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Naše srce kot Božji Tempelj 

.......................................................†......................................................... 
 

 
Bertha Dudde, št. 0946, 4. junij 1939 

 
ČISTOČA SRCA... SREČA ZDRUŽITVE... ŠIBKOST VERE... 

 
Človek, ki je čistega srca, vedno uspeva (ob)čutiti prisotnost Gospodarja (Jezusa 
Kristusa), ker je le to prvi pogoj za izpopolnjevanje in da tako začne delovati Božanski 
Duh Ljubezni. Človek (v sebi) še ne more dojeti razlike glede tega, ali bitje živi z ali brez 
Gospodarja v njem; to prvo mu je namreč še vedno tuj pojem, vse dokler on tega ne 
doživi na/v samemu sebi. Vendar pa je združitev Božanskega Duha (Boga Osebno, 
Jezusa Kristusa) z Božansko duhovno iskro v človeku nadvse opojno in zato tudi tako 
nepopisno (lepo), da bi vsak stremel k temu, da doživi to srečo. Toda človek tega ne 
more doseči drugače kot preko globoke vere in Bogu-prijetnega načina življenja, 
katero pa je sestavljeno iz izjemne dejavnosti v Ljubezni do bližnjega, s čimer je tako 
vkoreninjen v Ljubezni do Boga. 
 
Tiati, ki je čistega srca, na nek določen način živi po Božji volji, pri čemer tako privlači k 
sebi Sàmo Božanstvo. Torej da bi se Boga, To najbolj čisto, najbolj vzvišeno Bitje, lahko 
sprejelo vase, je potrebna čistoča srca... čisto in ubogo v duhu mora biti življenje 
tistega, ki postane dostojen Odrešenikove prisotnosti... Ljubezen mora krasiti srce za 
najbolj veličastno prebivanje (prisotnost) Gospodarja... In njegova vseobsegajoča 
Ljubezen bo sijala močnejše od vsega, tako da bo tedaj lahko prišlo do združitve... 
 
Toda ko se človeku približa težava in ko je v nevarnosti, da se omaja (v veri), pa je s 
tem, ker je vera šibka, vedno znova postavljena ovira, katera Božanskemu Odrešeniku 
preprečuje vstop v srce... In samo močna, kakor stena trdna vera odpira vrata srca. S 
šibko vero ne bi bilo mogoče prenesti te nedojemljive sreče; to bi človeka povsem 
onesposobilo za izpolnjevanje zemeljskih nalog, čeprav pa po drugi strani ona človeka 
usposobi za izjemno zemeljsko delovanje, tako da ti bo razumljivo, da je tvoja šibka 
vera še vedno ovira in da se moraš boriti v molitvi, da bi najprej zagospodarila nad 
dvomi, da bi že na Zemlji lahko uživala v tej veliki sreči. 
 
Srce, ki je očiščeno vseh nečistoč, bo obenem tudi pregnalo vse dvome in na ta način s 
polno vero pričakovalo Gospodarja, pri čemer bo tako preko te globoke vere lahko v 
najkrajšem času spodbudilo združitev. Vendar pa bo tisti, ki dvomi, prikrajšan za 
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najbolj vzvišeno srečo na Zemlji, vse dokler se ne prebije do najmočnejše (najtrdnejše) 
vere... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1062, 19. avgust 1939 

 
SREČA VSELITVE GOSPODARJA V SRCU... 

 
Jaz z zadovoljstvom gledam na tistega, ki na Zemlji žrtvuje vse zaradi Mene; ko je 
namreč njegovo srce brez vsakršne zemeljske težnje, se Jaz lahko nastanim v njem... z 
Menoj pa se v srce vselí nepopisna sreča... katera pa je torej povsem drugačna od 
zemeljske sreče... Tisti, ki so Me sprejeli v svoje srce, od takrat naprej ne hrepenijo po 
ničemer več, razen po Moji prisotnosti; in ker Me oni tako globoko ljubijo, to 
hrepenenje najde njegovo izpolnitev... Jaz dovolim, da Me Moj otrok najde; Jaz želim 
edino njegovo Ljubezen... Želim, da Me išče in da si Me želi, tako da sem potem 
nenehno pripravljen podariti Sebe... Jaz Mojemu otroku, ki je našel (pot) do Mene, 
zagotavljam najvišjo srečo; privijam ga k Mojemu srcu in ga hranim ter pojim z Mojo 
Ljubeznijo. 
 
Vendar pa najvišje sreče ne morem zagotoviti tistemu, ki v srcu še vedno goji druge 
želje. Namreč vsaka želja, ki je usmerjena k zemeljskim užitkom, onemogoča Moj 
bivanje v nekem takšnem srcu; svet in Jaz sva namreč dva različna pola, katera sta 
eden drugemu nasprotna. Zemeljsko gledano svet sicer resda nudi brezštevilne 
ugodnosti, vendar pa on v to (zemeljsko) bogastvo ne more nikoli vnesti občutkov 
notranje povezanosti z Menoj... to bi bilo tako neprestavljivo, ker dva pojma, ki sta 
drug drugemu tako nasprotujoča, ne bi nikoli mogla biti skladna.  
 
Tisti, ki ljubi svet, njegov sijaj in razkošje, ne more zares doživeti sreče, katero daje 
Gospodarjeva prisotnost. Po drugi strani pa mu bo odbojno vse, kar je od tega sveta, če 
mu je zaradi tega dana milost povezanosti z Bogom. Takšen otrok je namreč zajet s 
tako globoko intimno Ljubeznijo, da on ne doživlja več telesa, ampak zgolj duha, pri 
čemer on potem nenadoma spoznava svoje izhodišče in se z vsemi močmi pridruži 
Očetu večnosti... 
 
Pokukal je v svetlobo, in od takrat naprej se ne boji več teme. In ko je duh enkrat 
spoznal sebe, pri čemer je začutil ljubeč pristop k večnemu Božanstvu in tako pogledal 
v nebeške lepote, takrat umrejo vsa njegova zemeljska hrepenenja; to kar namreč nudi 
svet, se zemeljskemu otroku zdi plitko ter prazno, tako da on vedno išče zgolj 
povezanost z Odrešenikom (Jezusom Kristusom)... Jaz namreč Mojim že na Zemlji 
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obljubljam nepopisno blaženost, če Me nosijo v srcu... in če ne cenjo več svetovnih 
(zemeljskih) užitkov... AMEN 
 

*** 
Bertha Dudde, št. 1075, 29. avgust 1939 

 
NASTANITEV BOŽANSTVA V SRCU... ORODJE... 

 
To bo svečan trenutek za zemeljskega otroka, ki služi Bogu, ko se mu Božanstvo 
približa na neizpodbiten način, če sedaj jasno prepozna, da mu je podarjena milost, ki 
pa je tako izjemno osrečujoča, da si nek drugi človek ne more zamisliti, kakšen užitek 
zamuja. Najgloblji mir vstopa v srce, ki sedaj služi kot prebivališče Gospodarju in 
Odrešeniku (Jezusu Kristusu), kar pa je tako osrečujoče, da zemeljska dogajanja ne 
glede na to, koliko so lahko boleča, ne vplivajo več na nikakršen način, tako da ni več 
mogoče reči, da je stanje zemeljskega otroka zemeljsko, ampak je to že prebivanje v 
višjih področjih. Zaradi tega ta milost ni tako zelo pogosto odobrena nekemu človeku 
na Zemlji, ker ga to lahko zlahka onesposobi za kakršnokoli zemeljsko dejavnost, tako 
da Gospodar osreči zgolj tiste, ki so se skozi nenehno premišljanje in poslušanje 
navznoter že precej približali stanju zrelosti, tako da se jim ni več potrebno bati smrti 
na Zemlji in jim zato tudi ni potrebno utrpeti nobene škode, če ne izpolnjujejo več 
zemeljskih dejavnosti. Človek se mora boriti in težiti k svetlobi, pri čemer mora on 
potrpežljivo prenašati vse težave, katere mu prinaša življenje, ter hvaležen z Ljubeznijo 
gledati kvišku k Očetu... Oče pa bo tega otroka že od takrat naprej vodil z Njegovo 
skrbjo, pri čemer mu bo kot vrhunec že na Zemlji omogočil majhen vpogled v nebeška 
veselja. To pa zahteva edino njegovo najintimnejšo predanost; kolikor bolj intimno se 
namreč on sam poveže z Božanskim Odrešenikom, toliko bolj razumljivo bo človeku 
postalo to, da se z njim povezuje Odrešenik, in to nerazdružljivo... Tisti namreč, ki je 
enkrat vzpostavil povezanost z Božanskim Duhom, je nerazdružljivo združen z Njim, 
tako da se mu ni potrebno bati ponovnega padca, kakor tudi ne oslabitve v 
prizadevanju glede duhovnega (duhovnih stvari, duhovnosti). V posebnih primerih je 
Božanska volja ta, da zemeljski otrok dobi vplogled v neverjetno (izjemno) delovanje 
večnega Božanstva, da bi lahko resnično oznanil Očetovo bližino in da bi lahko pričeval 
o resničnosti Njegove Besede. In tako bodo Božja orodja oskrbljena na povsem 
veličasten način, pri čemer se bodo imela za nadvse srečna. Njihova srca bodo žarela 
od Ljubezni, tako da se bodo oni predano dali na razpolago edinole Očetu na nebu. 
Toda njihova moč bo velika, ker jo oni nenehno črpajo iz izjemne milosti, da so pristno 
(intimno, iskreno) povezani z Gospodarjem in Odrešenikom. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 2319, 30. april 1942 

 
GOSPODARJEV TEMPELJ... 

 
Gospodarjev tempelj je človeška duša, ko se ona tako oblikuje v Ljubezen, da se lahko v 
njej nastani Sam Bog. In ta tempelj je Bogu všeč, ker tedaj človek resnično služi Bogu, 
ker ga je njegova dejavnost v Ljubezni oblikovala v služabnika človeštva; neko takšno 
Ljubezen pa Bog nagradi s Svojo bližino... On prihaja v srce tistega človeka, kateri ga je 
uredil kot Gospodarjev tempelj. Božja prisotnost je najlepše darilo za tega človeka, pri 
čemer je tako počaščeno tudi (to) srce, v katerem On prebiva. Božji tempelj je nastal 
tam, kjer Bog Osebno naredi to, da odmeva Njegov glas, katerega lahko sliši človek, v 
čigar srcu se je nastanil Bog. 
 
Če človek sliši Božji glas, je on zaradi tega najsrečnejša stvaritev na Zemlji, pri čemer 
on ve, da je Bog zelo dober in svet ter da je (On) neskončna Ljubezen, katera je človeku 
naklonjena... Sam človek je postal Božji tempelj, pri čemer je prišlo do združitve z 
Gospodarjem... To je blažena združitev z njegovim Stvarnikom, spajanje tega, kar je 
nekoč nastalo iz Boga, in neka takšna združitev mora človeku prinesti največjo 
blaženost. Ta blaženost pa mora biti rezultat (posledica) življenja v Ljubezni; namreč 
tam, kjer je Ljubezen, tam je Bog... kjer pa je Bog, tam je tudi nezamisljiva blaženost. 
 
Ko je človek uredil svoje srce kot tempelj za Gospodarja, je on Božji otrok, ki ima vse 
otrokove pravice. Tako da se lahko tudi z Očetom neposredno pogovarja, lahko Ga sliši 
v najtesnejši bližini, lahko sliši Njegov glas, Ga vpraša vprašanja in hrepeni po 
odgovoru, pri čemer pa bo srečen preko vsake mere, ker ve, da se je v njem nastanil 
Gospodar. Tisti namreč, čigar srce je Odrešenik (Jezus Kristus) izbral za Svoj tempelj, ne 
bo nikoli izgubil Njegove milosti in Ljubezni, ker ga je zajela Božanska Ljubezen, katera 
ga nikoli več ne izpusti. 
 
Njegov duh se je združil z Očetovim Duhom, tako da ni več propadanja. Človek je 
opravil izpit zemeljskega življenja. Končno se je oslobodil izpod oblasti Božjega 
nasprotnika (Satana) in se v svobodni volji odločil za Boga, Kateri pa sedaj njegovo 
voljnost nagrajuje s Svojo neskončno Ljubeznijo, s Svojo prisotnostjo, s Svojim glasom, 
katerega on sedaj sliši kjerkoli in kadarkoli to želi. In tako je človekovo srce postalo 
tempelj, katero v sebi nosi tisto najsvetejše: Samega Božanskega Gospodarja, Kateri 
se je nastanil v njem, kakor je to obljubil... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 2466, 6. september 1942 

 
PRIPRAVLJENOST NA ŽRTVOVANJE... KRALJEVSKA PLAČA... 

NASTANITEV GOSPODARJA... 
 

Ponudite Mi vsakršno žrtvovanje in Jaz bom nagradil vašo pripravljenost (voljnost) na 
žrtvovanje... Vaše srce se ne sme oklepati tega, kar vi posedujete na Zemlji, ampak 
morate vi težiti k temu, da se osvobodite vsakršne želje. Vi se morate osvoboditi vsega, 
kar želi zasužnjiti vaša čutila. In hrepenenje vašega srca mora biti usmerjeno zgolj k 
Meni, pri čemer se potem v vas odvija sprememba, katero vi (ob)čutite kot blaženost, 
ker Jaz osebno posedujem vaše srce. Vaše hrepenenje po Meni bo vedno postajalo vse 
večje, vendar pa bo to hrepenenje ravno tako osrečujoče za vas, ker vam Jaz vračam s 
tem, ko ga izpolnim... Čim namreč vi težite k Meni, vas Jaz zajamem in vas pritegnem 
višje (bližje) k Meni... Jaz vas ljubim, in vi Mojo Ljubezen (ob)čutite kot spokojno, 
blaženo zadovoljstvo, kot občutek zanesljive zaščite, kot občutek zavedanja moči in 
notranje svobode. Ljubezen do Mene vas naredi blage in predane, toda vseeno močne 
in svobodne... Jaz Osebno se namreč združujem z vami, kateri ste na Zemlji premagali 
vsakršno hlepenje, pri čemer tako hrepenite zgolj še po Meni. Hrepenenje vašega srca 
mora pripadati Meni; Jaz želim edini vladati v njem, tako da morate vi brez oklevanja 
žrtvovati to, kar vas še privlači oz. kar je še delež sveta. Vi boste dejansko zamenjali za 
nekaj, kar je resnično prekrasno, če Mi vi (v zameno) za Ljubezen ponudite žrtev. Moja 
Ljubezen vam namreč nadoknadi vse; Moja Ljubezen vam na kraljevski način 
nadoknadi to, čemur se vi odrečete, ker vam Jaz z Mojo Ljubeznijo dajem Samega 
Sebe, in to za vse večne čase... Ko vas namreč enkrat poseduje Moja Ljubezen, vi 
ostajate nerazdružljivo povezani z Menoj. Vi ste dosegli vaš cilj na Zemlji, tako da vas 
Jaz lahko oskrbim z najdragocenejšim darom... vi lahko slišite Moj glas; vi se lahko 
nenehoma pogovarjate z Menoj, pri čemer lahko vedno pričakujete Moj odgovor... vi 
se nahajate v iskreni (intimni) povezanosti z Menoj, kar pa je neizmerno osrečujoče in 
blaženo. In vi nikoli več ne hrepenite po zemeljskih dobrinah (stvareh, bogastvu). Vi se 
nikoli več ne ozirate na čas zemeljske izpolnitve. Vi težite zgolj k duhovnemu bogastvu. 
Vi hrepenite zgolj po Meni in Moji Besedi, pri čemer pa Moja Ljubezen za vas pomeni 
najbolj vzvišeno izpolnitev (srečo, blaženost)... Zato si prizadevajte, da se ločite od 
dobrin (bogastev) tega sveta. Odrecite se vsemu, kar še pripada svetu. Pokličite Me na 
pomoč, ko ste slabi, in dovolite, da Jaz posedujem vaše srce, da se tako Jaz lahko 
nastanim v njem in da potem za vekomaj ostanem z vami. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 2809, 11. julij 1943 

 
V LJUBEZEN OBLIKOVANO SRCE KOT BOŽJE PREBIVALIŠČE... 

 
Sam Bog se vseljuje v srce človeka, ki je sebe oblikoval v Ljubezen, pri čemer tako 
sklepa zakonsko zvezo z Njim (zgodi se poroka z Njim-Bogom)... ker Ljubezen vodi do 
združitve z Bogom; človek se preko Ljubezni usklajuje z večnim Božanstvom, pri čemer 
je on dosegel svoj cilj, kateri vam je bil postavljen za zemeljsko življenje. In tako je 
sedaj človek pristno in globoko povezan z Bogom; njegova pot na Zemlji je samo še 
nenehno delovanje v Ljubezni, ker sedaj Sam Bog deluje v njem, Njegovo delovanje pa 
je Ljubezen... In takrat je njegova duša zrela za večnost; in če Bog še vedno dovoli, da 
človek ostane na Zemlji, je to zgolj zaradi bližnjih, kateri morajo njegov način (življenja) 
vzeti kot (življenjski) primer, da se tako tudi oni sami predajo Bogu v ustrežljivi Ljubezni 
in da iščejo združitev z Njim. V dobro oblikovanem srcu se lahko Bog Osebno nastani. 
On lahko v vsej polnosti izpolni človekovo srce s Svojo milostjo in Ljubeznijo. On se 
lahko izrazi skozi njegova usta in živí med ljudmi, ki imajo dobro voljo. Sedaj jim bo 
namreč On nenehoma govoril skozi Njegovo orodje, skozi zemeljskega otroka, ki je 
postal Ljubezen, ki sliši Njegovo Besedo in jo posreduje tistim, ki jo želijo slišati. Toda 
čim On Osebno govori ljudem, bo On obenem tudi prepoznan v Besedi... Ona bo 
prodirala v srca bližnjih, ker jim je ponujena v Ljubezni, ker Bog Osebno govori skozi 
tiste ljudi, ki so združeni z Njim preko delovanja v Ljubezni. Sam človek pa bo blažen; 
osrečil ga bo notranji mir; on se bo počutil, da je nenehoma obdan z Božjo skrbjo. On 
se bo izognil trpljenju in težavam; in trpel bo zgolj iz Ljubezni do bližnjih, čim jim on ne 
more pomagati. Zopet pa je to Božji glas, ki jim govori iz njega in obenem tudi prebuja 
Ljubezen med bližnjimi, ki preko Božanske Besede okrevajo (ozdravljajo), če so oni 
bolni v telesu ali duši... ki iz Besede dobivajo moč in okrepitev, katero jim preko človeka 
nudi Božja Ljubezen. Človek, čigar srce si je Bog Osebno izbral za prebivališče, se ima 
lahko že na Zemlji za blaženega; on je namreč premagal Zemljo, četudi on še vedno 
prebiva na njej. Njemu ne primanjkuje več moči, ko ga pritisne svet; on ima v sebi 
Boga, pri čemer on se počuti močnega in nepremagljivega v Njegovi bližini. On se ne 
ozira na napade preko sveta, ker on ve, da se mu ničesar ne dogaja brez (mimo) Božje 
volje, ki je v njem... On se ravno tako ne boji smrti, ker on ve, da bo brez bolečin 
prestopil v večnost, ker kdor živi v Bogu in ima Boga v sebi, ta ne bo videl (doživel) 
strašne smrti. On hrepeni samo po tem, da se osvobodi telesnega ovoja in da se 
osebno sreča z Bogom (da ga gleda)... on ne hrepeni več po ničemer, kar je od sveta, pri 
čemer tako svojo srečo in svoj mir najde zgolj v združitvi z Bogom, s Tistim, Ki je 
Ljubezen... on želi biti blizu Boga in ne more drugače, kot da vedno živi v Ljubezni, ker 
je v njem Sama Ljubezen, katera močno deluje. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 3238, 31. avgust 1944 

 
OPOZORILA... (JANEZ 14)... PREBIVALIŠČE V SRCU... 

 
Vaše srce mora biti čisto in brez nečistoč, če Me vi želite sprejeti vanj. In zaradi tega se 
morate vi truditi, da sebe oplemenitite in da v sebi nosite edinole dobre misli. Vi se 
morate oddaljiti od vsakršnega nečastnega (sramotnega) vzgiba (v srcu). Vi morate 
edni z drugimi ravnati miroljubno in v Ljubezni; ne smete dovoliti, da bi se v vas kuhali 
kakršnakoli jeza ali pa sovraštvo. Vi morate biti vedno pripravljeni pomagati in vašo 
moč izkoriščati za delovanje v Ljubezni. Vi morate pogosto ostajati v molitvi in se ravno 
tako spomniti mrtvih; prakticirati morate usmiljenje in z vsem potrpljenjem prenašati 
slabosti bližnjih, pri čemer ne smete imeti želje postavljati se (med seboj tekmovati, 
važiti se), ampak služiti v ponižnosti ter blagosti povsod, kjerkoli lahko naredite neko 
delo Ljubezni. Vi boste namreč edino tedaj postali takšni, kot sem Jaz, če se trudite, da 
Me posnemate v vseh stvareh, ko nenehno delate na sebi, pri čemer se rešujete vseh 
napak (grehov, pomanjkljivosti, pregreh) ter slabosti. Potem lahko Jaz posedujem vaše 
srce, prebivam in delujem v vas... To pa že na Zemlji predstavlja ogromno blaženost; 
ko sem namreč Jaz Osebno v vas, ne obstaja več nobene težave, nobenega 
zemeljskega trpljenja in nobene bolečine... ker takrat, ko vaše telo več ničesar ne 
(ob)čuti, se pojavi samo še občutljivost (sočutje) zaradi ljudi, ki še niso dosegli visoke 
stopnje zrelosti, katera bi dovolila Mojo prisotnost. In zato Jaz tudi nisem jasno 
prepoznaven, ampak zemeljski otrok, ki je izpolnil pogoje, da bi lahko užival v Moji 
prisotnosti, čuti Mojo bližino, pri čemer je izjemno blažen. On me sliši in je srečen 
zaradi Mojega glasu... Čeprav pa si vsak človek lahko priskrbi to srečo, če si goreče 
prizadeva doseči popolnost, če naredi vse, da bi osvojil Moj užitek in svoje srce oblikuje 
v Ljubezen. Potem Me namreč brezpogojno pritegne k sebi, tako da se Jaz vselim v 
njegovo srco in nikoli več ne odidem iz njega. Toda če imate v sebi pomankljivosti in se 
ne trudite, da bi se jih rešili, postavljate oviro Meni in Mojemu delovanju, pri čemer 
tako za vekomaj ostajam nedosegljiv za vas. Vi morate imeti resno željo in prositi od 
Mene moč, da bi uresničili namero, pri čemer morate narediti vse, da napredujete v 
vašem razvoju. Morate se preverjati (v sebi) in odstranjevati vaše napake (grehe, 
pomanjkljivosti, pregrehe). Morate se boriti z dobroto in si nenehno prizadevati, da se 
izpopolnite. Potem vam bo Moja Ljubezen dala podporo, pri čemer vam bo pritekala 
moč... in vaše prizadevanje bo uspešno. Vi lahko Mene Osebno sprejmete v vaše srce, 
kar pa pomeni blaženost že na Zemlji in večno združitev v duhovnem kraljestvu. 
Združitev z Menoj vam namreč odpravi vse zemeljske težave; omogoča vam, da ste 
svobodni in močni; odstranja vam zemeljsko težino in vam odpira znanje, katero vas 
osrečuje in vas spodbuja na največjo mogočo dejavnost v Ljubezni. Potem namreč vi 
nenehoma slišite Moj glas in Jaz vas učim ter določam vse vaše poti, vaše postopke, 
vaše misli in vašo voljo. Vendar pa vas Jaz ne prisiljujem, temveč vaše srce, ki se Mi 
prostovoljno ponuja, pri čemer v sebi nosi enako voljo, če je popolnoma podrejeno 
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Moji volji, tako da človek ne more več misliti in hoteti drugače... vendar pa biti eno z 
Mojo voljo pomeni ogromno blaženost... Zaradi tega z vso svojo gorečnostjo stremite 
k tej združitvi z Menoj. Delajte na sebi in se oblikujte v Ljubezen, da sem tako Jaz lahko 
v vas v vsej polnosti, da se tako Jaz lahko vselim v vaša srca, da tako vi ne boste več 
sami in zapuščeni... tako da vas Moja Ljubezen lahko osreči in da vam lahko priteka 
Moja moč, da tako po zemeljski poti ne hodite več sami, ampak da imate v Meni 
nenehnega Spremljevalca. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3971, 8. februar 1947 

 
SRCE – BOŽJI TEMPELJ... 

 
To, da vam je dano zemeljsko življenje, je milost, za katero Mi morate biti nenehoma 
hvaležni, celo ko vas pritiska trpljenje in nimate (ne čutite) nikakršnega zemeljskega 
veselja. Gre se samo za neko fazo na Zemlji, ki ne traja dolgo, v kateri pa vi lahko 
dosežete stanje popolnosti, če na Zemlji pravilno živite. Da pa bi ta dar milosti pravilno 
izkoristili, morate biti od Darovalca (Boga-Očeta-Jezusa Kristusa) najprej podučeni o 
tem, na kakšen način On želi, da izkoristite te darove milosti, ker drugače od tega ne 
boste imeli nikakršne koristi, kakor tudi ne boste mogli biti poklicani na odgovornost. 
 
In zato vam mora biti približano znanje o tem, in zato vam moram Jaz govoriti 
neposredno ali posredno preko Mojih služabnikov na Zemlji. Vi pa Mi morate služiti oz. 
biti pozorni na besede Mojih služabnikov, ker vam drugače znanje o Moji volji ne more 
biti preneseno. Pisana beseda je namreč izšla iz Mene, katera pa vam bo razumljiva 
šele takrat, ko Me priznate in ko želite, da ste podučeni s strani Mene. 
 
Tako da tam, kjer vi prejemate Mojo Besedo od Mene ali pač od Mojih služabnikov na 
Zemlji, tam sem Jaz Osebno prisoten v Duhu, pri čemer Jaz govorim skozi človekova 
usta, tako da mora biti obenem tudi blagoslovljeno mesto, kjer dovoljujete, da vam 
govorim, kjer poslušate Moje služabnike, katerim Jaz v usta dajem Mojo Besedo, če 
človeško srce hrepeni po tem, da spozna Mojo voljo, ker drugače ne more popolnoma 
izkoristiti zemeljskega življenja. 
 
Vendar pa je potrebno slediti Moji volji in živeti po Moji Besedi, preko česar človek sam 
pride do stanja, da v sebi neposredno sliši Moj glas. Potem pa Me lahko on povsod in 
kadarkoli vpraša v mislih, pri čemer bo prejel odgovor, ker je njegovo lastno srce 
postalo mesto, kjer sem Jaz prisoten in ga učim. In ker Moja neposredna Beseda 
zagotavlja najčistejšo Resnico in najgloblje znanje, potem ni potrebno od nikjer drugje 
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prejemati znanje o Moji volji, ker je njegovo lastno srce postalo tempelj, v katerem Jaz 
prebivam in v katerem lahko delim duhovne darove. 
 
In ko je človek samega sebe uredil v Božji tempelj, ne potrebuje nobenega druga mesta 
za prejemanje Moje Besede. On Me potem preko globoke in iskrene misli kliče k sebi, 
tako da sem Jaz ob njem povsod, kjerkoli se on nahaja. Zato vsi dovolite, da vaše srce 
postane Božji tempelj, dovolite, da se vselim k vam, in odprite Mi vaše srce, ko trkam in 
želim vstopiti. 
 
Kakor hitro ste vi slišali Mojo Besedo preko Mojih služabnikov na Zemlji, katera vam je 
objavila Mojo voljo, in če se vi trudite živeti po Moji volji, če se trudite, da Mi odprete 
vaše srce in da sami sebe uredite v Božji dom... in če imate dobro voljo, potem vam Jaz 
pomagam, ker sem Jaz z Mojo Ljubeznijo in milostjo vedno poleg vas, Mojih stvaritev, 
katerim sem dal življenje, da bi jih pripeljal do popolnosti... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4043, 18. maj 1947 

 
ŽRTVOVANJE BOGU... 

 
To, v čemur vi vidite vrednost na Zemlji, Mi morate žrtvovati oz. namerno Mi v srcu to 
prepustiti in Mi dovoliti, da Jaz odločam, kaj vam od tega želim dati. Šele takrat je vaša 
Ljubezen tako globoka, da vam jo lahko vrnem na način, da boste večno blaženi. Vaša 
volja, da se želite žrtvovati, pričuje o vaši Ljubezni do Mene; vse dokler ste namreč še 
vedno odvisni od zemeljskega (zemeljskih stvari), je vaša Ljubezen še zelo majhna. Jaz 
želim biti kralj vašega srca; Jaz želim posedovati prvo mesto v njem; Jaz želim vedno in 
za vekomaj vladati v vas, ker vas želim popolnoma izpolniti z Mojo močjo Ljubezni, kar 
pa je mogoče edino takrat, ko vi iz srca preženete vse ostalo, ko hrepenite zgolj po 
Meni, pri čemer Mi dajete vso pravico nad vami. 
 
In Jaz vas želim osrečiti sedaj in za vekomaj, ker je Moja Ljubezen dragocenejša od 
vsega zemeljskega. Moja Ljubezen vas dviga v duhovne sfere, iz katerih vas nikoli več 
ne vleče (nazaj) na Zemljo; tam je namreč blaženost brez mere, pri čemer se začenjate 
zavedati brezvrednosti zemeljskih dobrin (stvari, bogastev) in užitkov. Predajte se Mi in 
prezrite svet... Ne dovolite se očarati z lažno srečo, katera je nestabilna in katera vas 
oddaljuje stran od Mene. Ohranjajte čisto svoje srce in ga uredite za sprejem Mene, 
Kateri se želim vseliti k vam, da bi začel z Mojo kraljevsko vladavino. Priborite si zmago 
nad vami samimi tako, ko Mi žrtvujete vse: srečo in zemeljsko blagostanje, za kar pa 
želite zgolj Mene v zameno... 
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Jaz vam resnično ne želim ničesar odvzeti, ampak vam edino dati, tako da Moji nasveti 
izhajajo zgolj iz najgloblje Ljubezni. Vi namreč še ne prepoznate tega, kaj pomeni Moja 
vselitev v vaša srca; vi še ne veste o največjem občutku sreče, katerega v vas povzroči 
Moja Ljubezen, če ste postali popolnoma Moji. Vendar pa to lahko postanete šele 
takrat, ko v vaših mislih ne dajete prostora niti eni drugi želji, razen da bi bili združeni z 
Menoj. In zaradi tega vas Jaz nenehoma privlačim k sebi; Jaz vam odvzemam vse, da bi 
se naučili premagati, da bi se prostovoljno odrekli temu, kar se vam zdi vredno 
hrepenenja, da se temu odrečete zaradi Mene, da bi si na ta način pridobili Mojo 
Ljubezen... 
 
Dajte Mi prostovoljno, da vam Meni ni potrebno (od)vzeti in vas prizadeti z bolečino 
zaradi vas samih, pri čemer pa vam Jaz želim dati bogastvo, katero vam ne more biti 
odvzeto. Jaz vam želim dati srečo združitve z Menoj, katere, kar se tiče blaženosti, ni 
mogoče primerjati, in po kateri morate zato hrepeneti, ko se popolnoma odrekate 
temu, kar vašemu srcu daje veselje na Zemlji. Žrtvujte Mi vse in to zamenjajte za Mojo 
Ljubezen... In dosegli boste neizmerno korist za vekomaj... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5238, 21. oktober 1951 

 
PODREJANJE VOLJE... VSELITEV BOGA V SRCE... 

 
Sprejmite Me v vaša srca, tako da od takrat naprej niste več sami. Od takrat naprej ne 
nosite več odgovornosti za vaše razmišljanje in delovanje, ker sem Jaz Ta, Ki z vami 
upravlja in vas spodbuja na razmišljanje ter delovanje v skladu z Mojo voljo. Ko ste 
enkrat vzpostavili povezanost z Menoj, ko ste preko delovanja v Ljubezni očistili vaše 
srce in znotraj sebe sprejeli Mene Samega, potem tudi ne boste mogli več drugače, kot 
edinole živeti po Moji volji, ker je ona potem popolnoma vstopila v vas (združila se z 
vami) oz. vaša volja se je potem sama podredila Moji volji, pri čemer vi tako živite 
popolnoma v Mojem večnem redu; ne morete biti v grehu, kar pomeni, da ne morete 
več delovati proti Meni.  
 
Nekaj takšnega pa (lahko) doseže zgolj Ljubezen. Edino Ljubezen do Mene naredi to, 
da mislite in delujete tako, kot je to Meni všeč. Ljubezen namreč želi edinole to, kar je 
dobro. Ljubezen se želi podrediti; ona želi osrečiti; ona želi to, kar predmetu Ljubezni 
daje veselje. Ljubezen do Mene pa je že prisotna takrat, ko človek pristopa k bližnjemu 
v Ljubezni. Božanska Ljubezen je namreč vsaka tista, ki se izraža nesebično, tako da je 
to Ljubezen potrebno prakticirati, vse dokler ne doseže takšno stopnjo, da Jaz Osebno 
zajamem človekovo srce, pri čemer se torej Jaz Osebno nastanim v njem. Tedaj pa ste 
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že dosegli cilj na Zemlji: dosegli ste združitev z Menoj; in ni se vam potrebno ničesar 
več bati, ker je z vami vaš Oče, tako da ste vi tedaj popolnoma pod Njegovo zaščito.  
 
Vendar pa ne morem vstopiti k vam proti vaši volji. Vi sami Mi morate odpreti vrata; vi 
morate narediti, da je vaše srce sprejemljivo za Mene; vi ga morate pripraviti za Moj 
vstop, kar pa (lahko) doseže edino Ljubezen... Jaz lahko prebivam samo tam, kjer je 
Ljubezen; in zaradi tega Jaz kot prvi pogoj postavljam preobrazbo (spremembo) vašega 
bitja, če vi pred tem v sebi nosite (imate) samoljubje, za katerega pa ne sme biti 
prostora tam, kjer Jaz želim prebivati. Jaz želim brez omejitev posedovati vaše celotno 
srce, da bi bil potem lahko obenem tudi vaš vodič in varuh, ko vi hodite preko doline 
Zemlje. 
 
Tedaj pa bo hoja (pot preko Zemlje) lepa in lahkotna. Tedaj sem Jaz vaš nenehni 
spremljevalec, tako da vi niste nikoli osamljeni, pri čemer se Mi morate vedno s 
popolnim zaupanjem predati, da bi bili vedno pravilno vodeni do konca vašega 
zemeljskega življenja, dokler vas potem Jaz ne vzamem v Moje kraljestvo, katero pa ni 
od tega sveta... dokler vas ne uvedem v blažene kraje, kjer pa boste tudi združeni z 
Menoj: da kot blažena duhovna bitja lahko ustvarjate in delujete po Moji volji, katera 
pa je potem tudi vaša, ker povezanost z Menoj pomeni enako voljo in enako misel, pri 
čemer pa nenehno povečuje vašo stopnjo blaženosti... Jaz želim vladati v vas in preko 
vas; in vi se morate počutiti srečne v tej vladavini, ker spoznavate Mojo Ljubezen in 
tudi sami gorite v goreči Ljubezni do Mene, katera vas oblikuje v najbolj blažene 
stvaritve, resnične otroke vašega Očeta, kar pa potem ostajate za vekomaj... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5296, 15. januar 1952 

 
NASTANITEV BOGA V ČLOVEKOVEM SRCU... 

 
Jaz želim prebivati v vas... Jaz želim Moje stvaritve popolnoma prosvetliti (jim dati 
znanje, Resnico) z Mojim Duhom. Jaz želim, da bodo oni izpolnjeni z Mojo izvorno 
substanco, z Ljubeznijo, tako da bom Jaz Osebno brez vsakršnega dvoma v njih, pri 
čemer bodo oni postali (telesni) ovoji za Mene Samega, kar pa za bitje pomeni 
neomejeno blaženost. Jaz želim prebivati v srcih vseh ljudi in imeti za Moje otroke vse 
stvaritve, katere so v sebe sprejele Očeta... Iz takšnega odnosa otroka do Očeta 
izhajajo nepojmljive blaženosti, kakor je tudi zagotoviti te blaženosti Mojim stvaritvam 
za vekomaj Moj cilj in Moje prizadevanje. Zaradi tega sta ustvarjena vidni in duhovni 
svet... vidni, da bi najprej Mojim stvaritvam dal možnost, da pridejo do deifikacije (da 
postanejo Božanski) njihovega bitja, in duhovni svet, da bi tem deificiranim bitjem 
ponudil nesluteno blaženost. In v tem duhovnem svetu Jaz Osebno postajam viden 
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očem Mojih otrok; šele v tem duhovnem svetu se bo oblikoval odnos otroka do Očeta, 
pri čemer se bo z nenehnim pretakanjem Ljubezni ta Ljubezen povečala do največjega 
žarišča, da tako lahko pride do popolne združitve z Menoj, kar pa za vas pomeni 
neizmerno blaženost. V duhovnem kraljestvu je zagotovljen nenehni vzpon na višje 
(napredek), čim Me je duša enkrat našla na Zemlji ali pa šele v duhovnem kraljestvu. 
Vendar pa pogosto mineva neskončno dolgo časa, preden pride do te (pre)usmeritve k 
Meni, pri čemer pa Jaz v tem času delam na vsaki duši, ko privabljam (pridobivam) 
njeno Ljubezen, ker edino Ljubezen spreminja voljo, katera prej ni pripadala Meni. 
Sprememba volje je zavestna (pre)usmeritev k Meni, kar pa potem obenem tudi 
zagotavlja doseganje končnega cilja: združitev z Menoj že na Zemlji ali pa ravno tako v 
duhovnem kraljestvu. 
 
Jaz se želim vseliti v vaša srca... V kratkem času zemeljskega življenja je potrebno 
doseči to, da Me vi najdete, zaradi česar je zemeljsko življenje pogosto težko in 
naporno. Toda če je cilj dosežen, potem ste vi dali popolno nadomestilo celó za 
nejtežje zemeljsko življenje, pri čemer se vam potem razodeva duhovno kraljestvo v 
slavi, ki pa presega vsakršno domišljijo... Nobeno človeško oko namreč ni videlo in 
nobeno človeško uho ni slišalo tega, kar sem Jaz pripravil tistim, ki Me ljubijo... (1 
Korinčani 2:9). Jaz zgolj hrepenim po vaši Ljubezni. Potem vam pripada kraljestvo 
blaženosti, tako da boste vi potem kot Moji otroci prišli do Očetove dediščine; vi ste 
namreč potem resnično postali Moji otroci, ker ste se vi skozi Ljubezen oblikovali v 
Mojo podobo, tako da sedaj tudi v vsej polnosti razpolagate s svetlobo in močjo, katero 
sedaj uporabljate v Moji volji, pri čemer ste vi sami nepopisno srečni... Dovolite Mi 
vstopiti v vaša srca; na široko Mi odprite vrata... postanite tisto, kar sem Jaz Osebno v 
Svojem izvornem Bitju; postanite Ljubezen... da tako lahko Jaz ostanem v vas in vi v 
Meni. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5373, 23. april 1952 

 
SRCE KOT BOŽJE PREBIVALIŠČE... 

 
Vaše srce mora postati prebivališče za Mene; vi ga morate pripraviti tako, da se Jaz 
lahko nastanim v njem in da za vekomaj ostanem z vami. Očistite ga od vseh 
brezbožnih stvari; Jaz namreč želim edini vladati v vas, ker edino šele takrat, ko ste 
popolnoma odstranili vse druge vplive, pri čemer tako pripadate zgolj Meni, se vi lahko 
začnete zavedati Moje Ljubezni. Jaz želim prebivati v vas in za vas skrbeti na vsakršen 
način. Jaz vas želim usmerjati in voditi; Jaz vas želim podučiti in vas motivirati, da 
postanete dejavni v Ljubezni... Moj Duh želi biti učinkovit v vas, da boste tako za 
vekomaj postali srečni... In tako vi veste, kaj se od vas pričakuje, da bi postali srečni... 
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nenehoma odstranjajte vse nečistoče (umazanije), da bo tako vaše srce postalo mesto, 
kjer Jaz prebivam... Zaglejte se znotraj vas samih in se resno preverite glede na to, ali 
vaše slabe navade in slabosti (napake) povzročajo, da je vaše srce nedostojno, da bi 
vanj sprejelo Mene Osebno. Sprejmite trdno odločitev, da se boste borili proti njim, 
predvsem pa Me rotite za Mojo pomoč, da tako ne boste poraženi v tej borbi, da slabe 
navade in slabosti ne bodo povzročile vašega padca (zloma, kolapsa) in vas tako 
prikrajšale za Mojo prisotnost v vas... Vi morate prositi za Mojo pomoč, ker ste 
prešibki, da bi se sami borili proti zlu. Brez Mene ne morete ničesar uresničiti (Janez 
15:5), toda z Mojo pomočjo vi lahko uresničite vse, kar si želite (Filipljani 4:13). Moj 
nasprotnik (Satan) se bo okoristil z vašo šibko voljo, tako da mu boste vi dejansko 
prepuščeni na milost, če vam Jaz ne pomagam pri vaših slabostih. Zaradi tega morate 
vi nenehno moliti za pomoč proti vplivu vašega sovražnika, tako da vam bo ta molitev 
resnično zagotovila moč, da se osvobodite od njega. Jaz Osebno se bom soočil z njim, 
pri čemer bo on pobegnil od Mene. On se bo sicer zagotovo vrnil z ogromno zlobnih 
znakov, čim vi pokažete vašo šibkost, vendar pa on ne bo sposoben dominirati (imeti 
oblasti) nad vami; Jaz mu bom preprečil, da vpliva na vas, vse dokler vi hrepenite po 
Meni in Moji Ljubezni, vse dokler si vi želite, da Jaz Osebno ostanem v vas. In zato 
morate vi vedno moliti: »Pelji nas preko skušnjave in reši nas zla (vsega hudega)...« 
(Matej 6:13). Vi bi Me morali vedno (po)klicati in preko tega klica pričevati o vašem 
hrepenenju po Moji prisotnosti; in nobeden klic, ki se tiče vašega odrešenja, ne bo šel 
mimo Mojega ušesa, da pri tem ne bi bil uslišan. Potem bom Jaz lahko ostal z vami; 
potem bo Moj Duh lahko deloval v vas. On vam bo prinesel svetlobo (znanje, Resnico), 
tako da vi na tej svetlobi ne morete nikoli ponovno stopiti na na napačno pot. Vi boste 
na taj svetlobi ravno tako vedno prepoznali, ko se vam približuje nekaj sovražnega, pri 
čemer se boste potem temu zoperstavili z ustreznim orožjem... Vi se mu boste 
sposobni zoperstaviti z Mojo močjo, ki pa premaga vse, ker bom potem Jaz Osebno 
živel v vas in vas vodil (vladal v vas) v celotni večnosti. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5390, 13. maj 1952 

 
»ŽELIM SE NASTANITI V VAŠIH SRCIH...« 

 

 
Prihajam k vam, toda vi Me ne sprejemate... Ko vam želim govoriti, Me ne poslušate, 
ko vas kličem, Mi ne sledite, in ko se želim nastaniti pri vas, Mi zapirate vrata srca in Mi 
ne dovolite, da vstopim; tako da moram iti do naslednjih vrat, da bi tam poizkušal 
enako narediti. Vi ne poznate Gospodarja (Jezusa Kristusa), ki prihaja k vam, pri čemer 
ne veste, kako prekrasen dar vam On želi prinesti in kakšno srečo (blaženost) ima On 
pripravljeno za tiste, ki Ga sprejemajo. Poleg tega pa Jaz ravno tako pošiljam Moje 
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služabnike, da bi Me najavili (da bi oznanili Moje Ime). Torej tisti, ki ne pozna 
Gospodarja, niti ne verjame tega, kar Njegovi glasniki govorijo o Njem, tako da je 
celotno prizadevanje Mojih služabnikov zaman tam, kjer je volja ljudi usmerjena proti 
Meni. 
 
Pogledi ljudi so usmerjeni nekam drugam, pri čemer imajo oni vedno odprto svojo hišo 
za svetovna veselja (užitke), za tistega, ki je gospodar tega sveta (Satan), da tako on 
tako notri dela vse, kar želi... Ali se vi ljudje zavedate tega, kako zelo nevarno je to? Ali 
se zavedate, da bo tega gospodarja težko izgnati iz vas in da je njegov cilj ta, da vas 
uniči, tako da se on vseljuje pri vas zato, da mu se ne bi mogli več upreti? Ali se 
zavedate tega, da ste prešibki, da bi sami znotraj očistili hišo in da potrebujete pomoč, 
če se želite rešiti njega, ki vam prinaša težavo (nesrečo)? 
 
Vendar pa vam Jaz želim prinesti mir, tako da lahko vstopim v tisto prebivališče, ki je 
očiščeno vsega zla. Zaradi tega Jaz prihajam že prej in trkam... da bi vam dal čas za 
čiščenje (da se očistite)... trkam... prinašam vam Mojo Besedo, da bi potem živeli po tej 
Besedi in torej na ta način izvršili čiščenje, da Mi tako v vašem srcu pripravite 
prebivališče, ki je dostojno tega, da v sebe sprejme Gospodarja neba in Zemlje (Matej 
28:18). In zaradi tega vam prinašam nek dober dar, ko prihajam do vaših vrat in trkam, 
pri čemer pa je blažen tisti, ki Mi odpre in sprejme Moj dar. 
 
Blažen je tisti, ki Me (po)kliče, da vstopim in Me pri tem nikoli več ne pusti, da odidem 
od njega; sprejema Me v stanovanje svojega srca, katero želim, da bo urejeno kot Moj 
tempelj, da tako ne bi nikoli več odšel od vas... Zato poslušajte Moje glasnike, ki 
prihajajo k vam; dovolite si, da prejmete obvestilo (oznanilo) od njihovega Gospodarja 
in Odrešenika, Kateri vas želi osrečiti z dobrim darom, Kateri vas želi pridobiti, da vas 
tako ne bi nikoli več izgubil... 
 
Moji glasniki bodo potrkali na vsaka vrata, ker jih Jaz pošiljam, da gredo pred Menoj, da 
bi takrat, ko tudi Osebno pridem k vam, našel odprta vrata... Poslušajte jih, ker vam oni 
oznanjajo Mojo Besedo. Oni vas želijo pripraviti za Moj prihod, da Jaz ne bi zaman trkal 
pri vas, ker je ostalo le še malo časa... Toda tedaj je zamujena vsaka priložnost; tedaj 
vas je knez sveta (Satan) popolnoma zajel, ker se vi sami brez Moje pomoči ne morete 
osvoboditi od njega... Pokličite Me, da pridem, preden bo prepozno, pri čemer boste 
tako nekega dne blagoslovili trenutek, ko ste Mi namenili ta klic... Jaz bom namreč 
prišel in vam pomagal, pri čemer se bom vselil v vaše srce, če si to sami želite, tako da 
vam sovražnik za vekomaj ne bo mogel povzročiti škode... AMEN 
 

*** 
 
 



17 

 

Bertha Dudde, št. 5515, 24. oktober 1961 

 
ČIŠČENJE SRCA KOT DA JE BOŽJI TEMPELJ... 

 
Jaz želim prebivati v vas... Zaradi tega mora biti vaše srce tako urejeno, da se Jaz lahko 
zadržim znotraj njega. Jaz pa lahko prebivam edino tam, kjer je bilo pred tem 
odstranjeno vse, kar je brezbožno (grešno). Jaz lahko prebivam edino v hramu 
Ljubezni, v posodi, ki je dostojna, da Mene Osebno sprejme notri. To pa zahteva zelo 
veliko dela na samemu sebi, da se srce tako oblikuje, da Jaz lahko prebivam znotraj... 
kjer je bila namreč odstranjena določena umazanija, se zopet širi že naslednja, tako da 
je potrebno neumorno delati, vse dokler srce ni oblikovano z vrlinami, ki Mi 
dovoljujejo, da se znotraj nastanim... 
 
Jaz sem poln Ljubezni in potrpljenja, zato morate biti tudi vi takšni. Jaz sem blag in 
miroljuben preko vsake mere, zato si morate tudi vi prizadevati, da postanete kot Jaz. 
Jaz sem poln obzirnosti in razumevanja za vse, ki so šibki; in to ravno tako pričakujem 
tudi od vas, celo če ne dosežete stopnje, ki vas že na Zemlji oblikuje v Božansko bitje. 
Jaz odpuščam tistim, ki so Me prizadeli, pri čemer jim vračam z vsakovrstnimi darovi 
milosti. In tako tudi vi ne smete bližnjemu zameriti za storjeno nepravico (krivdo). Vi 
morate mirno in prijazno pristopati k tistim, ki so vas prizadeli, pri čemer jim morate 
dati (ponuditi) Ljubezen in si tako prizadevati, da ravno tako pridobite tudi njihovo 
Ljubezen... Vi morate vedno vzeti za primer Moje življenje na Zemlji, ker sem se Jaz kot 
človek moral boriti z enakimi odpori, pri čemer pa sem vseeno ostal zmagovalec, ker 
Mi je Ljubezen dala moč, katero pa tudi vi lahko vedno dobite, če le dajete veliko 
Ljubezni. 
 
Neko takó prečiščeno srce se bo kmalu začelo zavedati, Koga zakriva (nosi) v sebi. 
Ljubezen Me namreč zelo močno privlači; Ljubezen krasi srce, pri čemer tako ne 
obstaja ničesar, kar bi lahko preprečilo Mojo prisotnost. In vi ne smete soditi... Vi 
morate to prepustiti Meni, in Jaz bom resnično pravično sodil, vsekakor drugače od 
vas, ker tudi tisto, ki je še daleč oddaljeno od Mene, Jaz ljubim in želim osvojiti. 
Poizkušajte živeti po Mojem primeru na Zemlji in vaše prizadevanje bo nagrajeno... K 
tistemu, ki si to resnično želi, obenem tudi prihaja Moja moč v polni meri, da bi ravno 
tako lahko uresničil svojo voljo. Tisti, ki resno teži k notranji popolnosti, jo bo tudi 
dosegel, ker Me bo kmalu (za)čutil v sebi kot svojega Pomagača. In skupaj z Menoj mu 
bo vse gladko teklo, pri čemer bo tako tudi zlahka dosegel stopnjo zrelosti, katera pa 
mora biti prizadevanje in cilj vseh vas. Vaše srce bo postalo in tudi ostalo Moje 
prebivališče, tako da bom Jaz Osebno za vekomaj prisoten z vami. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 5758, 31. avgust 1953 

 
OBLIKOVANJE SRCA V BOŽJI TEMPELJ... 

 
Vi morate svoje srce oblikovati v tempelj, v katerem lahko Jaz prebivam. In v tem 
templju morate vi moliti, vstopiti v najglobljo notranjost, Me tam najti in se v 
ponižnosti ter Ljubezni pogovarjati z Menoj... In opazili boste, da vam Jaz govorim pod 
pogojem, da v sebi omogočite Mojo prisotnost. Če svoje srce oblikujete v Božji 
tempelj, ga boste očistili vseh smeti; iz njega boste odstranili vse, kar preprečuje Mojo 
prisotnost; okrasili ga boste z vsakovrstnimi vrlinami; storili boste vse, kar Me 
razveseljuje in Me privlači v tempelj vašega srca, pri čemer se boste tako sami 
spremenili v Ljubezen, da bi vase lahko sprejeli Večno Ljubezen. In potem boste 
nenehoma opravljali tiho Bogoslužje, pri čemer boste z veseljem prebivali tam, kjer 
sem Jaz. In vedno se boste veselili edino tega, da se lahko pogovarjate z Menoj, da Mi 
lahko zaupate vaše težave in skrbi, da Me v tihi molitvi prosite za pomoč ter moč... 
 
Vi boste vse bolj pogosto živeli za ta trenutek (da ste z Menoj), ker takrat prebivate v 
Mojem področju, ki se nahaja izven zemeljskega sveta, pri čemer tako črpate tolažbo 
ter moč na tem mestu, kjer prebivam Jaz, ker ste ga preko vaše Ljubezni uredili kot 
prebivališče, kot tempelj za Mene... in zato ni potrebno, da Me iščete daleč stran, kakor 
tudi ne na javnih mestih, v mrtvih predmetih, ker Me tam ni... tako da vstopite v vaše 
lastno srce; vstopite v tišino, da bi Me poklicali. Tedaj Jaz odgovarjam na vaš klic, celo 
če vaše srce še ni urejeno tako, da bi Jaz lahko prebival v njem. Vendar pa prihajam k 
vam in vam pomagam, da bi to prebivališče uredili za Mene... 
 
Vaše hrepenenje po Meni je namreč že veliko sredstvo pomoči za čiščenje vašega srca, 
pri čemer bo tedaj z Mojo močjo odstranjeno vse, kar Mi preprečuje, da se nastanim pri 
vas... Lahko sem tako blizu vas, da (ob)čutite Mojo prisotnost, da Me lahko slišite, pri 
čemer pa potem tudi bom blizu vas, ker vas Ljubim... Vendar pa Mi morate vi 
omogočiti to, da sem lahko pri vas... Vaše srce morate urediti v tempelj tako, da sebe 
oblikujete v Ljubezen, v katerega pa potem lahko kadarkoli vstopite, da bi od Mene 
prejeli besede Ljubezni, katere vas bodo vedno osrečile, če Me le želite slišati... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6730, 7. januar 1957 

 
ZAVESTNO DELO NA DUŠI... 

 
Jaz se želim za stalno vseliti v vas, da bi se lahko kot Oče družil s svojimi otroki... Šele 
tedaj je ponovno vzpostavljen izvorni odnos, katerega ste imeli vi z Menoj, ko sem vas 
Jaz ustvaril... Vendar pa se Jaz lahko vselim v srce zgolj takrat, ko ste ga vi očistili in ga 
uredili za Mene; Jaz namreč lahko prebivam samo tam, kjer je najbolj bistra čistoča, 
kjer ni ostalo več nikakršne umazanije, ker ona preprečuje Mojo prisotnost, ker je ona 
del Mojega nasprotnika, ki pa mora biti popolnoma izgnan iz vas, da bi bilo mogoče, da 
sem Jaz prisoten. In tako je vaša zemeljska naloga sestavljena samo iz tega, da 
pripravite vaše srce, da Mi ono lahko služi za prebivališče... Vendar pa uresničitev te 
naloge zahteva vašo voljo, kakor obenem tudi hrepenenje po Meni, kar pa potem 
spodbuja vašo voljo, da zavestno opravite to delo: da očistite srce vsega, kar bi lahko 
preprečilo Mojo prisotnost. Že volja po združitvi z Menoj bo s strani Mene visoko 
cenjena, katera pa vam ravno tako prinaša dovolj moči, da izvršite vaš namen... vi 
boste prepoznali (uvideli), kje morate ukrepati, kaj morate narediti, da bi se tako 
oblikovali, da bi se Jaz lahko vselil v vas... Vi boste spoznali, da ste še polni napak in 
pomanjkljivosti, pri čemer boste ravno tako prepoznali tudi to, da je vsaka pregreha in 
hlepenje (sla, strast) ovira za Mojo prisotnost. In vi se boste sedaj potrudili, da odvržete 
tisto, kar Mi ni všeč, in da vse neplemenito spremenite v vrline... pri čemer boste 
potem vi opravljali zavestno delo na duši, ker vas privlači cilj: da boste za vekomaj 
povezani z Menoj. Tako mora biti v vas že prižgana Ljubezen do Mene, pri čemer vas ta 
Ljubezen  spodbuja k Meni in vam obenem tudi daje moč za preoblikovanje vašega 
bitja, katerega pa vi dobro prepoznate kot ne-Božanskega, kot ne-skladnega z Mojo 
voljo... 
 
In vsak tisti, ki samega sebe prepozna kot pomanjkljivega, jer obenem tudi lahko 
prepričan, da mu bom Jaz pomagal pri spremembi... Vendar pa gorje tistim, ki v sebi ne 
odkrijejo nikakršnega pomanjkanja, ki so prepričani v svojo vrednost, ki ne čutijo 
potrebe, da bi delali na sebi in ki Me zato ne morejo nikoli sprejeti v svoje srce, ker je v 
njih samih zelo veliko zlo... ponos, skozi katerega se je Moj nasprotnik trdno zasidral v 
njihovih srcih. Tisti, ki v nagloblji ponižnosti prepozna samega sebe in svojo 
brezvrednost, on k Meni moli za moč in usmiljenje... In Jaz mu bom pomagal in ga 
obenem tudi pritegnil k Meni z gorečo Ljubeznijo in gorečim usmiljenjem... Tisti pa, ki 
torej ne prepozna svoje nedostojnosti (pokvarjenosti), svojega nepopolnega stanja, Me 
ne bo nikoli (po)klical. On hodi po svojih življenjskih poteh, pri čemer se še naprej 
zaveda svoje vrednosti. Vendar pa on hodi brez Mene... čim bi namreč on (za)čutil Mojo 
bližino, bi tudi njegov ponos izginil... Torej on Me ne more (za)čutiti, ker se mu Jaz ne 
morem približati, ker on odkrito nosi značilnosti Mojega nasprotnika (Satana)... pri 
čemer Me on tako odriva stran; primanjkuje mu ponižnosti, ki pa je vse, kar Jaz 
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jemljem v poštev in zasipam z obiljem milosti. Toda vse dokler vi živite na Zemlji, ste 
vsi vi ravno tako obremenjeni s pomanjkljivostmi in napkami, tako da je zato tudi 
potrebno zavestno delo na vaši duši, če vi želite Mene Osebno sprejeti v vaše srce, če 
se želite združiti z Menoj in na/v sebi doživeti Očetovo globoko Ljubezen... Čeprav pa 
je že volja, da želite priti do Mene in da se oblikujete za Mene, Meni že dovolj, da vas 
Jaz oskrbim z močjo in milostjo tako bogato, da to delo vaše preobrazbe (spremembe) 
tudi lahko uresničite; Jaz Osebno namreč hrepenim po vaši vrnitvi k Meni, tako da bom 
pomagal vsakemu človeku, ki tudi sam teži k tej vrnitvi k Meni. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7336, 15. april 1959 

 
NASTANITEV BOGA V SRCU... BOŽJE OTROŠTVO... 

 
Dovolite Mi, da vstopim v vaše srce in da se nastanim v njem, da tako Jaz ostanem z 
vami in vas nikoli več ne zapustim, da tako Jaz živim v vas in da boste vi pristno 
(intimno) povezani z Menoj. Jaz hrepenim po tej pristni povezanosti, ker je takrat tudi 
vzpostavljen odnos med otrokom in Očetom, ki vam zagotavlja združitev z Menoj, kar 
pa je namen in cilj zemeljskega življenja. Ko sem Jaz lahko v vas, potem ste se vi ravno 
tako spremenili v Ljubezen. Vaše srce je prečiščeno in preoblikovano v Ljubezen, tako 
da je ono stalno prebivališče za Mene, katerega pa Jaz nadvse rad posedujem in ga ne 
želim nikoli več zapustiti, ker tudi Jaz hrepenim po združitvi z Mojim otrokom. In sedaj 
sem dosegel cilj... da ste vi, ki ste kot stvaritve imeli vaše izhodišče v Meni, postali Moji 
otroci. Nadvse marljivo očistite vaše srce in Me potem z vso predanostjo pričakujte, da 
se Jaz vselim v vas... tako da vi potem ne boste več hodili sami po vaši zemeljski poti, 
amapak boste šli po poti pod Mojim vodstvom, in resnično vedno tako, da bo le ta 
najkrajša do Očetove hiše. 
 
Vendar pa je to, da se morate vi še zadržati na Zemlji, ravno tako del vašega 
življenjskeega izpita na tej Zemlji; vi morate namreč še odvreči umazanijo (nečistoče); 
vi vsi se morate še izpopolniti na tej Zemlji, če želite doseči stopnjo Božjega otroštva, ki 
vas oblikuje v najbolj blažene stvaritve duhovega Kraljestva. In ko se bom Jaz lahko 
nekoč vselil v vaše srce, potem boste vi tudi dosegli ta cilj, da boste postali resnični 
Božji otroci. To vam bo namreč z Mojo podporo tudi uspelo, ker takrat, ko sem Jaz 
poleg vas, vi poslednji del vaše poti ravno tako hodite pod Mojim vodstvom, ker ste Mi 
vi popolnoma podrejeni, čim se Jaz lahko vselim v vas. 
 
Samo imejte resno željo, da sem Jaz poleg vas, tako da boste vi potem ravno tako 
resno delali na sebi, da bo vaše srce osvobojeno greha in da lahko Meni služi kot 
prebivališče. In če si vi želite Mojo prisotnost... potem sem Jaz že z vami in vas za 
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vekomaj ne bom zapustil... Potem je otrok našel pot domov k Očetu, in On ga sedaj 
vodi nazaj v Očetovo hišo, da mu nudi blaženo življenje v duhovnem Kraljestvu, v 
njegovo resnično domovino, kjer otrok lahko sedaj prebiva v svetlobi in svobodi, v moči 
in blaženosti, vedno v Očetovi bližini, pri čemer sedaj ustvarja z Njim v Ljubezni, 
Modrosti in moči. Božje otroštvo je najvišja stopnja blaženosti; in vam ljudem na Zemlji 
je vedno odprta ta možnost, da v tej najvišji stopnji zapustite Zemljo in da vstopite v 
Kraljestvo neslutene svetlobe in nepredstavljive blaženosti... Toda vi morate že na 
Zemlji v srcu nositi hrepenenje Ljubezni po Meni, tako da vas bo to hrepenenje 
Ljubezni spodbujalo na goreče delo na duši, s čimer Me boste pritegnili k sebi, ker sem 
Jaz zelo rad tam, kjer Me Ljubezen spodbuja na to, da izrazim Mojo Ljubezen... kjer Jaz 
lahko sebe podarim človeku, ki Me Ljubi... Potem se bom Jaz vselil v vas in vas za 
vekomaj ne bom več zapustil. Potem je prišlo do združitve, ki pa je namen in cilj vašega 
zemeljskega življenja... otrok je našel dom v hiši svojega Očeta. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7367, 19. maj 1959 

 
ČIŠČENJE SRCA... 

 
Jaz želim biti edini vladar v Moji hiši, zaradi česar morate vi odvreči vse, če Me želite 
sprejeti v vaše srce, ker tam ne more biti več nobenega prostora za nobenega drugega, 
ker Jaz ne morem biti tam, kjer on (Satan) še naprej prebiva. To je za vas zagotovo 
težka naloga, da popolnoma očistite vaše srce, da odvržete vsa hrepenenja (hlepenja), 
da se borite proti vsem napakam (nepopolnostim) in slabostim in da pripravite vaše srce 
za Mene kot prebivališče, kjer je vse blesteče in čisto in kjer potem Jaz lahko ostanem, 
da bi vas že na Zemlji osrečil, kakor tudi nekega dne v večnosti. Moja prisotnost bo 
namreč pripeljala do te blaženosti; Moja prisotnost ne bo ostala neučinkovita; Moja 
prisotnost predstavlja za vašo dušo rastočo zrelost, modrost in moč, da uresničite tisto, 
kar vam je bilo prej nemogoče. Takrat, ko sem Jaz znotraj vas, se vi ne boste več 
počutili osamljene in zapuščene. Vi boste vedeli, da pazim na vas in da ste v dobri 
zaščiti Očetovega srca, da vam več ne grozi nobena nevarnost, da vas Moj nasprotnik 
ne bo več mogel tlačiti in da se vi vse bolj približujete vaši popolnosti, ker vam je 
zagotovljena združitev z Menoj, kar pa za vas pomeni vse. Vendar pa boste morali 
najprej očistiti vaša srca; vi morate narediti vse, kar lahko naredite, da izženete ven 
tistega (Satana, zlo), ki vas želi za vekomaj posedovati. Ne morem vas namreč deliti z 
njim; vaše srce mora biti v celoti Moja last, kar pa se lahko zgodi zgolj takrat, ko vaša 
Ljubezen v celoti pripada Meni, kar dokazuje to, da vi več ne hrepenite oz. da ne želite 
posedovati ničesar drugega, razen samo Mene... 
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Zaradi tega mora biti izkoreninjeno vsako zemeljsko hrepenenje. Vi ne bi smeli imeti 
nobenega drugega hrepenenja, razen da ste otrok vašega Očeta in da se lahko 
sporazumevate (da se pogovarjate) kot otrok z vašim Očetom. Ta (pri)srčen stik pa 
obenem tudi zahteva (pri)srčno (pristno, intimno) združitev: otrok mora biti blizu Očeta 
in Oče mora biti z njegovim otrokom... pri čemer se mora tako nastaniti v vaših srcih. 
Vi se ne zavedate najvišje blaženosti, katero otrok čuti, ko se on počuti popolnoma 
varnega v Očetovih rokah, ko se več ne boji, ko se mu ni več potrebno bati nesreče, 
težav ali preganjanj, ko je on v sebi našel mir, katerega pa lahko otroku podari edino 
Očetova (pri)srčna Ljubezen. In vi vsi lahko dosežete ta mir, če ste le resni glede 
čiščenja vašega srca, da Me boste tako lahko sprejeli vanj... Izginila bo vsakršna 
tesnoba (zaskrbljenost), zapustil vas bo vsakršen nemir in slabosti, tako da sploh ne 
boste poznali bolečin; vi boste hodili po vaših stezah z močjo in jasnim spoznanjem, ker 
ne boste več hodili sami, ampak boste vaše zemeljsko življenje živeli v nenehni družbi z 
Menoj, tako da tudi vaš sovražnik... Moj nasprotnik (Satan)... ne bo mogel vršiti pritiska 
na vas, ker on ne bo našel več nikakršne razpoke, v katero bi se lahko skril; on namreč 
beži pred svetlobo in celo še bolj pred Mojo prisotnostjo. Zato, če želite doseči notranji 
mir, potem bi Mi morali samo dovoliti, da se vselim v vaše srce in da ga očistim od 
vsega, kar bi Mi še naprej lahko preprečilo vstop... In Jaz vam želim pomagati pri tem 
vašem delu, čim opazim, da hrepenite po Moji prisotnosti... Potem vam bom podaril 
moč, da naredite vse, kar je v vaši moči, da bi vaše srce oblikovali tako, da je dostojno 
Moje prisotnosti; in Jaz se bom z veseljem vselil in za vekomaj ostal z vami, ker Jaz 
potem ne bom nikoli ponovno zapustil Mojega otroka, ko se Mi je on popolnoma 
izročil. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7895, 19. maj 1961 

 
BOŽJA PRISOTNOST... POSTATI BOŽJI TEMPELJ... 

 
Jaz se želim vseliti v vaša srca... želim biti vedno z vami; želim, da hrepenite po Moji 
prisotnosti in da zato sebe (svojo notranjost, srce) uredite kot tempelj, v katerega se 
lahko Jaz vselim... to pa pomeni, da se osvobodite vseh poželenj (hlepenj), vseh napak 
(pomanjkljivosti) in slabosti, da se oblikujete v Ljubezen, ker Ljubezen krasí vaše srce, 
katero na ta način postaja posoda, katera tedaj lahko sprejme Mojo Ljubezen in 
Mojega Duha... katera je in tudi ostaja prebivališče za Mene Samega. In tako boste 
doživeli Mojo prisotnost... ko vam govorim, pri čemer sem v nenehnem stiku z vami. 
 
Če sem lahko prisoten z vami, potem ste resnično opravili vaš izpit zemeljskega 
življenja; tedaj ste se ponovno vrnili k Meni, od Katerega ste se nekoč prostovoljno 
oddaljili... Če sem lahko prisoten z vami, potem so vaše misli in prizadevanja usmerjeni 
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k duhovnemu (duhovnosti). Potem boste v mislih pogosto prebivali z Menoj. Z Menoj 
se boste pogovarjali in nikoli več se ne boste počutili osamljene, ampak se boste vedno 
zavedali prisotnosti vašega Očeta, tako da boste že na Zemlji (ob)čutili notranji mir in 
blaženo srečo. Tedaj namreč niste več obremenjeni z zemeljskimi težavami in skrbmi, 
ker vse prepuščate Meni, ker ste prepričani v to, da Jaz vse urejam za vas, Jaz, Kateri 
sem prisoten z vami, Kateri živim v vas in bom tako tudi resnično zvesto (po)skrebel za 
vas. 
 
Dopustite, da se Jaz vselim v vas, in sebe (vaše srce) uredite tako, da boste vašemu 
Večnemu Očetu pokazali vašo Ljubezen... oblikujte vaše srce v Božji tempelj... 
oblikujte se v Ljubezen, ker se Večna Ljubezen lahko nastani samo tam, kjer je 
Ljubezen... ker sem Jaz lahko zgolj v pra-elementu in ker Jaz hrepenim po vaši 
Ljubezni. Potem pa nas nič več ne more ločiti; potem je otrok združen s svojim 
Očetom, tako da Ga bo potem lahko povsod slišal, pri čemer se bo lahko pogovarjal z 
Očetom kot nekoč, ko sem se Mojim stvaritvam razodeval v Besedi tako, ko so 
nenehno prejemali Moje sevanje in bili nepopisno blaženi. In stopnja vaše Ljubezni v 
času zemeljskega življenja bo pogojevala tudi stopnjo blaženosti, katero lahko 
omogoči Moja prisotnost. 
 
In ko v sebi (za)slišite Mojo Besedo, pri čemer vi tako prejmete dokaz Moje prisotnosti, 
potem vas mora to spodbuditi na vse bolj globoko Ljubezen, ker vi od Očeta v vas 
prejemate čudežen dar, ki pa je zopet zgolj Ljubezen, pri čemer mora prebuditi ter 
poglobiti Ljubezen... tedaj pa morate tudi vi Meni dokazati vašo Ljubezen... tako da 
morate nositi v svet Moje učenje Ljubezni; na svoje bližnje morate gledati tako, da jih 
spodbujate na življenje v Ljubezni. In morate jim želeti pomagati, da postanejo Božji 
tempelj... v njih morate prebujati hrepenenje po Moji prisotnosti ter jih spodbujati na 
to, da na Zemlji delujejo v Ljubezni. In resnično boste izvajali dela Ljubezni, ki so Meni 
všeč... ker se Jaz želim nastaniti v vseh ljudeh; Jaz Osebno želim vsem govoriti, ker sem 
tedaj dosegel svoj cilj: vi ljudje ste se tedaj preoblikovali v Ljubezen, pri čemer se sedaj 
lahko združite z Menoj in da tako postanete blaženi... AMEN 
 
 

DODATEK: 
»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali!« (Matej 5:8) 

 
Bertha Dudde, št. 2046, 28. avgust 1941 

 
TISTI KI SO ČISTEGA SRCA... RESNICA... 

 
Čistost srca je zagotovilo za to, da je človek v Resnici. Tisti, ki dela zlobno, tudi misli 
zlobno. Toda tisti, ki se trudi, da za Boga (pred Bogom) ostane bister in čist, mora biti 
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tudi njegovo razmišljanje v skladu s tem. Človeku, ki je čistega srca, bo vedno odvratno 
to, kar nasprotuje Božanskemu. On bo lahko raziskoval (globoko premišljal) v globini 
srca, ker tam ni smeti (odpada), ki bi mu preprečile (v)pogled, pri čemer pa bo iz tam 
izhajala tudi modrost, ker ne naleti na ovire. Čistega srca bo vsak tisti, ki živi v Bogu in z 
Bogom, ki ostaja povezan z Njim, ki svoje življenje živi zavestno, ki torej spozna svojo 
zemeljsko nalogo, ki se preda Bogu in se vedno trudi izpolnjevati Njegovo voljo. Ta ne 
bo več želel niti mogel živeti brez Boga, pri čemer bo vsaka nečista misel ostala daleč 
od njega; in takšen človek bo, če je včasih slaboten, prosil Boga za odpuščanje, ker 
njegovo srce prepozna krivdo (greh) in ne želi zavestno delati narobe... On se bo trudil, 
da gre po pravi poti, pri čemer bo Boga prosil za Moč ter Milost. Zato mora čistoča srca 
pripeljati do tega, da človek pravilno razmišlja; ko namreč srce postane posoda za 
prejemanje Resnice iz Boga, če se človek trudi, da ga oblikuje tako, da bo dostojno in 
da ostane dostojno prejemanja, potem on v sebi ne more prenašati (trpeti) neresnice. 
Ona mu je odvratna, kakor tudi vse, kar je nečisto, zaradi česar jo tudi zavrača, ker 
človek čistega srca hrepeni po Resnici. Hrepenenje po Resnici pa je obenem tudi 
izpolnitev... hrepenenje po Resnici je hrepenenje po Bogu, Kateri je Sama Resnica... pri 
čemer pa hrepenenje po Resnici izključuje delovanje nasprotne sile. Tisti, ki so čistega 
srca, prepoznajo laž, tako da oni ne morejo biti več zavedeni oz. zaradi neznanja 
sprejeti kot Resnico nekaj, kar ji nasprotuje... oni bodo to zavračali celo tedaj, ko si 
tega ne morejo razumsko razložiti. Njihovo srce se temu zoperstavlja, ker ima zaradi 
čistoče mimozno (kot mimoza oz. tako prefinjeno) percepcijo, pri čemer lahko razloči 
duhovne dobrine, ki išče vstop. Nečiste misli in postopki (delovanja) onemogočijo 
sposobnost percepcije (čutnega zaznavanja) srca. In zaradi tega tisti, ki se prepušča 
svetu in njegovim užitkom, ne bo posedoval Resnice; težnja k temu namreč ravno tako 
rojeva misli in hrepenenja, ki niso usmerjene zgolj na Boga, temveč na tistega (Satana), 
čigar področje je svet... In te misli ne bodo častne in čiste; one bodo prebujale in 
spodbujale tiste nagone (strasti), katere mora človek premagati, tako da one so in 
bodo tudi ostale zgolj nevarnost za čistost srca, kakor so obenem tudi ovira za 
prejemanje Čiste Resnice iz Boga... In tako tistim, katerim primanjkuje Resnice, 
primanjkuje tudi svetlobe, pri čemer oni tako ne najdejo poti, ki vodi do Boga... AMEN 
 

(Glede na duhovni pomen Božje Besede, »srce« predstavlja človekovo ljubezen, 
»Bog« pa predstavlja Božansko »Resnico« oz. »Besedo«. Torej »zagledati« 
pomeni »pravilno dojeti«. Zato so lahko prosvetljeni zgolj tisti ljudje, ki so v 
Ljubezni, medtem ko berejo Božjo Besedo, pri čemer tako zgolj oni dojemajo in 
zato tudi lahko prejmejo Čisto Resnico.) 
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»Avtobiografija« - Bertha Dudde 
 
Objave »Notranje Besede« dobivam in zapisujem od dne 15. junija 1937. Da bi izpolnila 
želje mnogih mojih prijateljev, vam bom dala opis svojega zemeljskega življenja; 
kratko razlago o tem, kar sem prejela na duhoven način, kot tudi moje lastne občutke v 
zvezi vsega tega.  

Rojena sem 1. aprila 1891. leta v Liegnitzu v Šleziji, to je današnja Poljska, kot 
druga hči nekega umetniškega slikarja. Otroštvo sem skupaj s svojimi šestimi sestrami 
složno preživljala v svojem starševskem domu. Eksistencialne težave sem spoznala že 
zelo zgodaj. Moji starši so potrebovali denar, tako da sem svojo nagnjenost k šivanju 
izkoristila za to, da bi bila koristna za svojo družino. Vendar pa so tudi poleg tega starši 
imeli denarne težave in s tem skrbi, tako da sem se vse do nedavnega trudila pomagati 
svoji družini. 

Moji starši so bili različnih veroizpovedi. Oče je bil protestant, mati pa je bila 
katolik. Mi otroci smo bili vzgojeni v katoliški veri, vendar pa na nas ni nihče vršil 
pritiska ali nas pač prisiljeval, da moramo slediti cerkvenim običajem, tako da je 
pozneje lahko vsak od nas sam zase odločal o svoji verski pripadnosti.  

Jaz osebno sem bila religiozna, toda doktrine katoliškega sistema nisem 
mogla sprejeti, četudi sem cerkev spoštovala. Enostavno nisem mogla na ven zastopati 
nekaj, česar moja notranja zavest ni s popolnim zaupanjem sprejemala. Tako sem 
prenehala hoditi v cerkev, od pridig pa sem slišala le malo in tudi nisem imela 
nikakršnega poznavanja Biblije. Nisem brala nikakršne religijske ali pa znanstvene 
literature in se tudi nisem priključila nobeni drugi skupnosti ali religijski sekti. 

Kdor pozna katoliško obliko vere, potem ve, v kakšnih težavah se znajde 
človek s svojo zavestjo, če se od nje želi osvoboditi. In Jaz ravno tako nisem bila od tega 
izvzeta. Toda v meni je ostalo vprašanje: kaj in kje je tisto, kar je pravilno (oz. … »kaj je 
Resnica in kje jo človek lahko najde«)? 

Pogosto, ko sem molila Gospodovo Molitev (»Oče Naš«), sem rotila Gospoda, 
da mi dovoli najti Njegovo kraljestvo. Ta molitev se je izpolnila 15. junija 1937. leta. 
Molila sem tiho ter poslušala svojo notranjost, bila sem popolnoma mirna. V takem 
stanju sem se večkrat nahajala, ker me je ob tem vedno prevzemal čudežen mir. In 
misli, katere so mi pri tem pritekale, v predelu srca in ne v glavi, so mi dajale tolažbo ter 
moč. 

Takrat nisem še vedela, da so mi bile te misli »dane«, vse dokler nisem v 
nekem čudnem snu doživela nekaj, kar se je kasneje izpostavilo kot Resnica in kar me 
je spodbudilo, da te »misli« zapisujem.  

Tako mi je nekega določenega dne, ko sem poslušala svojo notranjost, jasno 
in glasno prišel niz besed, katere sem zapisala. To je bilo prvo sporočilo, katero sem 
zapisala, in ono se je začelo takole: »Na začetku je bila Beseda«, Te Deum (začetna 
beseda himne »Te Deum laudamus« oz. »Tebe Bog slavimo«), Stvarniku Neba in 
Zemlje«. Vendar pa so se potem pojavili dvomi: »Ali sem to napisala sama od sebe?« 
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Na kratko rečeno, borila sem se, molila ter doživljala mnoge notranje borbe, vendar pa 
so besede vedno ponovno prihajale kot reka, kakor velik tok modrosti, pred katerimi 
sem drhtela. Toda potem me je Sam Bog osvobodil dvomov; On mi je odgovoril in v 
Njegovi Besedi sem prepoznala Njega kot našega Očeta. Moja vera je rasla, dvomi so 
postajali vse manjši in jaz sem vsakodnevno prejemala ter zapisovala. 

Vsebina zapisanega je presegala moje znanje: izrazi, katerih nisem nikoli 
slišala ali pa o njih brala, čudni pojmi v tujem jeziku, znanstveni pojmi, kakor tudi 
napotki so mi nezaustavljivo pritekali. In povrhu vsega tega še nikoli slišane 
ljubezenske izjave Nebeškega Očeta, katere dajejo zatočišče in razlago glede vseh 
vprašanj o naših življenjih ter o smislu našega obstoja. 

Te »Besede« mi pritekajo na sledeči način. Po notranji molitvi in kratki 
koncentraciji poslušam navznoter. Tam se tedaj pojavijo jasno izražene misli, in besede 
ena po ena jasno tečejo, vedno tri ali štiri na enkrat, podobno radijskemu sporočanju ali 
meteorološkemu poročilu; in to počasi, da tako z lahkoto spremljam ter zapisujem en 
del stavka za drugim. 

Besede zapisujem stenografsko kot pri diktiranju, brez da mislim ali pri tem 
konstruktivno sodelujem. Medtem pa nisem v nikakršnem stanju transa; poleg tega jaz 
stavkov ne oblikujem, ampak mi besede na določen način prihajajo, brez da pri pisanju 
zajemam pomen zapisanega. 

Dneve ali celo tedne za tem ta stenogram prenašam v čisti zapis, brez da ga 
pred tem preberem: besedo za besedo, brez spreminjanja ali »izboljševanja« enega 
edinega zloga; v nobenem primeru pa smisla rečenega ne obdelujem niti ga ne 
stiliziram. Trajanje enega takšnega diktata traja približno pol ure. Izrecno bi poudarila 
to, da ta proces ne nastaja kot proizvod kakršnegakoli pritiska oz. prisile niti se ne 
dogaja v ekstatičnem stanju. Vse se dogaja trezno in edinstveno, brez kakršnegakoli 
vznemirjenja ali vpliva moje lastne volje. Objavo lahko kadarkoli prekinem in po več 
urah ali celo dnevih sredi prekinjenega stavka enostavno nadaljujem, brez da sem to, 
kar mi je bilo prej dano, prebrala; Objava mi je ponovno tekoče diktirana v pero. 

Moja volja torej ni prisiljena. Vse, po čemer hrepenim, je služiti Bogu in delati 
to, kar Njegova Sveta Volja od mene zahteva.  
 

Resnično lahko rečem, da sem bila do te Resnice »vodena« in da so mi bili 
pojmi popolnoma tuji, kakor so to tudi morali biti. Šele leta pozneje sem našla 
potrditev tega, kar sem prejela, ko sem spoznala zapise štajerskega mistika Jakoba 
Lorberja. Nemogoče je opisati moje veselje ob branju velikih Lorberjevih del, »Velikega 
Janezovega Evangelija« in »Jezusovega otroštva«. Šele tedaj sem spoznala, da je bila 
tudi drugim ljudem dana Gospodova Beseda; da je Bog v vseh obdobjih govoril Svojim 
otrokom in da bo tudi v bodoče govoril, ker neskončna Očetova Ljubezen in milost 
drugače niti ne moreta. 

V Lorberjevih zapisih sem odkrila isto to, kar je bilo tudi meni dano. 
Pogostokrat nisem razumela besede, katero bi prejela, vendar pa mi je Nebeški Oče v 
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Svoji Ljubezni obenem dajal tudi razlage. Dogajali so se tudi čudežni dogodki, katerih 
posamezno je sedaj nemogoče navesti, toda kateri pričajo o nepopisni ponižnosti ter 
Očetovi blagosti. 

Postalo mi je jasno, da mi je moja pomanjkljiva izobrazba zaradi pomanjkanja 
denarja koristila. Pomanjkanje denarja in časa mi je preprečilo, da berem dobre knjige 
kot tudi, da obiskujem predavanja. Poznala sem samo naporno delo od ranega jutra do 
pozne večeri. Poleg tega pa sem vsakodnevno prejemala slastne obroke duhovne 
Besede, brez da sem sploh vedela, za koga sem to prejemala. 

In ravno moje nepoznavanje Biblije in katoliške doktrine mi je omogočilo, da 
sem Besedo odzgoraj sprejela brez kakršnegakoli odpora. Moja izkušnja me uči, da je 
resen katolik ali protestant, čigar znanje je ukoreninjeno v dogmatskih teorijah, preveč 
vezan na njihovo dogmo, da bi sprejel ter prisvojil Božanske Objave brez odpora. 
Vendar pa obstajajo znanstveniki na več fakultetah, kateri s povečanim zanimanjem 
najresneje razpravljajo o teh Božanskih učenjih. In ne samo, da jih zanimajo neovrgljive 
razlage o nastanku materije in o možnosti njenega razdruževanja (razkroja), ampak 
tudi princip zmotnih učenj in raznih religijskih sistemov ter veroizpovedi.  

V sporočilih, katere sem prejela, so te zmote zabeležene, in od vseh se 
zahteva usmerjanje pozornosti na vsako od teh napačnih učenj, kjerkoli se za to ponudi 
priložnost.     

Vendar pa je vsakemu dana svoboda, da v svoje srce sprejme ali pač ne 
sprejme Gospodovo Besedo. Toda tisti, kateri je razumel duha teh Očetovih besed, 
vendar pa ne deluje v skladu z njimi, samo še povečuje razdaljo med samim seboj in 
našim Nebeškim Očetom. Kadar ne sledi besedi opomina Ljubezni, se on s tem 
neizbežno postavlja pred zakon. Toda v tej enaki meri, v kateri ne bo spoštoval Božjih 
zapovedi Ljubezni, bo izgubil tudi Božjo Milost. 

Z Božjo milostjo se ljudem ponovno daje Evangelij. In precej resno jim je 
usmerjena pozornost na namen ter cilj ljudskega obstoja. Namreč usmiljena Božja 
Ljubezen želi rešiti vse tiste, kateri se še lahko rešijo, preden pride preobrat, in on 
zagotovo prihaja. Čas, katerega so vsi jasnovidci in preroki vseh časov najavljali, 
Poslednji čas,  je sedaj tu. 

Glede na moje zapise Gospod med Svojimi otroki ne dela razlik: »Pridite k 
Meni vsi«, se glasi Njegov klic. Blagor tistemu, kateri posluša Njegove Besede in kateri 
Mu sledi. Bog ljubi Svoje otroke in On jih vse želi osrečiti, pa četudi oni ne želijo karkoli 
vedeti o Njem.  
 
 
Zapisano: 22.11.1953                     Podpisano: Bertha Dudde 
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V hrvaščino prevedli Zoran Ću. in Maja M. 

Uredil in sestavil Lorens N. in Klara M. 

(november 2018) 

 

Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



30 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

www.sozo-hr.com 

www.zastocistaistina.com 

www.akademijavjecnogproljeca.org  

www.youtube.com/c/ZAŠTOČISTAISTINA  

www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI  

www.ljubavseohladila.com 

 

http://www.zastocistaistina.com/

