCA… NOTRANJA SPODBUDA…
Jaz bom vstavil občutek glede tega, kaj morate narediti in kaj ne, v srca tistih izmed
vas, katere ljubim, ker vi težite k Meni. In če se Mi v molitvi zaupljivo predate, če Mi
zaupate vaše skrbi in misli, boste prejeli občutek v vašem srcu. In vse, karkoli potem
čutite ali želite narediti, je tisto, kar morate narediti, pri čemer bo to pravilno pred
Mojimi očmi. In če se Mi priporočite v molitvi, potem vi ne boste več mogli narediti
greha, ker potem Jaz ne bom dopustil, da vi postanete grešni. Če Me prosite za Mojo
zaščito, vam jo bom Jaz tudi podaril, tako da se potem lahko zaupljivo naslonite na glas
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vašega srca, kar pomeni, da lahko delate tisto, kar želi vaše srce. Jaz sem vaš Oče; Jaz
želim, da s popolnim zaupanjem pristopite k Meni, tako da Jaz resnično želim poskrbeti
za vas, kakor to naredi ljubljeni Oče. Jaz vam želim dati tisto, kar vas osrečuje pod
pogojem, da vam to ne škoduje. Ker pa ste vi sami nesposobni presoditi, kaj je za vašo
dušo koristno in kaj vam škoduje, morate vi pristopiti k Meni in se Mi popolnoma
prepustiti, pri čemer Mi morate povedati vaše probleme, naj bodo oni duhovni ali pa
zemeljski; in Jaz vam bom odgovoril, kar pomeni, da bom Jaz vstavil Mojo voljo v vaše
srce, tako da boste vi želeli narediti to, kar je pravilno, pri čemer boste to tudi sposobni
uresničiti. In tako vi lahko pridete k Meni z vsemi skrbmi, tako da vi ne boste nikoli
ostali brez odgovora, ker vam ga bom Jaz vstavil v srce. Vi morate zgolj usmeriti
pozornost na glas v vašem srcu; vi morate zgolj vedeti to, da je vsaka notranja
spodbuda vedno vpliv sil, ki vas želijo prepričati, da nekaj naredite ali pa da to
zanemarite. Mračne sile vas bodo
… in po iskreni molitvi vprašati vaše srce, pripeljale do skušnjave, da
pri čemer vas bo ono resnično pravilno naredite greh, sile svetlobe pa do
tega, da delujete tako, kot je to
vodilo.
Meni všeč. Naj nad vami prevlada
vpliv svetlobnih sil, da tako ne boste nikoli mogli narediti greha, In prepustite se tem
silam, kadarkoli v molitvi želite vzpostaviti stik z Menoj, kadarkoli z Menoj
komunicirate, pri čemer pa Me vedno vprašajte za nasvet za vaše probleme. Jaz ljubim
moje žive stvaritve, tako da je Moj edini cilj je odrešenje njihove duše. Zato jim bom Jaz
tam, kjer ni nevarnosti, podaril vse, celo zemeljska zadovoljstva, če le ta ne ogrožajo
duhovne težnje. Poleg tega pa Jaz vedno želim biti vaš Mentor, tako da bi morali vi
vedno prepustiti Meni odločitev in po iskreni molitvi vprašati vaše srce, pri čemer vas
bo ono resnično pravilno vodilo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5766, 10. september 1953

SPODBUDA DUHA… NEZADOVOLJSTVO…
Vi zagotovo prejemate spodbudo s strani Mojega Duha, da ustrežete Moji volji, vendar
pa vi na to niste prisiljeni, ker bi prisila povzročila škodo vaši duši. Če torej vi v celoti in
popolnoma žrtvujete vašo voljo Meni, če se zavestno odrečete vašemu upiranju proti
Meni, tako da boste zgolj želeli vršiti Mojo voljo, potem ne boste mogli drugače kot
živeti v skladu z redom, kateri je Moj temelni princip večnosti… Potem vi ne boste več
zavestno kršili tega reda; vi boste sebe vedno usmerjali tako, kot to Jaz želim od vas,
pri čemer vi ne boste več zavestno grešili. Vi se v tem primeru prostovoljno podrejate
spodbudi Duha, pri čemer vi dopuščate, da vas on vodi; in na ta način vas vodim Jaz, in
to resnično pravilno. Vendar pa vi morate in tudi dejansko lahko naredite več od tega,
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da se zgolj izogibate grehu in da prezirate nepravico. Vi boste v skladu s tem ravno
tako prejeli spodbudo s strani Mojega Duha; toda če se ne prepustite Njegovi
spodbudi, potem ne boste
zadovoljni sami s seboj, celo če
Če sledite Njegovim spodbudam, boste
sploh niste storili greha. Četudi
vi obenem tudi začutili notranji mir, ker
namreč ne kršite zapovedi
ste potem izpolnili Mojo voljo, in ta
Ljubezni do Boga in vašega
bližnjega… pa je vi kljub temu ne
občutek vas osrečuje.
izpolnjujete dovolj goreče, zaradi
česar se bo vaša duša počutila zapostavljeno in depresivno, ker ona čuti, kako niti
najmanj ne napreduje v svojem razvoju… Vsako nezadovoljstvo s samim seboj je izraz
depresivne duše. Vi ljudje ne bi smeli vedno ostati na enakem nivoju. Vi se morate
potruditi; vi morate narediti vse, karkoli je potrebno, da bi napredovali v vašem
razvoju. Zato bi morali nenehoma delati na lastnem napredku, kar pa to je tisto, na kar
vas Moj Duh nenehoma spodbuja, da delate… Če sledite Njegovim spodbudam, boste
vi obenem tudi začutili notranji mir, ker ste potem izpolnili Mojo voljo, in ta občutek
vas osrečuje. Jaz zagotovo usmerjam pozornost na vašo voljnost, da želite sprejeti
Mojo voljo, pri čemer jo tudi na pravi način vrednotite tako, ko se obenem trudite, da jo
prakticirate tako, kot ste Mi obljubili… Prizadevajte si dajati vedno več Ljubezni in vršiti
dela nesebične Ljubezni; poizkušajte celotno vaše življenje utemeljiti na Ljubezni, pri
čemer pa zanemarite vse, karkoli vam druga stran želi reči (vsiliti). Dopustite Duhu, da
popolnoma zavlada v vas, pri čemer se popolnoma podredite Moji volji in vedno težite
k popolnosti… In vaše srce bo izpolnjeno z mirom, da bo tako odkrilo Mene in Mojo
prisotnost v vas, ker se boste potem vi zavedali Moje prisotnosti, pri čemer boste lahko
zgolj z Menoj in Mojim Duhom živeli v popolni harmoniji. AMEN

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

Prošnja za notranje razsvetljenje…
…………………………….............……....….......†…………………….....…………………................
Bertha Dudde, št. 3597, 8. december 1945

PROŠNJA ZA NOTRANJE RAZSVETLJENJE…
Vsako človeško bitje lahko prosi za milost notranjega razsvetljenja, pri čemer bo od
Boga prejelo tisto, po čemer hrepeni. Če Bog razsvetli človekovega duha, bo to
pripeljalo do pravilnega razmišljanja in pravilnega vedénja. In tako bo vsak tisti, ki moli
za milost notranjega razsvetljenja, živel način življenja, ki je v skladu z Božjo voljo; če
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namreč Božji Duh določa človekove misli in delovanja, bo on uresničil samo to, kar je
dobro, tako da se mu ni potrebno bati, da bo nekaj naredil narobe. Vendar pa bo moral
usmeriti pozornost na notranji glas; on se mora predati delovanju Duha, kar pomeni,
da mora odpreti svoje srce, da bi dopustil mislim, katere so mu prenesene s strani
dobrohotne duhovne strani, da vplivajo nanj. Volja človeškega bitja določa vpliv
duhovnih bitij nanj. Če hrepeni po tem, da ga Bog razsvetli, potem bo Bog postavil bitja
na njegovo stran, katera bodo pravilno vodila njegovo razmišljanje pod pogojem, da se
jim on ne upira. Upiranje bi namreč pomenilo neko nepopustljivo voljo, katere se ne da
voditi, katera je, preden je bila dana prošnja za razsvetljenje, imela v mislih cilje,
katerim se potem ni pripravljena odreči, da bi se tako brez upiranja predala Božjemu
vodenju…
[Zato se morate vi v celoti podrediti Mojemu vodenju. Vi ne bi smeli ničesar narediti po
svoji volji, ampak zgolj tisto, za kar znotraj vas samih prejmete spodbudo. Vi bi zgolj
morali vedno dopustiti, da vas vodi vaš občutek, ker Jaz postavljam Mojo voljo v vaše
srce, tako da je spodbuda vašega srca izraz Moje volje. Če vi temu popustite, se boste
vi podredili Moji volji, če pa se temu upirate, potem je vaša volja močnejša. Jaz bi vas
glede tega želel opozoriti; Moja volja namreč vedno vodi do cilja, medtem ko bo vaša
vedno vodila stran od cilja oz. podaljšala bo pot, pri čemer si boste vi tako zapravili čas,
ker se Konec naglo približuje. AMEN (BD 4387)]

Vsak tisti, ki Bogu namenja molitev za duhovno razsvetljenje, se mora biti pripravljen
ponižno predati Njegovemu vodenju; on se mora vedno zgolj umakniti vase in se
prepustiti spodbudi njegovega srca,
On si mora dopustiti biti voden s katero mu bo dalo spodbudo, da nekaj
strani njegovega občutka, ker je to naredi ali pa ne naredi. On mora
Božji glas, čim človek nejresneje dopustiti biti voden s strani njegovega
občutka, ker je to Božji glas, čim
stremi k pravilnemu delovanju.
človek nejresneje stremi k pravilnemu
delovanju. Kolikor bolj on dovoli svoji
lastni volji, da bo dejavna, toliko tiši bo glas Duha. Bog zahteva odrekanje volji,
podrejanje Božanski volji, da bi lahko preko Njegovega Duha deloval v človeku. Božji
Duh bo govoril jasno in razločno v vseh tistih, ki se prezpogojno predajo Bogu… On jih
bo vodil preko vseh nevarnosti;
Božji Duh bo govoril zvočno in razločno
On bo pravilno vodil njihovo
razmišljanje. In to, kar bodo
v vseh tistih, ki se prezpogojno predajo
morali potem narediti ali pa ne
Bogu…
narediti, bo v skladu z Božjo voljo.
Res je, da to ne ustreza zahtevam ljudi, katerim se zdi smiselno zgolj to, da stremijo k
določenemu cilju (k cilju, ji je v naprej določen), katere pa so nameravane za to, da
aktivirajo človekovo lastno voljo, pri čemer tako vidjo to odrekanje volji zgolj kot
pomanjkljivost. Vse dokler človeško bitje misli, da je dovolj močan, pri čemer verjame,
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da on lahko vse premaga zgolj s svojo lastno odločnostjo (vztrajnostjo), bo on sicer brez
kakršnegakoli dvoma sposoben uresničiti zemeljski uspeh, pri čemer pa ne bo nikoli
mogel duhovno napredovati, ker njegovo razmišljanje in dejavnosti ne bodo nikoli v
skladu z Božjo voljo, ker on ne prosi za Božjega Duha… za notranje razsvetljenje. Božji
nasprotnik se namreč precej pogosto vpleta z njegovim razmišljanjem in dejavnostjo.
Človek posluša predloge, katere mu dajejo bitja, ki so podložna nasprotni sili, pri čemer
pa bo tudi njegov način življenja v skladu s tem. Zato molite za milost notranjega
razsvetljenja; molite za delovanje Božjega Duha v vas in potem dopustite, da vas vodijo
tiste misli, ki vam pritekajo… podredite se spodbudam vašega srca, tako da se vam ne
bo potrebno bati tega, da boste napačno delovali ali razmišljali, ker bo Bog uslišal vaše
molitve, pri čemer bo On Osebno deloval preko Svojega Duha v tistih ljudeh, ki se Mu
predajo… kakor je to tudi obljubil. AMEN

*******************************************************************

Za globlje premišljanje vam dajem stihe iz Svetega Pisma o glasu vestí…
Geneza 20 (1 Mojzes):
5 Mar ni on rekel: ›Moja sestra je.‹ Pa tudi sama je rekla: ›Moj brat je.‹ S poštenim
srcem in čistimi rokami sem to storil.«
6 Bog pa mu je odgovoril v sanjah: »Tudi jaz vem, da si to storil s poštenim srcem in
sam sem te obvaroval, da nisi grešil zoper mene. Zato nisem dal, da bi se je dotaknil.
1 Samuel 24:
6 Potem pa je Davidu bílo srce, ker je odrezal konec Savlovega plašča.
1 Samuel 25:
31 naj ti to ne bo v spotiko in naj ne teži srca mojemu gospodu, da si po nedolžnem
prelil kri in si si, moj gospod, sam pomagal. Ko bo GOSPOD storil dobro mojemu
gospodu, se spomni svoje dekle!«
2 Samuel 24:
10 Potem ko je preštel ljudstvo, je Davidu bílo srce. David je tedaj rekel GOSPODU:
»Zelo sem grešil s tem, kar sem storil. A zdaj, GOSPOD, pusti, naj gre krivda tvojega
služabnika mimo, saj sem ravnal zelo nespametno.«
Apostolska dela 23:
1 Pavel je uprl pogled v véliki zbor in rekel: »Bratje! Vse do današnjega dne sem živel
pred Bogom s čisto vestjo.«
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Apostolska dela 24:
16 Zato si tudi sam prizadevam, da bi imel vedno čisto vest pred Bogom in pred ljudmi.
Rimljanom 2:
14 Kajti kadar pogani, ki nimajo postave, po naravi izpolnjujejo to, kar veleva postava,
so sami sebi postava, čeprav so brez postave.
15 Ti dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih srcih: o tem pričuje tudi njihova
vest in misli, ki se medsebojno obtožujejo ali pa zagovarjajo.
Rimljanom 9:
1 Govorim resnico v Kristusu, ne lažem, moja vest mi je priča v Svetem Duhu:
Rimljanom 13:
5 Zato se je treba pokoravati, in sicer ne samo zaradi jeze, marveč tudi zaradi vesti.
2 Korinčanom 1:
12 Naš ponos je pričevanje naše vesti, in sicer: v svetu in še posebno pri vas smo živeli v
preprostosti in Božji iskrenosti, torej ne v meseni modrosti, ampak v Božji milosti.
2 Korinčanom 4:
2 Odrekli smo se skrivnim, sramotnim delom, ki bi se jih morali sramovati. Ne ravnamo
zvijačno, tudi ne pačimo Božje besede, marveč se z razodevanjem resnice pred Bogom
priporočamo vsaki človeški vesti.
2 Korinčanom 5:
11 Ker torej vemo, kaj je strah Gospodov, skušamo ljudi prepričevati, za Boga pa smo
razvidni in upamo, da smo razvidni tudi za vašo vest.

1 Timoteju 1:
5 Namen te zapovedi pa je ljubezen, ki izvira iz čistega srca, dobre vesti in iskrene vere.
19 Ohrani vero in dobro vest. Nekateri so to zavrgli in v veri doživeli brodolom.
1 Timoteju 3:
9 Skrivnost vere morajo varovati v čisti vesti.
1 Timoteju 4:
2 S hinavščino lažnivcev, ki imajo v svojo vest vžgano znamenje.
2 Timoteju 1:
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3 Hvaležen sem Bogu, ki mu služim s čisto vestjo kakor moji predniki, ko se te
neprenehoma, noč in dan spominjam v svojih prošnjah.
Titu 1:
15 Čistim je vse čisto. Omadeževanim in nevernim pa nobena stvar ni čista, ampak sta
omadeževana celo njihova um in vest.

Hebrejcem 13:
18 Molite za nas. Prepričani smo namreč, da imamo čisto vest, saj se hočemo v vsem
lepo vesti.
1 Peter 2:
19 Kajti to, da kdo po krivici trpi, a bridkosti prenaša, ker se zaveda Boga, je
hvalevredno.
1 Peter 3:
15 Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni
odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.
16 Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem, iz dobre vesti, da bodo
tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas
obrekujejo.
1 Korinčanom 10:
25 Vse, kar je v mesnici naprodaj, jejte in se nič ne sprašujte glede vesti.
27 Če vas kdo izmed nevernikov povabi in bi radi šli, jejte vse, kar postavijo pred vas, in
se nič ne sprašujte glede vesti.
28 Če pa bi vam kdo rekel: »To je sveta žrtev,« ne jejte zaradi tistega, ki vas je opozoril,
in zaradi vesti.
29 Tu pa ne mislim na vašo vest, ampak vest drugega. Le čemu bi druga vest sodila o
moji svobodi?

… in o človekovem duhu, s katerim Očetov Duh komunicira:
Pregovori 20:
27 Človekov duh je Gospodova svetilka, preiskuje sleherni del telesa.
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Rimljanom 8:
14 Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.
16 Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci.
1 Korinčanom 2:
9 Kakor je pisano: Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo.
10 To nam je Bog razodel po Duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine.
11 Kdo izmed ljudi pa ve, kaj je v človeku? Mar tega ne ve le človekov duh, ki je v njem?
Tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji Duh.
12 Mi nismo prejeli duha sveta, temveč Duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar
nam je Bog milostno podaril.

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.
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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
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 Lorens N.
Uredil in sestavil Lorens N. in Maja Ć.
(oktober - november 2015)
Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
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www.sozo-hr.com
www.zastocistaistina.com
www.akademijavjecnogproljeca. org
www.youtube.com/c/ZAŠTO ČISTAISTINA
www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI
www.ljubavseohladila.com
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