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Kako si padel z neba, danica(Lucifer), sin zore,
zgrmel na zemljo, zmagovalec narodov.
Ti pa si rekel v svojem srcu: ›Povzpel se bom v nebo,
nad Božje zvezde bom povzdignil svoj prestol.
Na gori zborovanja bom sedèl, na skrajnem severu.
Povzpel se bom nad višino oblakov, meril se bom z Najvišjim.‹«
Pa si se pogreznil v podzemlje, na dno jame.
Izaija 14:12-15
Bog še angelom, ki so storili greh, ni prizanesel,
temveč jih je strmoglavil v podzemlje in jih dal v verige
mračnega brezna, da bodo zastraženi do sodbe.
2 Peter 2:4
Tudi angele, ki niso obvarovali svoje oblasti,
ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno vklenjene
v temi za sodbo vélikega dne.
Juda 1:6
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PRVO USTVARJENO BITJE... NOSILEC SVETLOBE (LUCIFER)...
ODPADNIŠTVO OD BOGA ...
Vaš človeški razum zmore dojeti globljo Resnico le do določene mere, ker se čista
duhovnost lahko razlaga samo duhovno. To razlago bo sprejel duh v vas, in seveda
bo preko duše prav tako predana razumu, vendar je razum še vedno preveč posvetno
obremenjen, in zato ne more prodreti tako globoko v duhovno znanje, da bi mu bilo
vse jasno. Kljub temu Moj Duh sebe izraža skozi duhovno iskro v vas (t.j. skozi
"Svetega Duha"; Janez 14:26, 15:26, 16:13-15), in vsak kdor ima Ljubezen, bo prav
tako razumel pomen tega, kar mu govorim.
Moja ustvarjalna volja je bila ogromna, Moja Moč neizčrpna, in Jaz Sem našel Svojo
blaženost v uresničevanju Svojih misli in načrtov. In ta blaženost se je želela izraziti,
Moja Ljubezen se je želela izročiti (podariti), Jaz Sem zraven sebe želel (imeti) drugo
bitje, da prav tako uživa to, kar je Mene delalo nepopisno srečnega. Jaz Sem Svojo
osamljenost doživljal kot pomanjkljivost, katero Sem lahko odpravil v vsakem
trenutku, če Sem to želel... In Jaz Sem Sebe želel ponovno odkriti (najti) v bitju,
katero bi z Mano moralo biti tesno povezano (združeno), katero Sem želel oblikovati
kot ogledalo Mene Samega, kot Mojo Lastno podobo, da bi ga lahko obdaril z
neomejeno blaženostjo, in na ta način ponovno povečal tudi Mojo blaženost. Želel
Sem ustvariti takšno bitje, in ta volja je bila dovolj, ker Moja volja je bila Moč, ki je
stalno delovala v Ljubezni in Modrosti.
Bitje katerega Sem prikazal v zunanji obliki iz notranjosti Sebe Samega, je bilo
resnično Moja podoba, vendar Me vseeno ni moglo videti, ker, če bi Me lahko videlo,
bi ono zahvaljujoč preveliki blaženosti prenehalo obstajati, ker nobeno bitje ne more
vzdržati pogleda na Mene (v smislu, "nihče ne more videti Boga, kot je On v resnici v
Svojem bistvu in, da ne bo uničeno;" 2. Mojzesova 33:20). Kajti vsako bitje, tudi
najpopolnejša podoba Mene Samega je še vedno le proizvod Moje moči Ljubezni,
medtem, ko Sem Jaz Osebno moč Ljubezni, in vse osvetljujem z neprimerljivo
intenzivnostjo; zato nisem bil viden temu bitju, katerega sem prikazal v zunanji obliki
izven Sebe Samega.
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Vendar Sem si v tem bitju ustvaril posodo, v katero je Moja moč Ljubezni lahko
neprestano tekla, torej bitje katero je s tem neprestanim dotokom moči od Mene
prejemalo tudi Mojo ustvarjalno voljo, Mojo Moč, Mojo modrost in Mojo Ljubezen v
izobilju (v presežku). Zatorej je ono lahko čutilo enako blaženost, lahko je izražalo
svojo moč s svojo lastno voljo, lahko je bilo ustvarjalno aktivno, tako je osrečevalo
samo sebe, in na ta način neprestano povečevalo Mojo blaženost, ker je Moja moč
usposobila to bitje, in Jaz Sem užival v njegovi sreči...
In sedaj so iz tega bitja izšla brezštevilna druga bitja iste vrste... Vsa ta so bila otroci
Moje Ljubezni v žareči svetlobi, v najvišji popolnosti, ker je iz te od Mene ustvarjene
podobe Mene Samega in iz Moje neskončne Ljubezni lahko izšlo (nastalo) vedno le
najbolj popolno, ker sva oba imela enako voljo. Obe najine Ljubezni sta sebe
ponovno našli v ustvarjenih bitjih, ker ni obstajalo nič nepopolnega, vse dokler sta
Moja volja in Moja Ljubezen delovali skozi to prvo-ustvarjeno bitje. To je bil svet
duhov poln svetlobe, v katerem je bilo izvirno ustvarjenih duhov zelo veliko... Moč iz
Mene je neomejeno tekla k bitju, katerega Sem izbral za Sebe kot Nosilca Svetlobe
in Moči...
In bitje samo je bilo presrečno... Vendar Sem Jaz želel to blaženost še povečati; Jaz
Sem želel, da ne bi bilo vezano na Mojo voljo, temveč, da bo aktivno po svoji lastni
volji, katera... če je bitje bilo in bo ostalo popolno... je bila Moja volja. Saj bitje glede
na to, ker Sem ga Jaz ustvaril, ni bilo sposobno niti imeti nobene druge volje. Vendar
pa Sem Jaz želel, da ono lahko deluje svobodno... ker šele to je bila značilnost
božanskega bitja, da je Ljubezen v njem tako mogočna, da je ta odločilna za voljo, ki
je enako usmerjena kakor Moja.
To Ljubezen Sem želel prejemati od Svojega prvo-ustvarjenega bitja, ki pa bi bitju
istočasno prav tako morala prinesti najvišjo popolnost, tako, da to več ne bi delovalo
kot ustvarjeno bitje (ki deluje samo) po Moji volji, temveč je lahko uživalo
neomejeno blaženost združevanja z Mojo voljo, iz Ljubezni do Mene... da bi opravilo
ta izpit volje in izpit Ljubezni, je to bitje moralo imeti popolno svobodo volje. Ono Me
ni videlo, vendar Me je prepoznalo (in sprejelo), ker je bilo razsvetljeno... Vendar je
ono videlo brezštevilna bitja, katere je ustvarila njegova volja, in bitje samo se je
počutilo kot njihov stvarnik, čeprav je vedelo, da je moč prejelo od Mene...
In bitje je bilo zavistno na Moji moči... Čeprav je bil sam (Lucifer) viden bitjem, katere
je ustvaril, se je vendar zavedal svojega izvora v Meni, vendar je za sebe zahteval
pravico vladanja nad temi bitji s tem, da je predstavljal samega sebe kot vir moči, kot
edino silo, ki je sposobna ustvarjati... Tako rekoč odpovedal Mi je Ljubezen, da bi
lahko vladal... Ta proces je za vas ljudi nedojemljiv, da je lahko samozavestno bitje
prestopilo v popolnoma napačno razmišljanje, vendar je to mogoče pojasniti s
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svobodno voljo, katera je, da bi postala aktivna, lahko prav tako izbrala negativno,
vendar ni bila prisiljena, da mora izbrati.
Nosilec Svetlobe in Moči (Lucifer) je videl na eni strani dokaze moči prenesene skozi
njega, vendar samega Vira moči ni videl. Zato je on sebe razglasil za vladarja nad
svojimi ustvarjenimi duhovi, in Me je prav tako njim poskusil predstaviti kot nekoga,
ki ne obstaja. On je na njih poskušal prenesti svojo sedaj nasprotujočo voljo... In sedaj
je prišel trenutek odločitve, dokazovanja njihove popolnosti tudi za ta bitja, ki so bila
ustvarjena od Nosilca Svetlobe ob uporabi Moje moči... Moja moč je bila prirojena
vsem tem bitjem, oni so bili prepolni svetlobe (razsvetljeni), in so žareli v Ljubezni do
Mene, Katerega sicer niso videli, vendar kljub temu prepoznavali (in sprejemali). Oni
pa so bili v Ljubezni prav tako naklonjeni svojemu stvarniku, ker je moč, ki jih je
ustvarila, bila Ljubezen, ki je sevala iz prvo-ustvarjenega bitja in mu omogočala
ustvarjati. Ta Ljubezen se je sedaj morala odločiti in ona se je razdelila (razcepila)...
Strašna zmeda je nastala med duhovnimi bitji, katera so se počutila prisiljena sprejeti
odločitev. Vendar je zopet bilo razumljivo... ker je moč Moje Ljubezni delovala kot
svetloba... da je težnja k prvotnemu Viru moči pri mnogih bitjih bila močnejša, da se
je njihova Ljubezen do njega, ki se je ločil od Mene, zmanjšala, in z okrepljeno močjo
težila k Meni... Kajti svetloba v njih je bilo spoznanje, da Sem Jaz Ljubezen od
večnosti. Vsako bitje je sicer imelo spoznanje vendar pa tudi svobodno voljo, ki ni bila
vezana na spoznanje, sicer ne bi bila svobodna. In duhovni svet se je razdelil...
Bitje, ki je izšlo iz Mene, je imelo svoje privržence, kakor tudi Jaz Sam, čeprav Jaz
nisem bil viden. Toda moč iz Mene je imela tako močan učinek, da so se mnoga bitja
obrnila proč od njega, ki Mi je želel nasprotovati... Njihova volja je ostala pravilno
usmerjena, medtem, ko so Nosilec Svetlobe in njegovi privrženci napačno usmerili
svojo voljo. Tako so se oni prostovoljno ločili od Mene, kar je povzročilo njihov padec
v brezno... Na ta način je Nosilec Svetlobe (Lucifer=Hebrejsko:  היללheylel hay-lale’ "=
Nosilec Svetlobe) najbolj razsvetljeno bitje, ki Sem ga prikazal v zunanji obliki izven
Sebe Samega, postal Moj nasprotnik (Satan=Hebrejsko:  ׂשטןsatan saw-tawn '=
nasprotnik, ta ki se upira), medtem, ko so se vsi, ki so izšli iz njega, katere je ustvarila
najina skupna volja Ljubezni, deloma obrnili k Meni in deloma k njemu, glede na žar
Ljubezni s katerim so bili prežeti. Namreč s trenutkom ločitve Nosilca Svetlobe od
Mene so bitja začutila nejasno hrepenenje po določenem polu.
Svobodna volja se je začela odkrivati in razvijati... niti Jaz niti Moj nasprotnik nisva na
silo vplivala na njih... oni so bili izpostavljeni le sevanju obeh najinih moči, kateri sta
vsako bitje želeli pridobiti za sebe. Moj dotok moči je bila čista Ljubezen in je vplivala
na bitja tako silno, da so Me ona prepoznala, ne, da bi Me videla, vendar so ona prav
tako lahko prepoznala spremembo v volji Mojega prvo-ustvarjenega bitja. Toda, ker
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so lahko videla to bitje (Luciferja), so mu mnogi sledili, kar pomeni, da so se podredili
njegovi volji, in se tako oddaljili od Mene.
Toda prav tako so se prvotno ustvarjena bitja počutila kot Moji otroci in so Mi ostala
zvesta iz svobodne volje, le, da je bilo število teh mnogo manjše. To so bila prvotno
ustvarjena bitja, katera so nastala iz najbolj blagoslovljene ustvarjalne volje Mojega
Nosilca Svetlobe in ogromnega priliva Moje moči Ljubezni. In ta moč Ljubezni je bila
prav tako tem bitjem prirojena (lastna) in jih je vztrajno potiskala k Meni, ker so oni
sedanjo voljo svojega ustvarjalca prepoznali kot napačno, in so se zatorej obrnili
vstran od njega. Tudi drugim bitjem je bilo to spoznanje na voljo, vendar so slepo
sledili temu, katerega so lahko videli, in njihova volja je bila upoštevana, in Jaz na njo
na noben način nisem vplival, ker se je ta odločitev volje morala zgoditi s ciljem, da bi
se ustvarjena bitja samostojno oblikovala v popolnost.
Bitje, ki Me je zapustilo, je za seboj potegnilo veliko število privržencev v brezno, ker
oddaljiti od Mene se, pomeni težiti proti breznu, se nagibati v povsem nasprotno
stanje, ki torej predstavlja temo in nemoč (šibkost), izgubo spoznanja in moči.
Medtem, ko so Moji otroci ostali v najsvetlejši luči in ogromni moči v blaženosti.
Po tem padcu Luciferja, Nosilca Svetlobe, je bila njegova moč zlomljena... On ni
mogel več aktivno ustvarjati in oblikovati, čeprav Jaz nisem odvzel moči od njega,
ker je on bil Moja živa stvaritev. Njegova oblast in moč so bili njegovi privrženci, nad
katerimi je sedaj vladal kot Princ teme. Vendar pa so oni prav tako proizvodi Moje
Ljubezni, katerih Jaz svojemu nasprotniku ne bom prepustil za večno. Vse dokler ta
bitja v sebi še nosijo njegovo voljo, ona pripadajo njemu; toda čim Jaz uspem obrniti
njihovo voljo k Meni, jih bo on izgubil in njegova moč se zatorej zmanjšuje v enaki
meri, v kateri Jaz osvobajam zapornike izpod njegovega nadzora (oblasti), kar pa ima
vedno za predpogoj svobodno voljo tega bitja.
In to je namen Mojega večnega načrta Odrešitve, katerega goreče in z največjo
Ljubeznijo podpirajo vsi prebivalci kraljestva svetlobe, Moji angeli in nadangeli, saj so
vsi oni Moji sodelavci, ki se trudijo ponovno prinesti blaženost svojim padlim bratom,
katero so nekoč prostovoljno zapravili... In to delo osvoboditve bo uspelo tudi, če bo
potrebno neskončno dolgo časa, preden se še zadnji nekoč padli duh ne vrne k Meni,
vse dokler se Mi celo tudi prvo-ustvarjeno bitje, ki je nekoč nastalo iz Moje Ljubezni,
zopet ne približa v hrepenenju po Moji Ljubezni... vse dokler se ono skesano ne vrne
v Očetovo hišo, katero je nekoč prostovoljno zapustilo (Luka 15: 11-32). AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 8566, 22. julija 1963

PROCES STVARJENJA IN ODPADNIŠTVO BITIJ...
Verjemite Mi, Jaz vas bom z veseljem poučeval, ko bom prepoznal vaše hrepenenje
za znanjem v skladu z Resnico, ker iz Mene izhaja le svetloba in ta svetloba prežema
(razsvetljuje) temo... Toda vi ste še vedno v področju teme, kamor vam mora biti
dostavljena svetloba (luč), vse dokler niste tako napolnjeni z njo, da jo lahko potem
tudi vi sami sevate...
Vendar boste vi dovzetni za Moje žarke svetlobe, kakor hitro boste hrepeneli po
pojasnilih o področjih, ki so za vas še vedno v temi... Potem vas Jaz tudi lahko
razsvetlim, Jaz vas lahko ponovno postopoma vrnem v stanje razsvetljenja
(spoznanja) in vas vpeljem v znanje, ki vas bo osrečilo. In v vas bo svetloba, vi boste
vedeli, od kod ste prišli, in kateri je vaš končni cilj na Zemlji... To znanje vam lahko
dam samo Jaz Osebno, Kateri sem vas ustvaril Meni na veselje...
Vi ste izšli iz Mene Osebno... Moja moč Ljubezni je prikazala v zunanji obliki izven
Mene Samega žive stvaritve (bitja), ki so bila kakor Jaz Osebno, ki so bila svobodna
(neodvisna) bitja... katere Sem ustvaril kot miniature Mene Samega. Tem stvaritvam
Sem dal življenje. To pomeni, da so one bile sposobne ustvarjati in delati kakor Jaz,
prav tako so bile sposobne slišati Moj glas, in so zatorej vedele za Mene Osebno kot
za njihovega Boga in Stvarnika, in one so Mi bile zvesto privržene in neizmerno
blažene (srečne)...
Vendar vi ljudje veste malo ali pa ničesar o kraljestvu teh, nekoč blagoslovljenih
duhov... to kraljestvo je bilo prvotno ustanovljeno, ko Sem v svojih podobah (bitjih)
želel prepoznati Sebe Samega, ko Sem si ustvaril posode, v katere sem lahko izlil
Mojo Ljubezen... Kajti to je bil povod za ustvarjanje (stvarjenje) duhovnih bitij, ker se
je Moja neskončna Ljubezen želela izročiti, ker se je želela vlivati v podobna bitja,
katerih popolnost Mi je nudila nepredstavljivo blaženost...
Za Moje veselje Sem si ustvaril duhovni svet z živimi prebivalci, naselil Sem ga s
stvaritvami najveličastnejših vrst in se veselil blaženosti teh bitij, katerim Sem
pripravil takšno srečo, ker Me je Ljubezen, ki je bila in ostaja Moj temeljni značaj (1.
Janezova 4:8, 16), to motivirala napraviti...
Ta duhovni svet je obstajal neskončno dolgo časa v skladnosti in najbolj intimni
(srčni) povezanosti vseh bitij z Mano, njihovim Stvarnikom in Skrbnikom...
Neskončno dolgo časa sta se volja in Ljubezen teh bitij ujemali z Mojo... ker Mi je
prvo-ustvarjeno bitje, ki Sem ga Jaz Osebno prikazal v vsej popolnosti v zunanji obliki
izven Mene Samega, bilo predano v globoki Ljubezni, in je našlo neomejeno
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blaženost v ustvarjanju vedno novih bitij, katera so zaživela skozi njegovo voljo in z
uporabo Moje moči... katera je sovpadala z Mojo voljo, ker je Ljubezen, ki jo je to
bitje občutilo do Mene, imela kot rezultat enako usmerjeno voljo. Zatorej ni bilo v
duhovnem svetu ničesar neharmoničnega, ničesar ni nasprotovalo Moji volji, to je bil
svet neomejene sreče, ker so vsa ustvarjena bitja bila prepolna svetlobe in moči, in so
lahko ustvarjala po svoji lastni volji... ki je bila tudi Moja volja, vse dokler je Moja moč
Ljubezni prežemala vse Moje žive stvaritve (bitja)...
Vendar to stanje popolnosti ni trajalo... ker Jaz nisem omejeval duhovnih bitij z Mojo
voljo, dal Sem vsakemu posameznemu bitju svobodno voljo kot znak njegove
božanskosti... In to svobodno voljo je prav tako imelo prvo-ustvarjeno bitje...
Lucifer... in on jo je zlorabil... Vendar bi lahko Lucifer v svobodni volji želel isto kot
Jaz Osebno in bi bil neskončno srečen in ostal takšen za vedno... Vendar je on zlorabil
svobodo svoje volje in jo usmeril napačno, kar je imelo za rezultat duhovni upor,
katerega posledic vi ljudje sploh ne morete razumeti. Toda vi ljudje ste proizvodi te
pretekle duhovne revolucije (upora)...
Prvo ustvarjeno bitje Lucifer, s katerim Sem bil v stalnem stiku skozi Besedo, je imel
sposobnost razmišljanja kot tudi vsa ostala ustvarjena bitja, zato je on prav tako bil v
stanju, dati napačen pomen Moji Besedi... On je imel svobodno voljo in je zatorej
lahko prav tako spremenil smer svojega uma. Lahko je zapustil zakon večnega reda
in vzpostavil popolnoma napačne zamisli, in je delajoč tako povzročil miselno zmedo
v sebi kakor tudi v bitjih, katera so mu sledila, kar je imelo izjemno hude posledice...
On je svoje napačno razmišljanje prenesel na (duhovna) bitja, ki so bila privedena v
obstoj z njegovo voljo in z uporabo Moje moči... Nastalo je eno vsesplošno
nasprotovanje Meni, bitja so se Mi upirala in niso več brez zadržkov sprejemala
osvetlitve Moje Ljubezni, in so tako postajala šibkejša in temnejša... Ona so se uprla
zakonu večnega reda, njihove misli so krenile po njihovi lastni poti...
Nastal je nepopisen kaos v množici prvotno (izvirno) ustvarjenih duhov, ki so se nato
morali odločiti, komu želijo pripadati... kar je imelo za posledico odpadništvo
neštetih bitij od Mene. Vendar Jaz vsega tega nisem zaustavil, temveč Sem v tem
videl le pot, ki bo vodila k še večji sreči, kot Sem jo lahko pripravil "ustvarjenim"
bitjem... katera so zagotovo bila izšla iz Mene v vsej popolnosti, katera pa so kljub
temu bila še vedno le Moje "stvaritve"...
Zdaj, po odpadništvu od Mene, so ona imela priložnost, da se ponovno vrnejo kot
"Otroci", kar bi močno povečalo njihovo blaženost, saj se vrnitev k Meni kot "Otrok"
mora doseči le v svobodni volji, in potem je bitje popolnoma neodvisno od Mene,
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Moje moči in Moje volje. Vendar pa bo ono v celoti prebivalo znotraj Moje volje, saj je
zaradi svoje popolnosti to v celoti sprejelo (vstopilo v) Mojo voljo...
Vi ljudje se nahajate na tej poti vrnitve k Meni, dokler še živite na tej Zemlji in, če ste
dobre volje (voljni), vas lahko Moja večna svetloba Ljubezni ponovno prežema, in vso
znanje, ki ste ga nekoč imeli, vendar ste ga prostovoljno zavrnili, lahko ponovno
pridobite... In Jaz ne poznam večje blaženosti, kot vam posredovati to znanje, kot
vam vedno znova ponuditi Mojo ogromno Ljubezen in spremeniti vaše stanje teme in
neznanja tako, da boste postali tisto, kar ste bili na začetku, tako, da boste zopet
dosegli neomejeno blaženost, tako, da boste dosegli vaš cilj in se vrnili k Meni kot
pravi Otroci, k vašemu Očetu od večnosti, Čigar Ljubezen vam pripada in vam bo
vedno pripadala, ker ste nekoč izšli iz Njegove Ljubezni. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7399, 27. avgusta 1959

VZROK VSEGA STVARSTVA ... PADEC LUCIFERJA...
Na začetku ste bili svobodna, svetlobe in moči polna bitja, ki so lahko ustvarjala in
delovala v nesluteni blaženosti in, ki so to tudi delala po Moji volji. Na začetku ste bili
Božja podoba ustvarjeni v vsej popolnosti, katera vas je tudi označevala kot Bogu
enaka bitja in katera vam je pripravila najvišjo blaženost. Toda to stanje ni bilo vaša
lastna zasluga, temveč pogojeno s stvarjenjem, ker iz Mene ni moglo priti nič
nepopolnega, in vsako bitje je bilo enakega značaja kot Prvotno Bitje, Katero ga je
postavilo v obstoj.
Jaz Sem bil Stvarnik vseh teh bitij, in tako so ta bitja lahko bila le najbolj popolno
oblikovana bitja, ki so bila »istovrstna« z Mojim Pra-bitjem. Vendar Meni ni
zadostovalo takšno stvarjenje, niso Mi bila dovolj takšna bitja, ki so torej morala biti
takšna, kot Sem jih Jaz ustvaril, temveč Sem okoli Sebe želel imeti bitja, ki bi bila
oblikovana enako kot Jaz, in katera bi to oblikovanje izvedla sama... To se sliši
nerazumljivo za ljudi, ki ne poskušajo globlje razumeti vzroka vsega stvarjenja, ki še
niso razmišljali o tem, kaj je lahko povzročilo celotno dejanje stvarjenja... in to je
lahko razumljivo le ljudem, ki so duhovno prebujeni, katerim so torej lahko
pojasnjeni vsi medsebojni odnosi.
Eno bitje, ki je bilo ustvarjeno kot popolno, ni moglo ravnati drugače kot dobro, vse
dokler deluje le v Moji volji, torej dokler svoje misli prejema od Mene in dokler jih je
moralo obdelovati po Moji volji. Vendar pa tako bitje je in ostaja le Moja "stvaritev"bitje... katero Mi tudi kljub svoji popolnosti ni zadostovalo.
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Toda Jaz Sem vsa bitja opremil s svobodno voljo, ker ona kot takšna brezpogojno
spada k popolnosti (dovršenosti) bitja. In ta svobodna volja Mi je sedaj morala
pomagati dopolniti delo, katero Sem začel in katero je moralo biti nadaljevano od
bitja samega, da bi iz »bitij« postali "Otroci", ki naj bi z Mano in ob Meni ustvarjali in
delovali v najvišji blaženosti.
Svobodni volji niso bile določene nobene omejitve niti navzgor niti navzdol... In ta
svobodna volja se je sedaj morala dokazati; bitje, ki bi lahko odpadlo od Mene, bi v
svobodni volji lahko (tudi) ostalo ob Meni in s tem dokazalo svojo božanskost. To so
bitja tudi lahko, ker so se nahajala v najbolj bleščeči svetlobi (tj. bila so bleščeče
razsvetljena) in so Me prepoznavala in priznavala kot svojega Boga in Stvarnika...
Vendar se je pred njihovimi očmi nahajal še en drugi cilj... cilj katerega so lahko
videla za razliko od Mene, Kateri Sem jim bil neviden Bog, in Katerega so želela
videti (gledati)... Vidni angelski duh je bil Lucifer, prvo iz Mene nastalo delo
stvarjenja, ki je bleščal v vsej svoji lepoti in je v tej lepoti (ostalim bitjem) tudi ostal
viden.
Tudi on je moral opraviti izpit svobodne volje, tudi on je moral dokazati svojo
božanskost s tem, da je svojo svobodno voljo sam od sebe podredil Moji volji in jo
usmerjal po Mojem večnem redu, kot se je to spodobilo njegovemu božanskemu
bitju... Toda on je napačno usmeril svojo voljo... On je to lahko (naredil) zaradi svoje
svobode, in Jaz mu nisem postavil nobenih omejitev, ko je svojo voljo obrnil vstran
od Mene in je Meni Osebno postal nasprotni pol (direktno nasprotje)... Jaz ga nisem
oviral, ko je v tem smislu vplival na vsa ostala bitja, in tako sem tudi njim pustil
popolno svobodo, da se odločijo: za Mene ali za njega. Kajti šele ta odločitev je
določala usodo bitij, ki so izšla iz Moje Ljubezni in katere je Moja Ljubezen želela
narediti za Moje otroke, kar pa sicer je in tudi ostane delo teh bitij samih.
Jaz Sem torej vsem od Mene ustvarjenim bitjem pustil popolno svobodo v njihovi
odločitvi, in le en majhen del je opravil ta preizkus volje in ostal ob Meni, medtem, ko
je večji del sledil Luciferju in s tem sebe strmoglavil v brezno, kar pomeni: izgubili so
svetlobo, moč in svobodo, katero si lahko pridobijo nazaj šele skozi neskončno dolgo
časa, da bi tedaj v najvišji blaženosti živeli pri Meni kot »Otroci«, v katere so se sami
oblikovali v svobodni volji, kot je to bil Moj načrt ob stvarjenju... in zaradi česar Jaz ne
bom počival prej, preden ne bom dosegel Svojega cilja. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 8459, 5. aprila 1963

POJASNILO O IZVIRNEM DUHU IN O PADCU...
Vsa Moja skrb in pozornost pripada vam, kateri Mi želite služiti v zadnjem času pred
Koncem. Kajti vi morate popraviti še veliko zmot, katere vam Jaz odkrivam in vam s
tem v roke dajem sredstvo za boj proti njim, kar nikakor ne bi mogli brez dostave
Moje Besede od zgoraj. Jaz vem kje je razmišljanje ljudi še zmedeno, Jaz vem kje so
se v njih utrdila razumevanja (pogledi), katerih ne bi radi izročili in katera ne
ustrezajo Resnici. Toda Jaz želim vsem dati svetlobo, želim razsvetliti razmišljanje
teh, ki so od Mene prejeli naročilo za širjenje Resnice.
Jaz vam vedno lahko dam samo eno in isto pojasnilo: da ste vi iz Mene nekoč
izsevana bitja, ki niso izpolnila smisla svojega obstoja, ker so se Mi zoperstavila. To
kar sem Jaz izseval kot Moč, so bila samozavestna, razmišljajoča in s svobodno voljo
opremljena bitja... torej ne mrtvi proizvodi temveč bitja, ki so imela v sebi življenje,
kajti Moja moč, ki je bila njihova izvirna substanca (snov), je in ostaja nekaj živega,
katera "sili" v nenehno aktivnost... Tej moči Sem torej dal obliko bitja, kar je
potrebno razumeti duhovno, ker so se med seboj lahko gledali kot prečudovita bitja
v bleščeči svetlobi...
Vsako izsevano bitje je bilo posebno bitje... postavljeno kot neodvisno in je bilo
neprestano prežeto z močjo Moje Ljubezni. Bili so podobe Mene Samega, bili so
miniature Mojega Lastnega Bitja, ki so lahko delovali samostojno v moči in svetlobi
in se nahajali v najvišji popolnosti, kajti iz Mene lahko pride samo popolnost. In ta
bitja so od Mene odpadla, s svojo svobodno voljo so se obrnila v nasprotno, izgubila
so svojo popolnost, postala nepopolna in klavrna (bedna), ker so zavrnila božansko
svetlobo Ljubezni, katera jih je preplavljala, in posledično so sebe prikrajšala za
božanskost.
Vendar so ta bitja še naprej obstajala, le, da so zapustila Ljubezen. In to je bilo
mogoče, ker jim je kot dokaz njihovega božanskega izvora bila prirojena svobodna
volja, ki se je lahko razvijala v katerikoli smeri in katera se je izrazila v Bogu nasprotni
smeri. Bitje je Božjo moč Ljubezni, torej Moje stalno sevanje Ljubezni zavrnilo in to je
pomenilo njegov padec v najgloblje brezno, ker je postalo nezmožno za aktivnost in
se je v svoji substanci strdilo. Torej to, nekoč od Mene ustvarjeno bitje v vsej
popolnosti, se je prostovoljno oddaljilo od Mene in vse bolj težilo v brezno.
Ta odpad duhov od Mene vam je bil vedno znova pojasnjen, in vi veste, kaj je
sestavljalo ta odpad od Mene: to, da je bila Moja Ljubezen zavrnjena. S tem se je
bitje naredilo nesposobno za aktivnost... Vendar, ker je bitje samo po sebi bilo iz
Mene izsevana moč, katera ni mogla ostati neaktivna, je ta moč morala delovati na
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drugi način, in to je bilo omogočeno tako, da je ta Moč bila preoblikovana v
stvaritve... in je sedaj delovala v skladu z Mojo voljo... Padlo bitje je torej opravljalo
eno koristno dejavnost (tj. služilo je) v drugačni obliki, pod zakonom prisile...
Kar v zavezanem stanju prehaja skozi dela stvarjenja s ciljem počasnega vzpona
navzgor, to je padlo duhovno bitje, ki je nekoč izšlo iz Mene... To je to bitje,
katerega Sem bil ustvaril v najvišji popolnosti, katero Sem kot samostojno prikazal
izven Mene kot Mojo podobo in katero se sedaj po mučni poti vrnitve, po neskončno
dolgem času mora ponovno spremeniti v to, kar je v prvotnem začetku že bilo... Bolj
jasno pojasnilo vam ne more biti dano, če boste vprašali, kje je "ostal" duh, ko je bitje
padlo. O katerem duhu vi govorite?... Jaz Sem ustvaril duhovna bitja, in ona so
odpadla od Mene. Torej duša ni "duša enega duha", temveč je duša sama (osebno) ta
nekoč padli izvirni duh, kateri se je zaradi dokončne izpopolnitve utelesil v človeku...
in, če se utelesi ne-padli duh v enem človeku, potem je njegova duša ravno ta izvirni
duh in ne le njegov del.
Da sedaj svetlobna bitja, ki so se pri svojem izpitu popolnoma združila z Mojo voljo,
nenehno skrbijo za vse padle duhove tekom celotnega procesa vrnitve, vam bo to
vedno znova pojasnjeno, ker ta bitja svetlobe najdejo svojo blaženost v tem, da
prispevajo k dokončni vrnitvi padlih bitij, in njihova obilna Ljubezen pazi na vsa bitja
in skrbi za vedno nove "ovoje", ki padlim bitjem omogočajo vzpon.
Ker Ljubezen bo vedno aktivna (dejavna) v Moji volji in bo zatorej nepopolnemu tudi
vedno pritekala, da bi se zavestno spreobrnilo tekom zemeljskega življenja in
ponovno postalo to, kar je bilo v samem začetku. In ta preobrat zatorej doseže samo
Ljubezen, ki jo bitje kot človek sedaj mora sam (osebno) zanetiti, da bi ponovno
našel združitev z Mano, ki ga bo naredila za blaženo bitje za vso večnost. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8880, 8. novembra 1964

ZAVRNITEV MOČI LJUBEZNI JE BIL »GREH«...
Če ste nagovorjeni od zgoraj, je to znak Moje Ljubezni, ki se nikoli ne konča, ki je
usmiljena do ljudi in katera jim prihaja na pomoč. In ta Ljubezen je namenjena vam
vedno in neprestano, ker vi ste prav tako Moj delež (del Mene), čeprav ste v svobodni
volji sledili Mojemu nasprotniku v brezno. Toda vaše izvirno bistvo je Ljubezen. In
Jaz ne bom imel miru prej, vse dokler sebe ponovno ne spremenite v svoje izvirno
bistvo. In sedaj, ko ste nagovorjeni od zgoraj, lahko po Mojem govoru prepoznate, da
je na delu lahko samo dobra sila, ker se neprestano trudim vzgajati vas v (k) Ljubezni
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in vas usmeriti k Jezusu Kristusu in k Njegovemu dejanju Odrešitve, ker potem greste
po pravi poti, ki ima za rezultat vašo spremembo še na tej Zemlji.
Vi torej ne smete dvomiti v rezultat (izid) tega, kar vam prihaja od zgoraj. Kajti ne
more biti nič drugega kot dobro v svoji vsebini (osnovi) in mora biti torej brez zmote.
Kajti Večna Resnica Sama vas poučuje, in vi se ji lahko predate v popolnem
zaupanju, da vam ne bo servirala napačnega učenja. Toda to zagotovilo je v Času
konca zelo potrebno, ker se celo tudi Moje nosilce svetlobe poskuša vpeljati v dvom o
resničnosti njihovih sporočil. Vendar vam naj bo dovolj, da veste, da Jaz Osebno
ščitim Moje nosilce svetlobe pred zmoto. Kajti kdo drug vam lahko, da jamstvo
(zagotovilo) za Čisto Resnico, če ne Jaz Osebno, Kateri poznam voljo in hrepenenje
po Resnici za vsakogar?
Jaz vam vedno znova govorim, da je delovanje nasprotnika (Satana) namenjeno še
posebej vam, kateri hočete širiti svetlobo... da on to želi preprečiti in zaradi tega
uporablja vsa mogoča sredstva, da bi v človeška srca vnesel dvom v resničnost teh
sporočil... Vendar pa bo tudi Moje delovanje (vpliv) vse bolj jasno izraženo. Jaz bom
vedno jasneje osvetljeval zmote, v katere vas je on že zavedel, kajti njegov namen je,
da vas drži vstran od Resnice... vendar pa mu to ne bo uspelo pri teh, ki resnično
hrepenijo za Resnico. In zatorej se mora vsak resno vprašati, ali hrepeni za Čisto
Resnico... potem on več ne more biti zaveden, ker tedaj jo bo on sam prepoznal in se
osvobodil pred zmoto.
Trenutek stvarjenja (ustvarjanja) je tako Zame kakor tudi za Mojega Nosilca Svetlobe
bil dejanje nepopisne blaženosti, kajti proizvodi njegove volje in Moje moči Ljubezni
so bili tako prečudovito oblikovani, da so naju oba nepopisno osrečevali, in Ljubezen
Nosilca Svetlobe do Mene se je vse bolj razplamtevala. Ker v njih je bila prisotna
enaka ustvarjalna moč... katera jih je razveseljevala, in pri tem so prav tako lahko bili
aktivni tudi v ustvarjanju duhovnih stvaritev, zaradi česar so svojo blaženost lahko
neomejeno povečevali.
Če torej Jaz izhajam iz tega, da tem ustvarjenim bitjem ni manjkalo ničesar, da so
bila vsa prikazana kot Moje podobe v zunanji obliki izven Mene Samega, in, da so
lahko ustvarjala in oblikovala vse do tedaj, dokler so bila prežeta s svetlobo Moje
Ljubezni... tako vam mora biti tudi jasno, da je njihova aktivnost utrpela škodo, ko so
zavrnila dotok moči Moje Ljubezni... in s tem izgubila svojo svetlobo, svoje
spoznanje, s tem je bilo njihovo razmišljanje zmedeno in so torej postala nesposobna
za ustvarjanje... da so se v sebi strdila, vendar so kljub temu še vedno bila nekdaj od
Mene izsevana moč, katero Sem zaradi tega preoblikoval v stvaritve najrazličnejših
vrst.
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Ta postopek vam je bil že tolikokrat opisan in to lahko sprejmete kot najčistejšo
Resnico, brez dvoma lahko sprejmete to, da je samo zavrnitev moči Moje Ljubezni
bil greh zoper Mene, ker jim je bila prižgana najbolj bleščeča svetloba, v kateri so se
polno in popolnoma zavedali obsega svojega odpora in vstaje proti Meni. Zaradi tega
bom vsak prikaz Mene kot tega, ki je že vnaprej določil ali povzročil odpadništvo,
tako Nosilca Svetlobe (Luciferja) kakor tudi padlih bitij osvetlil kot napačnega. Ta
bitja so bila vsa aktivna v Moji volji in to do trenutka zavrnitve dotoka moči Moje
Ljubezni. Potem pa je sledilo strjevanje duhovne snovi... in Moja moč katero sem
nekoč izseval kot bitja, je morala sedaj postati aktivna na drugačen način, kar se je
zgodilo skozi razgradnjo (duhovne) snovi na majhne in najmanjše delce, in iz teh je
torej stvarjenje (tj. materialno vesolje) nastalo.
Šele tedaj se je bitje moralo boriti proti vsem vrstam odporov, katere je moralo
premagati, da bi se ponovno razvijalo navzgor. Aktivnost bitij, ki niso padla, je bila v
uporabi moči, ki jim je pritekala od Mene... in ta bitja so bila v stanju najsvetlejše
svetlobe... torej spoznanja... in tako moč teh bitij ni bila uporabljena drugače, kot v
Moji volji. Vse dokler Mi je bitje torej bilo zvesto, je delovalo in ustvarjalo v Moji volji.
Ko pa se je od Mene odvrnilo, je izgubilo moč za ustvarjanje in oblikovanje. Strdilo se
je in postalo neaktivno... kar je potem imelo za posledico nastanek (materialnega)
Stvarjenja.
Vsekakor, da Sem že od večnosti vedel za padec Luciferja in teh bitij in ga nisem
preprečil zaradi njegove svobodne volje. Vendar se nisem vmešal, ker Sem Nosilcu
Svetlobe... Luciferju... dal enako moč, katere mu Jaz nisem hotel zmanjšati, da je
torej sam od sebe lahko deloval in odločal. In tako mu je bilo mogoče usmerjati bitja
proti Meni, s čimer je bil hkrati ustvarjen en drugi svet, svet poln upora proti Meni...
Toda vse to je bilo mogoče le zato, ker so se... on in za njim tudi njegovi privrženci...
zaprli pred dotokom moči Moje Ljubezni.
In tako je zavrnitev moči Moje Ljubezni dejanski greh, ker on je bil usmerjen proti
Meni Samemu, kljub popolnemu spoznanju bitij o svojem nekdanjem izvoru v Meni.
Dejstvo, da se je sposobnost razmišljanja bitij izražala v Meni popolnoma nasprotni
volji, to, da se je ona izrodila v nekaj povsem Bogu nasprotnega, ni imelo v Meni
svojega izvora, temveč je zavrnitev moči Moje Ljubezni povzročila to napačno voljo,
kar je pomenilo zamračitev duha, duhovno slepoto. Potem je Lucifer postal Moj
nasprotni pol, kateri je vse slabe misli... katerih avtor je bil on sam... lahko prenesel
na bitja.
Kajti od tega trenutka naprej, ko so Mi ona zavestno odpovedala Ljubezen, je on imel
popolno oblast nad temi bitji, in jo je zadržal vse dokler Jaz nisem ustvaril
(materialnega) Stvarjenja, da bi jih iztrgal iz njegove oblasti in, da bi sprožil proces
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vrnitve. In potem so ta bitja morala iti po poti trpljenja tako dolgo, dokler kot ljudje...
v fazi samozavedanja in v svobodni volji... ne odvržejo vseh svojih napačnih misli,
dokler svoje volje popolnoma ne spremenijo, da lahko postanejo popolnoma
božanski. Zatorej morajo odložiti satansko in v svobodni volji težiti za božanskim.
Že samo to dokazuje, da zlo ni moglo imeti svojega izvora v Meni, sicer Jaz ne bi
mogel biti imenovan Božanski, pod čemer se razume samo dobro... da istočasno ne
more obstajati
svetloba in tema, da v Sebi ne morem imeti istočasno Ljubezni
in sovraštva, na kratko, da Jaz ne morem imeti vseh nasprotij v Sebi. Svobodna volja
se je lahko odločila za Mene ali za Mojega nasprotnika, kateri je že bil zloben, ko je
postal Moj nasprotnik... kateri je tudi ustvaril vse, kar je bilo usmerjeno proti Meni...
(kateri je bil moč, kot tudi Jaz Sam... le, da je on imel začetek).
To je najbolj podla prevara, ki jo uporablja Moj nasprotnik, da bi vi verjeli, da je izvor
vsega slabega videti tudi v Meni. In zato vas vedno znova opozarjam na dejstvo, da je
pravzaprav pravi greh bil tole: zavrnitev moči Moje Ljubezni, ker so s tem bitja na
sebe zvlekla stanje zmedenosti... stanje v katerem so zavračala kakršnokoli aktivnost
po Moji volji in zaradi tega kot razgrajena bila "vtkana" (zavezana) v stvaritve
najrazličnejših vrst. Ker zakon od večnosti je, da mora biti od Mene izsevana moč
aktivna-dejavna... da se to Moč v svobodni volji mora ponovno zahtevati, da se
omogoči preobrazba bitij k popolnosti.
Da imajo te, v padla bitja vstavljene misli za izvor Luciferja in, da se proti njim v času
utelešenja kot človek moramo boriti, je skozi Mojo Ljubezen postal proces, ki bi iz
Mojih »stvaritev« moral narediti Moje resnične »Otroke«. Tako, da Lucifer nehote
dela na tem procesu vrnitve, kar Sem Jaz še kako predvidel že od večnosti, toda
nikoli ga Jaz Osebno nisem določil za Moj nasprotni pol (direktno nasprotje), ker je
tudi on bil svobodno bitje, katero je izšlo iz Mene v vsej popolnosti. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5610, 24. in 26. februarja 1953

SATANOV ZNAČAJ... PADEC IN ODREŠITEV...
Izredno velika oddaljenost tega kar se je nekoč uprlo zoper Mene kot vse-oživljajoče
moči, je prav tako močno zmanjšala učinek moči in tako je duhovna snov, ki je bila
nekoč polna življenja in moči, sama sebe oropala moči in se končno spremenila v
najtršo snov, ker se celo duhovna snov strdi, če je ona tako neskončno daleč od
Mene, da več ni imela vpliva moči Moje Ljubezni. Proces strditve duhovne snovi je
istopomenski z nastankom zemeljske materije, katera je zahvaljujoč Moji volji prejela
obliko.
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Celotno stvarstvo je v bistvu takšna otrdela snov, nekoč iz Mene izsevana duhovna
moč, ki kljub temu izvira iz Mene kot nekaj najbolj popolnega v svojem bistvu... Ta
duhovna snov je bila v svoji popolnosti neprestano prežeta z močjo Moje Ljubezni in
bila pri tem sposobna ustvarjati in delati brez omejitev, kakor Jaz (26. 2. 1953). Jaz
Sem prvotni izvor vse moči in od tega izvira moči je vse v obstoju odvisno. Ne obstaja
ničesar izven Mene, kar samostojno razpolaga z močjo. In ločitev od Mene in od
Moje moči prav tako pomeni popoln razpad (dezintegracijo), ker ni mogoče prejeti
dotoka moči od kjerkoli drugje.
Ločitev od Mene pa prav tako ni mogoča, ker Moja moč večno ne more prenehati in
je prav tako večno nedeljiva; vendar pa je sposobna sebe oddaljiti neskončno daleč
od Vira moči, in oddaljenost pomeni, da je moč izgubila na svojem učinku, torej, da
oddaljena snov ostane negibna in se stisne v trdno snov, v materijo, ki je torej
otrdela-strjena duhovna snov, kateri manjka sposobnost, da bi bila aktivna, ker je
zapustila polje sevanja Moje moči Ljubezni.
To je torej usoda padle duhovne snovi, katera je najbolj oddaljena od Mene in vendar
večno ne bo prenehala obstajati... V bistvu pa je ona kljub temu nekaj od duhovne
snovi, ki je bila nekoč inteligentna na najvišji ravni, imela je spoznanje (zavest) in
svobodno voljo, vendar je zahvaljujoč svojemu padcu izgubila vse dokaze svoje
božanskosti. Po Moji volji so se ta duhovna bitja razgradila v neštete drobcene delce,
da bi se postopoma ponovno zbrali potem, ko so dosegli določeno stopnjo zrelosti ali
čiščenja skozi proces ozdravljenja, ki Sem ga Jaz prepoznal kot uspešnega... S tem
Sem torej zavezal nekoč padle duhove, ki so bili ustvarjeni od Mojega prvo
ustvarjenega bitja in z uporabo Moje moči...
Toda kaj je nastalo iz tega prvo ustvarjenega bitja (Luciferja)? Od njegovega padca
je to bitje tavalo sem ter tja naokoli, kot iskra moči poskušalo izkoristiti njegovo
preostalo moč, da osvetli vse to, kar mu je Moja volja odvzela... vendar ne, da to oživi
temveč, da poveča svojo lastno moč, da bi presegel Mene Osebno, to je Mojo moč...
Duhovna snov omejena z Mojo voljo ne reagira na to osvetlitev (iluminacijo)
preprosto zato, ker ji ne daje življenja... Ampak takoj, ko ona ponovno postane bitje
po neskončno dolgi poti skozi stvarstvo, ko so se vsi posamezni drobceni delci "
ponovno našli" in se sedaj kot ena celota (duša) utelesili v človeški obliki in pri tem
ponovno pridobili svoje samozavedanje, bo ona ponovno reagirala na prizadevanja
prvotno ustvarjenega bitja, Meni nasprotnega duha.
Ona sebi dovoljuje biti zaslepljena z iskro, ker ta iskra ne daje svetlobe, ona je le
navidezna svetloba, ki slepi oko, da bi ga tako povsem zamračila... kakor je tudi
njegova moč postala neučinkovita zaradi odpadništva zaradi neskončne oddaljenosti
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od Mene. Vendar njegovo bistvo ostaja, on ni izgubil svoje samozavesti, zatorej on še
vedno lahko vpliva na enako samo-zavedna bitja, s čimer njegovo bistvo lahko
popolnoma prevzame (izpolni) človeka v notranjosti, ne, da bi pri tem bil omejen
samo na enega človeka. Zato je on sposoben uresničevati svoj vpliv, kjerkoli se ljudje
namerno obrnejo k njemu zaradi svoje naklonjenosti in s tem povečujejo njegovo
moč skozi združevanje z njim...
On uporablja svojo preostalo moč le še zato, da bi deloval proti Meni, on jo poskuša
nenehno dvigniti s pomočjo ljudi, ki sebe podredijo njemu. S tem deluje ta nasprotni
duh prav zares očitno, on lahko prav tako povsem očitno dominira nad (obvladuje)
osebo, vendar le dokler oseba ne opravi svojega izpita volje na Zemlji... Če je on
dosegel svoj cilj, da je pridobil ljudi za sebe, potem je kljub temu samo ponovno
prispeval k strditvi duhovne substance, in s tem izgubil svojo moč, tako, da bo on
sam prav tako ostal povsem brez življenja, ko se več ne bo sposoben priviti ob ljudi, ki
mu podarjajo svojo moč življenja...
In to je primer, ko se obdobje Odrešitve približuje h Koncu, ko je on potegnil večino
ljudi v brezno, medtem, ko so ostali popolnoma predani Meni. Potem bo on sam
sebe oropal moči, potem bo tudi on v zavezanem stanju, on bo priklenjen... vse
dokler ponovno ne bo sposoben zavajati ljudi na enak način, vse dokler ljudje sami ne
bodo ponovno v stanju, da krepijo njegovo moč, vse dokler mu oni sami ne bodo
zrahljali njegovih okov, zaradi njihove napačne volje za materijo, ki se podreja volji
Mojega nasprotnika in s tem ponovno dviga njegov položaj moči, kar postaja vedno
bolj očitno v vsakem obdobju Odrešitve, bolj kot se to približuje Koncu.
Iz tega razloga se bo vsako obdobje Odrešitve začelo v tihi harmoniji kot resnični raj
na Zemlji in končalo s satansko aktivnostjo tako dolgo, vse dokler tudi zadnje
duhovno bitje ne bo odvzeto Mojemu nasprotniku, vse dokler on sam ne bo tako
šibak (nemočen), da bo poiskal (zahteval) moč od Mene... vse dokler se on sam ne bo
vrnil k Meni v Očetovo Hišo... katero je nekoč zapustil z lastno svobodno voljo.
AMEN
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..........................................................2.....................................................
Kaj je v bistvu materialno stvarjenje in kakšen je njegov namen ... Pot
vrnitve ... Aktivnost bitij v stvarjenju ...
.........................................................†......................................................
Bertha Dudde, št. 8613, 11. septembra 1963

STVARJENJE JE BOŽJE DELO ...
(Rimljanom 8:19-22)
Vsa Moja dela stvarjenja vam dokazujejo Mojo neskončno Ljubezen do vas, Mojo
neprekosljivo Modrost in Mojo Vsemogočnost... ker so one nastale le in izključno za
rešitev, za vrnitev nekoč padlih duhov. Zatorej je celotno delo stvarjenja (materialno
vesolje) izraz Moje neskončne Ljubezni, ker je bilo namenjeno ravno tem duhovnim
bitjem, ki so se Mi zoperstavila, katera so torej zavrnila Mojo Ljubezen in tako niso
bila več vredna (dostojna) Moje Ljubezni...
In kljub temu so Me ravno ti uporniški duhovi motivirali k temu, da ustvarim dela
stvarjenja z namenom, da bi lahko odnehali od svojega odpora in se ponovno vrnili k
Meni. Iz tega razloga Ljubezen najprej ni postala pozorna na odpor, temveč je zajela
(vzela v ujetništvo) padla bitja, to je Moja Modrost in moč, ki sta razgradili bitja na
nešteto drobcenih delcev, in moč Moje Ljubezni jih je zapakirala (ovila)... ona je moč,
ki je nekoč bila "izsevana" kot bitje, preoblikovala v dela stvarjenja, katerim je Moja
modrost zopet dodelila njihov namen...
Ljubezen, Modrost in Moč so delovale neprestano, da bi se pojavilo delo stvarjenja;
zatorej je stvarjenje bilo in je v pravem pomenu besede Božansko delo, ki priča o
Mojem temeljnem značaju ter mora vam ljudem izgledati kot največji čudež, če o
tem najresneje razmislite. In te stvaritve bodo ostale čudež, ker to niso stvari brez
življenja, temveč se nenehno spreminjajo.
Funkcije posameznih del stvarjenja nudijo vsakemu razumnemu človeku dokaz o
živem, modrosti polnem Bogu, Katerega moč volje in Ljubezni sta neizčrpni,
Katerega Moč je neskončna... Kateri nenehno ustvarja forme-oblike, ki vsebujejo
posamezne drobcene delce (duše), kateri služijo znotraj del stvarjenja pod zakonom
prisile... Kajti Jaz Sem iztrgal te padle duhove izpod oblasti Mojega nasprotnika,
izpod oblasti tega kateri je nekoč povzročil njihov padec, kateremu so oni nekoč
prostovoljno sledili... Bili so mu pripadali, in sicer zato, ker so mu sledili prostovoljno,
vendar mu je bila odvzeta oblast nad duhovi, katere je moč Moje Ljubezni spremenila
v materijo...
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Ta bitja so bila odstranjena od vpliva nasprotnika in sedaj podrejena Mojemu
zakonu... Ona niso bila več svobodna, ker so sama lahkomiselno izgubila svojo
svobodo, vendar zaradi njih samih Sem jih omejil in podredil Mojemu zakonu, da so
morala služiti v zavezanem (prisilnem) stanju...
Celotno stvarjenje je delo Moje Ljubezni za to padlo, nesrečno duhovno snov, ki
potuje po poti skozi stvarjenje v veliki agoniji...
Bertha Dudde, št. 6988, 8. decembra 1957

AGONIJA BITIJ BREZ SAMOZAVEDANJA ...
RIMLJANOM 8:19-22 ...
Vi ste bili ustvarjeni za večnost... S tem vi nikoli za veke vekov ne morete prenehati
obstajati, čeprav ste imeli začetek. Vendar ste vi sposobni spremeniti svoj značaj in to ste
tudi storili ter s tem ste sebe začasno oropali samozavedanja. Vi ste prav gotovo še naprej
obstajali, vendar se niste več zavedali svojega obstoja. Kljub temu to ni bilo stanje sreče, to
ni bil blažen prehod v praznino (v nič), temveč je to bilo stanje agonije (muke, trpljenja)
zato, ker je to predstavljalo omejitev (zavezanost) za duhovno bitje, ki je nekoč bilo
ustvarjeno kot svobodno bitje, ki je prav tako doživljalo to omejitev kot agonijo.
Ker pa boste vi obstajali večno, bi se vi prav tako morali veseliti svojega obstoja, vi bi
morali živeti v blaženem stanju, kar pomeni, biti aktivni za svoje lastno zadovoljstvo v Moči
in Svetlobi. To je vaš cilj, cilj vsega kar je bilo nekoč ustvarjeno od Mene, da živi in, da je
aktivno v skladu z Mojo voljo, da bo blaženo srečno v polni Svetlobi in Moči kakor Jaz in
sposobno ustvarjati in oblikovati za svoje lastno zadovoljstvo. Vendar pa so nešteta bitja
katera Sem izseval v svetlobi in svobodi, izgubila svoje samozavedanje zaradi lastne
krivde. Ona so se sama odrekla svoje svobode, Svetlobe in Moči in izbrala za sebe grozno
usodo... Toda ona niso bila sposobna uničiti sebe samih in prav tako to večno ne bodo
sposobna narediti.
Če bi to prostovoljno izbrano stanje brez samozavedanja bilo prosto vseh muk, si nobeno
bitje nikoli ne bi prizadevalo za življenje v blaženosti, ker potem bi ono do določenega
obsega izginilo in bi bilo prepoznavno od Mene Samega le še kot bitje. Toda agonije
izgnanega bitja so nepredstavljive, in vi ljudje ne bi smeli ostati ravnodušni pred grožnjo
ponovnega izgnanstva (v materijo), ker celo, če vam primanjkuje samozavedanja, boste vi
kljub temu izpostavljeni agonijam, katere boste nekega dne lahko dojeli v retrospektivi, ko
boste vstopili v življenje.
Kajti duhovna bit je ta, ki trpi, in ne človek za katerega vi smatrate, da je umrl. In duhovna
bit (bistvo) se povsem zagotovo lahko strdi v sebi, vendar ni izbrisana, ona ni neobčutljiva
in trpi hude bolečine, tudi v svoji najmanjši substanci (snovi). Zatorej celotno stvarjenje...
duhovna substanca zavezana v materiji... kot primerjava s kraljestvom svetlobe in
njegovimi prebivalci... je »neodrešena« ali »nesrečna« (ne-blažena), tj. zavezana v
bolečinah in v svoji bolečini ona hrepeni po odrešitvi...

20

Bolečina, ki jo doživlja duhovna snov, je vam ljudem nerazumljiva, ker tisto kar je bilo dano
vaši duši kot ovoj... vaše zemeljsko telo... je sposobno čutiti in prenašati (vzdržati) bolečino
le do določene mere, katere pa ni mogoče primerjati z agonijami (mukami), ki jih duša
mora prestajati v svojem ne-odkupljenem stanju, in katere čutijo še naprej zavezane
duhovne snovi v svoji zunanji obliki (ovoju). Ampak glede na to, ker je šele duša samozavedno bitje, si lahko ona le v stanju človeka zavestno prizadeva k spremembi svojega
značaja, k pretvorbi v svoj izvirni značaj.
Spoznanje, da ona nikoli ne more umreti, da bo ona obstajala za vedno, jo bo potem prav
tako motiviralo, da resno stremi k srečnemu, večnemu življenju, da stremi k "življenju v
blaženosti" in, da zopet pridobi Moč in Svetlobo, da bi bila aktivna v skladu z zakonom
Božanskega reda. Vendar pa vse dokler ji manjka tega spoznanja, človek na Zemlji živi
nekoristno, in duša bo ostala zavezana ter bo prav tako zapustila svoje telo v zavezanem
stanju... In potem se stanje agonije, katerega ona ni tako polno čutila na Zemlji, ponovno
pojavi.
Ona je mrtva, čeprav obstaja... Ona si ni pridobila blaženega stanja na Zemlji, stanje
pregnanstva ji prav tako ponovno preti, če ji ne uspe pridobiti spoznanja v kraljestvu
onostranstva, da ni prenehala obstajati in niti ne more prenehati obstajati, čeprav ne živi
več na Zemlji... Edino to spoznanje jo lahko v kraljestvu onostranstva spodbudi k temu, da
naposled stremi k "življenju" in potem bo ona prav tako prejela pomoč, da bo to naredila.
Vendar pa je grozno za eno že samozavestno dušo, če mora ona znova doživeti usodo
ponovnega pregnanstva... ko ji bo njena samozavest odvzeta in se mora ona napotiti po
poti skozi stvaritve, razstavljena na neštete drobcene delce in ponovno trpeti neskončno
agonijo, katero vsaka zunanja oblika (ovoj) predstavlja za duhovno bitje. Ker samo skozi
agonijo (bolečino) lahko duhovno bitje postane tako daleč prečiščeno, da bo ponovno
dozorelo v samozavestno bitje, ki bo nekega dne živelo in potem za vso večnost ne bo
ponovno izgubilo svojega življenja. AMEN

... Ko pa je nekoč padlo bitje že prehodilo svojo pot skozi stvaritve in potem živi na
Zemlji kot človek, bo on v omejenem obsegu prav tako prepoznal delo stvarjenja in
se lahko veselil, ker je njegovo stanje agonije končano. On bo pred seboj videl dela
stvarjenja v vsej njihovi lepoti, katera mu bodo nudila dokaz (pričevala) o Ljubezni,
Modrosti in Moči Stvarnika, kakor hitro začne odstopati od svojega zadnjega odpora
proti Meni. On osebno je prav zares svoboden do določene mere, vendar je sedaj
spet izpostavljen vplivu Mojega nasprotnika, ki prej ni imel nobene moči (oblasti )
nad bitjem. Človek še vedno pripada Mojemu nasprotniku tako dolgo, vse dokler se v
svobodni volji ne bo ločil od njega.
In na ta način morate pravilno razumeti: Stvarstvo lahko in bo osrečevalo vas ljudi,
ker je to Moje delo-Stvarjenje, le, da Sem Jaz to moč, ki je bila iz Mene izsevana kot
duhovna bitja, uporabil za nastanek stvaritev... Jaz Sem jih preprosto preoblikoval v
najrazličnejše stvaritve Moje Ljubezni in Modrosti... vendar so one kljub temu v svoji
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substanci padli duhovi in s tem pripadajo Mojemu nasprotniku, in bodo ostali tako
dolgo njegov delež (del njega), vse dokler se kot popolnoma odrešeni ne vrnejo
ponovno k Meni.
Vi ljudje ne vidite padlega duha v stvaritvi, temveč vi vidite le dele Moje Ljubezni in vi
se jih lahko veselite, v njih lahko prepoznate Mene Samega in sebe štejete za srečne,
ker ste že prešli pot skozi Moje stvaritve in ste blizu vaše popolnosti. Vendar bi vi
morali misliti tudi na to, da je resnični svet, svet duhov (duhovni svet) katerega lahko
vidi le nekdo z duhovno vizijo (pogledom)... da je vse kar je vam ljudem vidno le bledi
odsev tega resničnega duhovnega sveta...
Vi bi morali imeti v mislih, da je vsa materija otrdela duhovna snov in, da je to
strjevanje bilo zopet le posledica odpora proti Meni, zavračanja Moje moči Ljubezni...
Potem boste prav tako razumeli, da je materialni svet v bistvu duh (duhovno), ki je
nasproten Meni... kateremu Moja Ljubezen in Modrost namenjata funkcijo služenja,
da bi zlomila njegov odpor ter, da bi se duhovno nekoč znova vrnilo v svoje prvotno
stanje...
Odpadništvo bitij od Mene je torej povzročilo strjevanje duhovne snovi, in ta otrdela
duhovna snov torej še naprej pripada Mojemu nasprotniku, vse dokler se snov
ponovno ne poduhovi, kar pa Mi ne preprečuje, da odstranim njegovo oblast nad to
duhovno snovjo in jo preoblikujem v vsakovrstne stvaritve v namen njenega
dokončnega, prostovoljnega odhoda od njega in vrnitve k Meni. In s tem stvarstvo
vedno ostaja tudi Božansko delo, delo Moje neskončne Ljubezni in Modrosti, katero
Sem edino Jaz Osebno privedel v obstoj, v Katerem prebiva vsa oblast in moč, in
Kateri lahko uresniči vse, kar si Njegova Ljubezen in Modrost poželita in prepoznata
kot uspešno. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7699, 14. septembra 1960

RAZVOJNI PROCES DUHOV (SKOZI STVARSTVO) ...
Vi ste potovali skozi celotno stvarstvo... To je pomembna ugotovitev, ki jo boste
razumeli šele, ko prepoznate Moj Načrt vrnitve, Moj načrt za poduhovljenje vseh
nedozorelih duhovnih snovi, ko boste spoznali okoliščine, katere so temeljni razlogi
za vašo pot skozi stvarstvo... Ker vi ste šele kot človek ponovno postali izvirno
ustvarjeno bitje, katero ste bili, ko Sem vas ustvaril ter prikazal v zunanji obliki iz
notranjosti Sebe Samega...
Kajti vaš nekdanji odpad od Mene v najgloblje brezno je imel za posledico vašo
razgradnjo, tako, da ste šli skozi celotno stvarstvo kot neštete posamezne substance.
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Te so bile utelešene v dela stvarjenja in so morale opravljati svojo nalogo, da bi
postopoma šle naprej po poti razvoja navzgor, dosegajoč s tem vrnitev duha...
pretvorbo njegovega značaja... v skladu z Mojim večnim Načrtom Odrešitve. Ker ima
vsako delo stvarjenja svojo nalogo, ki je sestavljena iz naloge služenja. Skozi
neprestano služenje pod zakonom prisile se duhovna snov vedno znova osvobaja
svoje zunanje oblike in lahko sebe utelesi v novo zunanjo obliko, in to tako dolgo
dokler ni dosegla potrebne zrelosti, da sebe utelesi kot človek.
Ta proces razvoja skozi stvaritve Zemlje nepreklicno vodi do zrelosti, ker se dogaja
pod zakonom prisile. Moja volja je odločilni dejavnik, in v skladu s to voljo se vse
prilega v Moje zakone ter dosega popolno zrelost celo, če je potrebno neskončno
dolgo časa, dokler ni dosežena določena stopnja, ko se posamezne substance (snovi)
ponovno zberejo in se potem kot človek utelesijo, gre izvirna duša skozi svoj končni
zemeljski proces, da bi dokončala svoje poduhovljenje.
Vendar ta proces skozi stvarstvo ne more biti samovoljno zaustavljen ali
nadomeščen z drugim postopkom... Njega mora opraviti vsako bitje, ki se želi vrniti k
svojemu izvoru in se dvigniti iz najglobljega brezna do vrha ter zopet postati
popolno, kot je bilo na začetku. Ker fizično stvarjenje je nastalo šele kot rezultat
Moje volje, ker sem ga prepoznal kot pot, po kateri se Mi Moje žive stvaritve (bitja),
ki so se popolnoma ločile in oddaljile od Mene, lahko ponovno približajo.
Stvaritve same (osebno) so padli duhovi, ki so se strdili v duhovno snov, ki je bila
kasneje preoblikovana z Mojo voljo v najrazličnejše oblike, katerim sem določil
nalogo in namen: da postopoma privedejo duhovno snov do zrelosti in tej duhovni
snovi ponudijo vedno nove zunanje oblike, da bi uresničila vse večjo zrelost... da bi
kot samozavestno bitje, utelešeno v človeku težila h končnemu cilju... da zavestno
išče in najde združitev z Menoj in, da uresniči dokončno vrnitev k Meni...
Samo to je namen vsakega dela stvarjenja, da se duhovna snov v njem lahko
udomači (prebiva), katere vzpon do Mene je vnaprej določen in katera bo skozi Mojo
voljo prav tako dosegla ta postopni vzpon (zato), ker ona služi, čeprav le pod
zakonom prisile, in skozi služenje sebe vedno znova osvobaja ven iz oblike. Vendar
bodo minile še večnosti preden se bodo vsi drobceni delci zadnjega duhovnega bitja
ponovno zbrali skupaj... in potem se bo Meni nasprotni duh Lucifer prav tako še
enkrat obrnil k Meni s svojo svobodno voljo, saj bo popolnoma brez moči potem, ko
ga bodo prostovoljno zapustila vsa njegova ustvarjena bitja, katera bodo potem
stremela k Meni, ker Me bodo prepoznala kot svojega Gospodarja in Stvarnika... Šele
potem bo Moj nasprotnik prepoznal svojo popolno nemoč in bo ponovno hrepenel
po Moči in Svetlobi, hrepenel bo po Moji Ljubezni, ki ga je nekoč izjemno osrečevala,
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in potem se bo prav tako prostovoljno odprl za Mojo osvetlitev Ljubezni ter se Mi
ponovno vrnil kot Moj Sin. (Luka 15:11-32). AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5703, 21. junija 1953

NAMEN STVARJENJA ... PROCES RAZVOJA ...
Svet z vsemi svojimi stvaritvami, ki so vam vidne, služi samo enemu namenu: vrnitvi
duha, ki je nekoč odpadel od Boga in, ki je izgnan (zavezan) v neštetih posameznih
substancah ali drobnih iskricah duhovne biti znotraj teh stvaritev, da bi se ponovno
počasi razvil s pomočjo neprestane spremembe svojega bivališča (lokacije), z
neprestanim preoblikovanjem svojega zunanjega ovoja, vse dokler ne doseže
določene stopnje zrelosti, katera temu duhu omogoča, da se utelesi kot duša znotraj
človeka, katerega dokončna vrnitev k Bogu se sedaj mora zgoditi po njegovi
svobodni volji... Duh je prav zares prepotoval neskončno dolgo pot pred svojim
utelešenjem kot človek. To je pot, ki se je začela z neskončno muko zapiranja
(zvezanja) in ostajanja zvezan neskončno dolgo časa, vse dokler okovi niso začeli
popuščati ter na koncu vse bolj in bolj popustili, vendar je to za duhovno snov ostalo
stanje zvezanosti (prisile), iz katerega pa se človek lahko osvobodi, če on to želi...
Iz tega razloga je torej šla vaša duša človeka skozi vse te stvaritve, ki so vam vidne (to
je kot "delci duše skozi oblike mineralnega, rastlinskega in živalskega kraljestva") in
vi ste sedaj prišli do zadnje faze vašega razvoja na Zemlji. Vi morate izpolniti le še
svojo zadnjo nalogo na tej Zemlji in se potem lahko osvobojeni vseh zemeljskih okov
(omejitev) ponovno vrnete v kraljestvo, katerega ste nekoč zapustili s svojo
svobodno voljo zaradi vašega upora proti Bogu... In ta vaša zadnja naloga na tej
Zemlji je... v svobodni volji sebe v celoti podrediti volji večnega Boga, ker ste se vi
takrat nekoč uprli Bogu... služiti z Ljubeznijo, ker ste v preteklosti želeli v ne-ljubezni
(okrutnosti) vladati... ponovno postati popolni skozi Ljubezen, ker ste sami sebe
oropali vseh božanskih kvalitet, ko ste grešili proti Bogu...
Ponovno morate postati polni Svetlobe in Moči, kot ste bili na začetku... Ker vi ste
izšli iz Boga kot bitja v vsej popolnosti, katera pa nimajo nobenega zavedanja o sebi,
ker so brez vsake Ljubezni, ker so se oddaljila od Boga, in zatorej več niso mogla biti
osvetljena z Njegovo Ljubeznijo, zato ker vsaki odpor proti Bogu, prav tako naredi
osvetlitev Njegove Ljubezni neučinkovito, čeprav Božja Ljubezen do Njegovih bitij
nikoli ne bo prenehala. Proces razvoja iz brezna navzgor se dogaja z vsem in skozi
vse kar vidite.
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S tem sta vam bila smisel in namen stvarjenja ter prav tako tudi smisel in namen
vašega življenja na Zemlji na kratko pojasnjena. Vi lahko in tudi morate vedeti o tem,
tako, da si lahko zavestno prizadevate težiti h končnemu cilju na Zemlji, prav tako
kot morate vedeti o Njem, Kateri je Bog in Stvarnik vseh vas. Kateri želi biti
prepoznan in ljubljen od vas kot Oče, da bi vam dal svojo moč Ljubezni v obsegu, da
bi vi ponovno dosegli vrnitev v vaše izvirno stanje, da končate vaše življenje na Zemlji
kot Njegovi Otroci in se vrnete nazaj domov k Njemu v Hišo vašega Očeta in delate
ter delujete skupaj z Njim v skladu z Njegovo voljo, kar je vaša usoda od pradavnih
časov (večnosti).
Da bi vam ljudem dal to znanje, ta spoznanja, vas On Osebno nagovarja, On vam
dovoljuje, da slišite Njegovo Besedo in vas uči skozi Svojo Besedo, On vas obvešča o
svoji volji, katere izvrševanje vas mora neizbežno ponovno pripeljati do te stopnje
zrelosti, katero ste s svojo lastno voljo zavrnili. On zahteva od vas le, da sebe (svoj
značaj) ponovno spremenite v Ljubezen... Če izpolnite Njegovo voljo, potem je tudi
vaš razvoj navzgor zagotovljen, potem ste izpolnili vaše poslanstvo na Zemlji, potem
je ta pot iz najglobljega brezna do višine bila z uspehom prepotovana, da ste vi
ponovno združeni z Bogom, od Katerega ste se nekoč ločili in, da boste sedaj ostali
združeni z Njim za vso večnost. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5125, 5. in 6. maja 1951

PROCES RAZVOJA ... ZAKON PRISILE ...
ETAPA SVOBODNE VOLJE ...
Nič ni brez namena in cilja... Vse kar obstaja, je ustvaril Bog in privedel v življenje, da
izpolni (svoj) namen. Posledično temu ima vse prav tako svojo določitev (nalogo,
usodo)... služiti mora na tak ali drugačen način, da bi izpolnilo svoj namen. Celo
najmanjše delo stvarjenja, najmanjše živo bitje ima svojo nalogo, ki jo mora izpolniti
in je do neke mere k temu prisiljeno, ker je vse stvarstvo podložno zakonu narave, in
zato ne more delovati v nasprotju tega zakona...
Kljub temu je tudi to, kar je opravljeno pod zakonom prisile prav tako neke vrste
služenje, ker bo vedno koristilo enemu drugemu delu stvarstva, kar je nujno za
nastanek in ohranitev le tega. Tako torej nič v vesolju ni brez namena in ni nastalo
brez razloga. Končni namen in določitev (naloga) pa je osvobajanje duhovne snovi, k
čemer prispeva celotno duhovno stvarstvo, v skladu z Božanskim modrim Načrtom
od večnosti. Celotno stvarstvo obstaja samo za namen osvoboditve (odrešitve)
duhovne snovi, in vsako posamezno delo stvarstva izpolnjuje svojo določitev pod
zakonom prisile.
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Človek pa je izjema, ker čeprav je prav tako ustvarjalno delo Boga, on kljub temu kar
se tiče njegovega razmišljanja, volje in delovanja ni predmet zakona prisile. Zunanji
človekov del, telo, je še vedno predmet zakona prisile, ker je sestavljeno iz duhovnih
snovi, katere so šele na začetku svojega razvoja. Njegova duša pa uživa določeno
količino svobode, lahko se razvije v skladu s svojo svobodno voljo in ni podrejena od
Boga danemu zakonu. Kljub temu pa je v svojem razvoju, v svoji osvoboditvi od
zemeljske materije odvisna od svoje volje, da služi, ker je torej služenje dejanski
namen zemeljskega življenja... In, ker ni prisiljena služiti, se mora Ljubezen, ki je
najbolj običajni (varni) motiv služenja, v njej razviti.
To kar se je dogajalo in je bilo doseženo v času neskončno dolgega obdobja pod
zakonom prisile, bo sedaj doživelo svoj vrhunec kot človek vendar v svobodni volji.
Človek mora služiti v Ljubezni, da bi se tako dokončno osvobodil stanja zavezanosti,
katerega duša občuti kot zavezanost in kot omejitev svoje prvotne obilice Moči in
Svetlobe... Duša človeka lahko doseže ta cilj na Zemlji, če ima resno voljo za to,
vendar ji tega ni treba (ne mora) doseči, ker ji je Bog dal svobodo volje, tako, da se
lahko svobodno odloči za Njega ali za Njegovega nasprotnika, ki jo je naredil
nesvobodno in od katerega se mora osvoboditi.
Služenje iz Ljubezni je ključ do osvoboditve iz tega neskončno dolgega ujetništva...
(6. 5. 1951) To kar je duhovno bitje moralo narediti v skladu z Božjo voljo v dolgem
potovanju skozi vse stvarstvo, to sedaj v končni fazi mora narediti v svobodni volji...
služiti mora iz Ljubezni... Na ta način dokazuje svoje božansko poreklo, kajti
Ljubezen karakterizira božansko bitje, in človek sebe ponovno oblikuje v svoj izvirni
značaj, ponovno sprejema to, kar je v svobodni volji iz arogance (vzvišenosti) zavrnil.
Takoj, ko človek služi iz Ljubezni, je njegov prestopek proti Bogu preklican, on je
odrešen greha in je ponovno našel svojo pot nazaj k Bogu, od Katerega se je želel
oddaljiti (se je oddaljil)... On prepoznava svoje stanje Božjega otroka in hrepeni
vstopiti v pravilen odnos z Očetom ter postati skozi Ljubezen resnični Božji otrok...
Vendar pa se to mora zgoditi v svobodni volji. To je njegov preizkus življenja na
Zemlji, katerega mora brezpogojno opraviti.
Človek lahko doseže svoj cilj, ker od Boga prejema pomoč na vsaki mogoči način.
Vendar pa lahko on prav tako potuje to dolgo pot razvoja zaman, če na stopnji
človeka ne napreduje ali celo nazaduje, kot pa, da gre navzgor. Potem on ponovno
zlorabi svojo svobodno voljo... on ne uporabi mnogih priložnosti, ki so mu dane za
dosego cilja, in potem mora prav tako nositi posledice... ponovnega potovanja skozi
celotno stvarstvo. Nekega dne bo on zagotovo dosegel svoj cilj, vendar bitje samo
določa čas svojega ujetništva (zvezanosti). Kajti Bog mu je dal svobodno voljo, na
katero On prav tako pazi, da bi ono (bitje) lahko postalo popolno. AMEN

26

***
Bertha Dudde, št. 7380, 7. julija 1959

PONOVNA SPREMEMBA BITJA V LJUBEZEN ...
Vi ne smete pozabiti, da vas je v življenje privedla Večna Ljubezen, da je zatorej vaša
temeljna narava-značaj bila Ljubezen, kot tudi Jaz Sam (1. Janezova 4:8, 16) in, da se
ob tem morate vrniti k vaši temeljni naravi, od katere ste sebe oddaljili. To je, vi ste
sebe spremenili v nasprotno. In ta ponovna sprememba v Ljubezen se mora ponovno
zgoditi, ker vi ne morete za vedno ostati ločeni od Mene, zaradi tega se bosta Moja
aktivnost in vodenje vedno nagibali k temu, da vas vrneta v stanje, v katerem ste bili
na začetku.
Moja narava-značaj je Ljubezen. Edino Ljubezen je lahko sevala (izžarevala) iz Mene,
in za duhovno bitje je bilo prav tako določeno, da bo dejavno v Ljubezni. Vendar
mora potem ono prav tako delovati v Moji volji, in vse dokler je tako bilo, so bila bitja
intimno povezana z Mano, ona so bila neprestano prežeta z močjo Moje Ljubezni, in
na ta način so bitja bila kakor Jaz. Pa vendar ona niso tako ostala... ona so svojo voljo
obrnila proti Meni, in moč Ljubezni, ki jim je pritekala, so uporabila za delovanje,
nasprotno Moji volji.
Ona so se postopoma oddaljila od Mene, in vsaka oddaljenost pomeni slabši dotok
moči, ki se je vse bolj zmanjševal, ker so ga bitja v ponosu in napačnem razmišljanju
sama zavračala. Kot posledica njihovega odpora so ona izgubila luč razumevanja,
ona so se pahnila v brezno, kjer je tema, ki jih je obdajala, postajala vse gostejša, vse
dokler se njihova duhovna snov ni strdila in bitja so postala trdna snov, katero je le
Moja volja ponovno spremenila, jih oblikovala v stvaritve, v katerih so ona lahko
odstopila od svojega odpora.
Zato morajo ona iti skozi stanje, v katerem ostanejo v popolni nemoči, tako, da bodo
nekega dne lahko ponovno prebujena v življenje in v skladu z Mojo voljo, zatorej
oživljajo stvaritve, v katerih poteka počasen proces dozorevanja. To je faza
"omejene" volje, kjer se uporablja le Moja volja, in na ta način bitje izpolnjuje svojo
nalogo v prisilnem stanju, vse dokler ni doseglo zrelosti, ko lahko ponovno pridobi
svojo svobodno voljo. Ker nekega dne mora biti ponovno dokazano, da ste izšli iz
"Ljubezni". In nekega dne se Ljubezen mora razplamteti v vas, in vas ponovno
nagnati k Meni, nekega dne morate vi prostovoljno zaprositi za moč Ljubezni od
Mene in se skozi življenje Ljubezni ponovno združiti z Menoj, kar bi se moralo zgoditi
v času vašega življenja na Zemlji.
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Toda potem bo proces reintegracije uresničen, potem se bo bitje, ki je v skladu z
Mojo voljo nekoč bilo ustvarjeno z Mojo Ljubeznijo, prostovoljno vrnilo v stanje
ponovnega sprejemanja svoje temeljne narave in s svojo lastno voljo bo postalo
popolno, kot je bilo nekoč ustvarjeno z Mojo voljo... Potem bo delo, katerega Sem
načrtoval, ko sem vas ustvaril, uresničeno, da vas naredim za Svoje otroke, katere
zaradi svobodne volje Jaz nisem mogel ustvariti, namesto tega mora vsako bitje to
doseči samo, in tedaj bo ono prav tako neskončno srečno v večnosti. AMEN

..........................................................3.....................................................
Neskončno dolgi čas je bil potreben padlemu duhovnemu za njegov
razvoj navzgor... Naloga človeškega bitja na Zemlji...
.........................................................†......................................................
Bertha Dudde, št. 7800, 18. januarja 1961

POTEK RAZVOJA NA ZEMLJI ...
Ko je bila ustvarjena Zemlja, so se neštete duhovne snovi lahko utelesile v njena dela
stvarjenja in se postopoma vzpenjale tekom svojega razvoja navzgor glede na odpor
bitij, ki je v vsem duhovnem še vedno bil nezlomljen, čeprav različen v svoji moči.
Dela stvarjenja so bila bolj ali manj trda materija, ker se je tudi Zemlja sama
postopoma razvijala v ustvarjalno delo, ki bo nekoč moralo dati dom ljudem...
duhovno bistvo katero je že prehodilo proces razvoja do točke, ko so vse snovi nekoč
padlega izvirnega duha sebe ponovno zbrale in dobile nazaj samozavest, kakor tudi
svobodno voljo.
Vendar je minilo neskončno dolgo časa, preden je duhovna bit lahko dosegla to
stopnjo, ker je Zemlja potrebovala te čase, da bi proizvedla vse te stvaritve, katere je
padli duh moral imeti za svoj višji razvoj. In zato bi človek moral vedeti, da je on že
preživel neskončna časovna obdobja na tej Zemlji, da je stopnja človeka zaključek
enega procesa razvoja, katerega njegova volja sedaj lahko privede do konca.
On mora prav tako vedeti, da mu bo nekega dne ta neskončno dolga pot pokazana
retrospektivno (za nazaj), vendar, da mu ta spomin za nazaj mora biti odvzet kot
človeku, ker njegova naloga kot človek je njegova prostovoljna vrnitev k Bogu. Ko
on opazuje neskončna čudesa božanskih stvaritev, ki ga obkrožajo, mora on sebe
najresneje vprašati, kakšen namen morajo ona izpolniti, in potem bo prejel pojasnilo
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v svojem srcu... začutil ga bo, če mu znanje o tem še ni dostopno. In on mora
poskušati dojeti temeljno naravo (bistvo, značaj) Stvarnika, kar pomeni, zahtevati
pojasnila glede svojega odnosa z Njim.
In to mu bo tudi dano, ker cilj življenja na Zemlji je, da človek ponovno vzpostavi svoj
odnos z Bogom, katerega je nekoč prostovoljno prekinil. Ker to je bil "padec duhov",
kateri so se ločili od Boga prostovoljno... In tako morajo sedaj kot človek... v zadnji
fazi njihove vrnitve k Bogu... oni prostovoljno ponovno vzpostaviti svoj odnos z Njim,
in namen njihove zemeljske poti bo izpolnjen. Dejstvo, da je (materialno) stvarjenje
veliko prispevalo k ponovni vrnitvi padlih bitij, boste vi ljudje lahko razumeli šele
takrat, ko boste uresničili to vrnitev, ker vi nikoli ne bi bili sposobni uresničiti vzpona,
če vas Božanski Stvarnik ne bi ugrabil izpod moči (oblasti) Svojega nasprotnika, ki je
povzročil vaš padec v brezno... če vas On ne bi odmaknil od njegovega vpliva tekom
neskončno dolgega časa, ko ste bili integrirani v dela stvarjenja kot drobceni delci
duše.
V tem času Njegov nasprotnik ni imel kontrole (vpliva) nad vami, vendar pa ste vi
kljub temu še naprej pripadali njemu, ker ste mu nekoč prostovoljno sledili v brezno.
Toda, ker ste bili popolnoma brez Moči in Svetlobe kot posledica vašega odpadništva
od Boga, bi vaša pot vrnitve k Bogu za vas bila nemogoča. Iz tega razloga vam je Bog
Osebno omogočil to pot vrnitve skozi vsa Njegova dela stvarjenja, ki so v najbolj
vzvišeni Modrosti in neskončni Ljubezni bila oblikovana tako, da bi duhovni snovi
ponudila možnost služiti v takšni ali drugačni obliki in, da bi torej skozi služenje
uresničila vse višjo stopnjo zrelosti.
Duhovni delci, ki so nekoč pripadali izvirnemu duhu, so se ponovno zbrali ter so z
dosegom določene stopnje zrelosti vstopili v svojo dokončno preoblikovanje... En
kratek trenutek časa jim je bil dovoljen živeti na Zemlji kot človek in morali so
ponovno služiti... vendar v svobodni volji in v Ljubezni... To je namen življenja vsake
duše na Zemlji, ki je utelešena kot človek, da skozi služenje v Ljubezni osvobodi sebe
iz vsake oblike in, da se kot svobodno duhovno bitje kot je bilo na začetku ponovno
vrne v duhovno kraljestvo, ko se njeno zemeljsko življenje konča.
Vendar pa ona (duša) tega poduhovljenja ne more doseči iz lastne moči, ker jo
obremenjuje nekoč storjeni izvirni greh ter jo vedno znova vleče navzdol... to
pomeni, da ima v času njenega življenja na Zemlji kot človek, Božji nasprotnik zopet
pravico vršiti svoj vpliv, ker so mu duhovi nekoč v svobodni volji (prostovoljno)
sledili. In padli izvirni duh... človek... bi zopet podlegel njegovemu vplivu, če mu ne bi
bila ponujena pomoč: Odrešenje po Jezusu Kristusu... v Katerem je Bog Samega
Sebe utelesil, da bi odkupil in izbrisal krivdo greha vseh padlih duhov skozi Svojo
žrtveno smrt na Križu...
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Ta pomoč po Jezusu Kristusu, popolno odrešenje in odpuščanje človekovih grehov
mu je zagotovljena pod pogojem, da jo on sam želi (hoče), pod pogojem, da on
prizna Jezusa Kristusa in Njegovo dejanje Odrešitve, in prizna Jezusa kot Boga
Samega (Osebno), Kateremu je izvirni duh nekoč zanikal priznanje... In s tem je vam
ljudem dano kratko pojasnilo o vzrokih in pomenu dejanja Odrešitve. Vi morate to
vedeti, da bi izpolnili namen vašega zemeljskega življenja, in prav tako, da bi
razumeli Božanski Načrt Odrešitve, ki ima samo en cilj: voditi duhovno bit (bistvo)
nazaj k Bogu... in kateri bo izveden v Ljubezni in Modrosti, ker On ima na voljo vso
Moč, da nekega dne uresniči cilj, katerega si je On Osebno postavil tekom ustvarjanja
vseh duhovnih bitij. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8252, 26. avgusta 1962

ČASOVNO RAZUMEVANJE RAZVOJA ZEMLJE ...
Razvoj Zemlje je zahteval neskončno dolge čase (večnosti)... Tudi, če bi si vi ljudje
želeli ustvariti pojem časa za to, ste vi nesposobni razmišljati toliko za nazaj, ker to
presega vašo razumsko sposobnost. Pa vendar vi morate vedeti, da se je
odpadništvo duhov, ki Sem jih ustvaril, zgodilo tekom enega prav tako dolgega
časovnega obdobja, vendar, da pojem "čas" sploh ni uporaben za to počasno stopnjo
razvoja Zemlje, ker ta pojem pozna le samozavestno bitje v časovnem obdobju
njegove nepopolnosti, ker za popolno bitje pojem časa več ne obstaja. To je razlog
zakaj bodo ljudje vedno sposobni oceniti le posamezne faze ustvarjalnega dela
"Zemlja", vendar nikoli celo niti približno prišli do Resnice... v kolikor ne uporabijo
pojem "večnosti"... Ker odpadništvo od Mene je trajalo večnosti, in enako obdobje
časa bo potrebno, da bi se vrnili duhovi, ki so odpadli od Mene.
In, če vi ljudje sedaj upoštevate, da ste blizu ponovne popolne združitve z Mano... če
upoštevate, da so te večnosti že za vami in, da kmalu lahko zaključite svoj proces
razvoja navzgor in uspete v popolni osvoboditvi sebe od forme (oblike)... če
upoštevate, da se je vaše odpadništvo od Mene zgodilo že večnosti prej in, da vi
sedaj lahko zmanjšate ta ogromni izvirni greh ter postanete popolnoma osvobojeni
od njega s pomočjo Jezusa Kristusa... potem bi vas prav zares morala poganjati le
ena misel: da sebe iskreno predate Božanskemu Odrešeniku Jezusu Kristusu in Ga
prosite, da vam podari Moč, da vzpostavite svojo dokončno združitev z vašim Bogom
in Očetom, katerega sedaj prepoznavate v Jezusu Kristusu in se Mu izročate v
Ljubezni in ponižnosti, da prekliče vaš pretekli greh ponosa in neljubezni...
Vaše razmišljanje se bo vedno gibalo le znotraj omejitev in zato vi tudi ne morete
razumeti, da je preteklo neskončno časa v katerem ste bili omejeni z Mojo voljo, ki
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vas je umaknila izpod nadzora (oblasti) Mojega nasprotnika (Satana), tako, da bi
omogočila vaš višji razvoj... Vendar vam ne more biti podarjena retrospektiva te
neskončno dolge poti... ker za vas potem ne bi bilo več mogoče nadaljevati poti
preko Zemlje v svobodni volji, ker bi bili vodeni s strahom, da živite po Moji volji, in
potem nikoli ne bi bili sposobni postati popolni... za kar je svobodna volja predpogoj.
Vendar, če bi vedeli o procesu (razvoja) vaše duše pred utelešenjem kot človek, bo
tudi vaš občutek odgovornosti močnejši, in potem bodo prav tako rezultati raziskav
ljudi imeli vrednost, ker verjamejo, da vam lahko dokažejo, da je razvoj Zemlje in
njenih prebivalcev trajal tisoče let, in kar bi vam samim moralo dati misliti, kako
dolgo ste že bili na Zemlji... čeprav ne kot samozavestna bitja... Toda potem boste vi
prav tako vedeli, da celotno stvarstvo je in daje dom duhovnim bitjem v njihovem
procesu razvoja navzgor, da bi ponovno postali kar so bili v začetku: svobodna,
samozavestna bitja, sposobna biti aktivna v Moči in Svetlobi, kot so tudi bila
nameravana postati, ko Sem jih ustvaril z močjo Moje Ljubezni...
V to pa se vedno lahko le veruje, ker dokaza za to ni mogoče dati... vendar tudi vera
lahko postane prepričanje, če človek v svoji končni fazi na tej Zemlji poskuša uskladiti
svoj značaj z značajem njegovega Boga in Očeta, če sebe spremeni v Ljubezen, in se
na ta način poveže z Mano... Ker čim sem mu Jaz lahko prisoten, ker Sem Jaz Sam
(Osebno) Ljubezen, bo on prav tako sposoben verjeti z gotovostjo in bo potem prav
tako vedel, da on živi na Zemlji samo zato, da dokonča svojo nalogo po neskončno
dolgi poti. In on bo s celim srcem (z vso močjo) stremel k Meni in tako tudi našel
združitev z Mano, njegovim Očetom od večnosti ter bo nepredstavljivo srečen.
AMEN

***
Bertha Dudde, št. 6295, 26. junija 1955

RAZVOJ ZEMLJE IN ČLOVEKA ...
K Meni lahko pridete s popolnim zaupanjem, in Me vprašate kakršnokoli vprašanje, ki
vas zanima, ker Jaz ga bom vedno odgovoril tako, da bo za vas koristno. Vendar vi
lahko dojamete le omejeno količino znanja... toda to kar vam sporočam, je dovolj, da
bi vam podarilo vpogled v Moj večni načrt Odrešitve... in prav tako zadostuje, da bi
ga pojasnili in poučili druge ljudi... in, da bi vam samim razodel Mojo Ljubezen,
Modrost in Vsemogočnost. In temu znanju bom pridal še več, bolj kot boste vi
napredovali, bolj kot boste dovzetni za Mojo Svetlobo in Moč... ker Moj cilj je, da
postanete popolni, kot ste bili izvorno-na začetku (Matej 5:48), in k temu spada prav
tako najgloblje spoznanje... vseobsežno znanje o Moji vladavini in aktivnosti, o
Mojem značaju in o vašem cilju...
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Vi ljudje ste potrebovali neskončno dolgo časa, preden ste napredovali iz brezna do
točke, ki dovoljuje obstoj kot človek... In neskončno dolgi čas je bil zatorej potreben,
ko se je razvoj navzgor vse do človeka zgodil, ker se je vse lahko razvijalo le znotraj
zakonskega reda... ker niti ena faza razvoja ni mogla biti izpuščena svojevoljno,
temveč morajo te faze razvoja potekati v skladu z Mojim večnim načrtom Odrešitve,
zato je ta razvoj navzgor potreboval tudi primerne stvaritve... kar je za vas postalo
pojem "prazgodovinsko".
Človeška žeja po znanju (raziskavah) poskuša sicer v številkah izračunati trajanje tega
prazgodovinskega obdobja, vendar le z zelo omejenim uspehom, ker je počasni
napredek duhovnih snovi... kakor tudi nastanek stvarjenja... katerega ste vi sedaj
sposobni gledati kot človeka, trajal večnosti; to so bila neskončno dolga časovna
obdobja, za katera je beseda "večnosti" zagotovo prava beseda...
Pojem časa pa se je začel šele, ko je bitje "človek" bilo poklicano v obstoj od Mene,
ker prej živa bitja niso bila dovolj razumska v tej meri, da bi lahko samostojno mislila
in sklepala, da bi torej živela zavestno in dojemala pojme "preteklost, sedanjost in
prihodnost". Šele bitje, ki je bilo obdarjeno z razumom in svobodno voljo, se lahko
imenuje "človek", katero je bilo dovolj sposobno razmišljati, da bi doseglo določeno
stopnjo spoznanja in živelo skladno s tem... Zato od tega časa naprej lahko govorimo
o zavestnem razvoju navzgor, kjer je bila nekoč padlim duhovom dana možnost, da
se dokončno vrnejo k Meni...
Stvarjenje prvega človeka je bil začetek obdobja Odrešitve, kjer je svobodna volja
postala odločilni dejavnik, in ne Moja volja, kot je to bil primer v prazgodovinskih
časih, kjer se je vse dogajalo pod zakonom prisile, kar je nepreklicno moralo
pripeljati k višjemu razvoju... In vi se sedaj sprašujete, kako dolgo časa je človek že
naseljeval Zemljo... pri čemer mislite vedno le na razumsko človeško bitje, ki je
sposobno sprejemati svoje lastne svobodne odločitve in za katerih potomce se vi
smatrate...
Prvi človek, ki je bil sposoben prevzeti polno odgovornost za svoja dejanja in misli, je
bil Adam... čeprav so bitja podobna človeku bila obstajala že pred Adamom v vseh
delih sveta, katera so nagonsko-instinktivno opravljala veliko tega, za kar se
domneva, da je bilo človeško razmišljanje, toda katera so kljub temu bila usmerjana
od duhovnih inteligenc in so tako kot ovoj služila vzponu duhovnih snovi, in tako v
zakonu prisile izvajala, kar je bilo potrebno za razvoj stvaritve Zemlja... da postane
kraj bivanja za prihodnja človeška bitja-ljudi.
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To so bile človeške vrste, katerih nagoni in prisilni impulzi so neverjetno močno
izbruhnili in kateri se za to niso mogli smatrati za odgovorne, ker so oni prav tako
prispevali k temu, da so se duhovne snovi vedno znova osvobajale in bile sposobne
sebe na novo utelesiti... ker je vse služilo le, da bi pripravilo področje za ljudi, ki so bili
primerni opraviti svoj končni izpit volje... Ta bitja podobna človeku so bila zatorej
fizično že zelo podobna obliki, katero Sem pripravil za človeka Adama, ko je za padle
izvirne duhove prišel čas, da se jim vrne njihovo svobodno voljo, da bi se lahko
dokončno osvobodili iz forme.
Vedno znova so prazgodovinske stvaritve osvobajale duhovne snovi in vedno znova
je razvoj teh napredoval, kar je v zavezanem (prisiljenem) stanju prav tako
vzpodbudilo celoten nastanek Zemlje... in končno je za to duhovno snov prav tako
prišel čas, da sprejme svobodno odločitev... In to je bil začetek obdobja Odrešitve, ki
je pomemben za vas ljudi, ker je omogočil bitju uporabo njegove svobodne volje in
razuma in tako živeti zavestno življenje... Začetek te dobe pa leži prav tako
neskončno daleč v preteklosti, tako, da ste vi ljudje nesposobni dati kakršnekoli
ustrezne izračune o tem... toda po Moji volji so vam najpomembnejša obdobja z
njihovimi dogodki postala znana, katera vi sicer razvrščate v vam pregledna časovna
obdobja... vendar pa so popolnoma nepomembna za vaš lastni razvoj.
Vendar pa je za neskončno število padlih duhov bilo potrebno neskončno dolgo časa
za njihov razvoj navzgor... zaradi česar vi niste več sposobni oceniti trajanja
prazgodovinskega časa... kakor tudi, da se utelešenje kot človek mora zgoditi v tako
velikem obsegu, da so zato potrebne večnosti... Vam ljudem ne bo mogoče na
znanstven način ugotoviti začetka te epohe, čeprav si boste vi vedno predstavljali
drugače, ker je v značaju človeka dokler je še nepopoln, da omejuje vse v svojih
predstavah, kar je bilo v preteklosti... vendar pa nikoli ne želi priznati, da za čas, ki je
pred njim, obstaja omejitev... posledično temu zatorej (človek) ne zavrača začetka...
vendar pa se mu konec zdi nemogoč.
Preteklo je vendar nepomembno, medtem, ko je zadnje izredno pomembno, da
človek usmeri vso svojo pozornost le na to, kar je pred njim... da se bo eno obdobje
Odrešitve končalo, kot so se končala že nešteta prej... vendar, da bo Moj načrt
Odrešitve od večnosti obstajal... da nikoli ne bo konca v smislu dejanja Odrešitve...
da neskončno število padlih duhov prav tako potrebuje neskončno dolgo časa za
vrnitev, in, da bom Jaz vedno znova dal tem duhovom možnost, da se vzpnejo iz
najglobljega brezna k Svetlobi... k Meni iz Katerega so nekoč izšli. AMEN

***
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Bertha Dudde, št. 8235, 9. avgusta 1962

ALI SE JE ČLOVEK RAZVIL, ALI PA JE BIL
POPOLNOMA NOVO USTVARJALNO DELO? ...
Ne more biti nobenega protislovja v informaciji o duhovnem, katero ste prejeli od
Mene Osebno, katero je oznanil Moj Duh vam–ki ste v Moji službi in imate naročilo,
da vašim bližnjim-soljudem objavite Čisto Resnico od Mene-da nosite ven
(oznanjate) Mojo Besedo, ki vam mora dati Svetlobo... Kajti Jaz želim razsvetliti
duhovno temo, v kateri ljudje živijo, še posebej takrat, če vi sami hrepenite po
pojasnilu.
Za ustvarjanje Zemlje je bilo potrebno neskončno dolgo časa, preden je ona postala
to, kar sedaj je... stvaritev, ki bi morala omogočiti človeku, da doseže končno
izpopolnitev. In v tem neskončno dolgem času so se izvirni duhovi razstavili na
drobcene delce in pomikali skozi nešteta dela stvarjenja, da bi se razvijali vedno višje.
Otrdelo duhovno je tako počasi prihajalo v življenje, kot Sem vam razodel že večkrat.
Prepotovalo je neskončno dolgo pot v prisilnem stanju. To pomeni, da so vsa dela
stvarstva opravljala svoj namen in določitev, katero Sem jim Jaz določil. Nobeno od
nesvobodnih-zavezanih bitij ni moglo odločati o sebi, temveč je dozorevalo počasi.
Forme-oblike so bile ustvarjene za vse stopnje zrelosti duhovnega, ki teži navzgor.
Svet mineralov, rastlin in živali je bil neskončno pester v svojih oblikah, in vse so bile
oživljene s pomočjo delcev teh nekoč padlih izvirnih duhov, ki so se znova in znova
združevali in na koncu postali manjša in večja bitja, kateri so se po zapustitvi oblike
ponovno združili ter na koncu bili privedeni v oblike, ki so bile vse bolj in bolj
podobne človeški obliki. Celotna dolga pot razvoja je potekala pod Mojim Zakonom,
ali drugače rečeno: vsi dogodki so potekali v skladu z naravnim zakonom, v teh skozi
Mojo voljo nastalih stvaritvah.
Izvirni duhovi so skozi svoj padec v brezno izgubili svojo samozavest, vendar jo bodo
nekega dne ponovno pridobili in se utelesili v končni obliki kot človek, da bi sedaj
pripeljali svojo razvojno pot navzgor h koncu. Zadnje oblike v prisilnem stanju so
zatorej postajale vse bolj podobne človeškim, vendar pa še vedno niso imeli
samozavesti. Oni so delovali instinktivno-nagonsko, po Moji volji, čeprav so prav
tako opravljali naloge, ki so že bile podobne tem človeškim...
Vendar še niso bili sposobni razmišljati. Manjkala sta jim razum in svobodna volja in
zaradi tega se niso zavedali kakršnekoli odgovornosti. Bili so pozvani k delovanju
preko duhovnih inteligenc, ravno tako kot vsako duhovno bitje, še naprej omejeno
(zavezano) znotraj forme je bilo predmet skrbnikov, ki so prav tako prenašali Mojo
voljo na omejeno duhovno bitje skozi naravni zakon. In prišel je čas, ko se svobodna
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volja lahko vrne nazaj dozorelim izvirnim duhovom, skozi katero morajo biti
preizkušani ali se želijo vrniti k Meni ali pa želijo ostati z Mojim nasprotnikom. In za te
izvirne duhove sem Jaz ustvaril obliko "človeka"...
Vsa dela stvarstva in še posebej vedno večja ustvarjena živa bitja je ustvarila Moja
volja, tako, da so Moje misli postale oblika-forma... In zato so bila ta živa bitja
zastopana v najrazličnejših oblikah, pa vendar je bila vsaka oblika drugačna.
Obstajale so najrazličnejše vrste, ki niso imele nobene podobnosti ena z drugo, ki pa
so se neprestano razmnoževale, vendar pa so ostale vedno enaka bitja.
Ko je oblika človeka sedaj postala nujna za prve dozorele izvirne duhove, Sem Jaz
skozi Svojo voljo zopet postavil navzven drugo ustvarjalno delo, ki je bilo resnično
čudežno delo Mojega celotnega stvarjenja... bitje, ki je bilo sestavljeno na en izredno
spreten (umetniški) način... ki je bilo ustvarjeno v skladu z Mojo voljo in v stanju
izpolniti svojo nalogo na Zemlji. To bitje Sem Jaz ustvaril in ono se ni »razvilo« iz do
tedaj obstoječih stvaritev... iz človeku podobnih bitij...
Ta oblika je morala udomačiti (dati dom) enemu izvirnemu duhu, bitju, ki je nekoč
izšlo iz Mene- ki je bilo Moja podoba- in katero bi to ponovno moralo postati. In zato
je bilo potrebno oskrbeti to bitje z razumom, s svobodno voljo in s samozavestjo. In
oni niso nastali postopoma iz bitij, podobnim živali, temveč so bili dodani obliki
človeka, ko je izvirni duh vzel v posest prvo obliko... in bodo vedno dani vsakemu
človeku kot nekaj, kar pripada njegovi duši, ko ona kot Božanski dih oživi človeka pri
njegovem rojstvu (1. Mojzesova 2:7).
Po tem so se ljudje prav zares razmnoževali po Mojem naravnem zakonu, vendar
bodo oni vedno ostali enaka bitja, kot je bil prvi človek, Adam. Oni se ne bodo
spremenili v drugačna bitja, ker bo ta sprememba vedno le dejanje-delo duše, ki Mi
je na začetku še lahko nenaklonjena, vendar v času svojega obstoja kot človek, lahko
doseže najvišjo popolnost. Vendar bo človeško telo ostalo takšno, kot Sem ga
ustvaril, ko ga je zasedla Adamova duša.
Dejanje stvaritve Zemlje je dejansko zahtevalo neskončno dolgo časa za vse kar je
pod, na in nad zemljo, vključno vse nežive in žive stvaritve. Vendar pa je to bila na
določen način etapa razvoja navzgor za padlo duhovno, ki se je končala, ko so se vsi
drobceni delci enega izvirnega duha ponovno zbrali in začeli zadnji proces vrnitve k
Meni.
In ta pot-proces preko Zemlje kot človek je od Mene prav tako zahteval novo
ustvarjalno delo... eno formo-obliko, ki lahko zadovolji vsem zahtevam, z namenom
opraviti zaključni izpit v svobodni volji.
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In tako se torej človek lahko šteje za Moje posebno ustvarjalno delo, ker je on edino
bitje na Zemlji, ki je obdarjeno z razumom, inteligenco in svobodno voljo... kar so
značilnosti Božanskega porekla. Zato je on prav tako sposoben prepoznati Boga in
Stvarnika nad seboj... Kateri mu je dal življenje, in zato lahko tudi doseže končno
izpopolnitev na tej Zemlji... če njegova svobodna volja za tem resnično hrepeni.
AMEN

***
Bertha Dudde, št. 5800, 31. oktobra in 01. in 02. novembra 1953

STVARJENJE ČLOVEKA ... PADEC V GREH ...
Neskončno dolgo časa je bilo potrebno padlemu duhovnemu za njegov razvoj
navzgor, in neskončno dolgo časa je bilo potrebno Mojim posameznim stvaritvam,
katere so se istočasno z v njih prebivajočim zavezanim duhovnim (snovmi) tudi
morale razvijati, da bi v sebe sprejele vse bolj zrelo duhovno. Vedno znova so bile
ustvarjene nove oblike in vedno znova je tem oblikam bila dana določitev...
Zemeljsko stvarstvo torej ni nastalo v trenutku, temveč so minila neskončno dolga
obdobja časa, dokler duhovno v vseh stopnjah zrelosti ni našlo sebi potrebne zunanje
oblike, ker je vse bolj rastoča zrelost zahtevala vedno nove stvaritve, katere bi ga
lahko udomačile (mu dale dom). Toda vse dokler je duhovno bilo pod zakonom
prisile, je Moja ustvarjalna dejavnost zajemala ustvarjanje Zemlje kot postaje za
dozorevanje zelo nizko padlega duhovnega, ki je s tem moralo doseči zrelost in, ki bi
zavezanemu duhovnemu vrnilo svobodno voljo, katero je nekoč zlorabilo.
Tako, da je potem morala biti ustvarjena tudi ena zunanja oblika za to dozorelo
duhovno, da bi v tej obliki lahko ponovno preizkusilo svojo svobodno voljo. To delo
stvarjenja je bil človek, ki se je od vseh prej ustvarjenih stvaritev razlikoval po tem,
ker je zraven svobodne volje bil obdarjen tudi z razumevanjem (razmišljanjem) in
racionalnostjo... s sposobnostjo razmišljanja, z zavestjo o svojem Jaz in s
sposobnostjo izmenjave govora s svojimi bližnjimi, ker je sobivanje nudilo potrebne
predpogoje za izpit volje.
Zunanja oblika človeka je bila prisotna že v zadnjih stopnjah prisilnega stanja in je
bila določena za sprejem neštetih dozorelih snovi duše. Vendar pa so ta bitja (predadamiti) še vedno delovala v stanju prisile, kot je to zahteval zakon narave, zato niso
bili odgovorni za svoja dejanja... Imeli so zelo omejeno sposobnost razmišljanja,
vendar kot zbirne posode za duhovno bit, katera je bila popolnoma dozorela po
neskončno dolgem času razvoja, so oni prav tako bili dela stvarjenja, katera je Moja
modrost in Ljubezen oblikovala za to duhovno bit-bistvo. Vendar se kot ljudi lahko
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imenuje šele tista živa bitja, ki so imela v lasti svobodno voljo, razum in jaz-zavest
(samozavedanje)...
In šele potem se je začel načrt poduhovljenja teh bitij... ki je zahteval, da so ta bitja...
ljudje... bili poučeni od Mene... kateri so svojo sposobnost razmišljanja, svoj razum in
svobodno voljo morali uporabljati glede na Moje poučevanje in kateri sedaj s
pomočjo svoje svobodne volje lahko živijo in ustvarjajo na Zemlji... kateri se lahko
oblikujejo v bogove, vendar kateri lahko ravnajo tudi popolnoma nasprotno Mojim
naukom in Moji volji in se vrnejo (nazaj) v brezno, iz katerega so se bili dvignili.
Ustvaril Sem človeka... duhovnemu, ki se je nahajalo na določeni stopnji zrelosti,
Sem dal zunanjo obliko katera je zopet primerna za Mojo modrost in Mojo Ljubezen,
kakor tudi za nalogo katero je človek sedaj imel za izpolniti. Zunanja oblika je šele
potem postala živo bitje, ko se je v njej naselilo duhovno... sestava neštetih delcev, ki
je sedaj kot "duša" oživela zunanjo obliko. Ker duhovno je nenehno delujoča moč in
je bila v prejšnjih fazah v neskončno dolgem procesu razvoja zavezana in nesposobna
za nemoteno delovanje; vendar v zadnji zunanji obliki, v človeku je lahko ponovno
aktivna. Razvije lahko svojo lastno moč in jo lahko skozi združitev z Mano neomejeno
pomnoži.
Prvim ljudem je Moja moč bila dana neomejeno; opremljeni so bili na nenavaden
način, ker jih je njihovo poskusno življenje na Zemlji moralo voditi k temu, da kot
popolno poduhovljeni odložijo svoj zemeljski ovoj in se kot resnični Otroci vrnejo v
Očetovo Hišo. Vendar jim je moral biti določen izpit volje, katerega Sem zahteval od
vsakega ustvarjenega bitja; uspeh prvih ljudi na tem izpitu (volje) bi vsem ostalim
ljudem omogočil lažjo dosego končnega cilja...
(1. 11. 1953) V prvih ljudeh Sem Si ustvaril bitja, katera so kljub svojim
pomanjkljivostim... kar pomeni kljub njihovi pomanjkljivi popolnosti kot posledici
odpadništva od Mene... lahko prišla do spoznanja Mojega Jaza, katera so se sama
prepoznavala kot bitja... katera so torej s svojo sposobnostjo razmišljanja in s svojo
svobodno voljo lahko prepoznala in vršila Mojo voljo. Ustvaril Sem Si bitja, katerim
Sem kljub oddaljenosti od Mene lahko bil razumljiv, katera so lahko dojemala Mojo
Besedo, in katera je na njih lahko delovala, kar prej v stanju zavezane volje ni bilo
mogoče.
Človek je bil torej prvo zemeljsko delo stvarjenja, ki je v sebi nosil padlega izvirnega
duha in, ki je temu izvirnemu duhu moral pomagati, da se ponovno vrne v svoje
izvirno stanje, da bi lahko spet kot svobodno duhovno (bitje) v večni združitvi z
Menoj ustvarjal in deloval. To je bila naloga prvega ustvarjenega človeka in to ostaja
naloga vseh ljudi do konca, do popolnega poduhovljenja vsega padlega.
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To je bil en ne preveč težki izpit volje, ki ga je prvi človek moral opraviti. Toda pri tem
izpitu je tudi Mojemu nasprotniku morala biti dana pravica, da na njega vpliva... in
temu vplivu je človek podlegel... že drugič je odpadel od Mene, in to je bil prvi greh
na tej Zemlji... greh kateri je človeštvu poznan, čeprav o nekdanjem padcu duhov od
Mene ne vedo ničesar... Toda šele ta (padec) pojasnjuje vse... Kajti prvi človek
(Adam) ne bi mogel pasti, če bi bil prvo-ustvarjeno bitje iz Mene, katero bi moralo
biti v polnem posedovanju Moči in Svetlobe, zato ker iz Mene lahko pride samo
popolno. Ker tedaj na njega še ne bi mogla vplivati nobena nasprotna sila.
Razlog njegovega padca je bil v prejšnjem (prvotnem-izvirnem) padcu-odpadništvu
duhov in s tem v nepopolni zrelosti duše človeka katera bi se lahko dokazala, vendar
se ni morala dokazati. Človek je sicer imel razum in svobodno voljo, zato je moral
tudi prevzeti odgovornost za svojo dušo... In zato je človek moral trpeti za svojo
krivdo. Moj nasprotnik je obdržal oblast nad duhovnim, ki je utelešeno v človeku, in
to pomeni za vsakega človeka težavno, z borbo in trpljenjem povezano pot življenja
na Zemlji, s ciljem osvoboditi se izpod njegove oblasti... cilj katerega človek lahko
tudi doseže, ker je Jezus Kristus človeštvu, oslabljenemu s padcem Adama prišel na
pomoč, zaradi česar je omogočena Odrešitev vsakemu, kdor Ga prizna kot Božjega
Sina in Odrešenika sveta in Mu voljno sledi.
Prvi človek bi lahko zgradil most, preko katerega bi vsi njegovi potomci lahko prispeli
k Meni... vendar, ker je padel, je človeštvo moralo še dolgo ostati v Satanovem
suženjstvu, vse dokler ni prišel Odrešenik, vse dokler se ni Jezus Kristus spustil na
Zemljo, da bi zgradil most do duhovnega kraljestva s Svojim trpljenjem in
umiranjem... skozi Svojo smrt na Križu...
(2. 11. 1953) Odločitve volje, ki je bila zahtevana od Mojega prvo ustvarjenega bitja...
Luciferja... nikakor ni mogoče obravnavati kot zapovedi, temveč je bitju bilo
popolnoma svobodno prepuščeno, da svojo voljo obrne na eno stran, in smer
njegove volje je bila utemeljena edino v njegovi želji za oblastjo in samovlado. On
(Lucifer) se je zavedal, da je izšel iz Mene, vendar je tudi verjel, da bi lahko vladal
sam, zato ker Me ni videl...
On Me je prepoznal kot svoj izvor, vendar Me ni hotel priznati... in te volje nisem Jaz
vsadil v bitje, temveč je bitje osebno, svojo od Mene njemu podarjeno svobodno
voljo tako spreobrnilo. To je bila razlika med prvim padcem Luciferja in padcem v
greh prvega človeka... kajti ta je v sebi še nosil napačno voljo, in zato Sem mu Jaz dal
zapoved, katere ni smel prekršiti... zapoved, ki bi jo zlahka lahko izpolnil, če na njega
ne bi deloval nasprotni duh, kateri je na človeka imel močan vpliv zato, ker je ta
(Adam) še vedno bil njegov del-delež... ker še vedno ni dosegel popolnosti, katera bi
padec onemogočila.
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Človek ustvarjen kot popoln ne bi mogel pasti, to pomeni, da ne bi bil sposoben
prekršiti te zapovedi, ker bi popolno duhovno v človeku njemu preprečilo
kakršnokoli Bogu nasprotno delovanje... Toda stvarjenje človeka je bila le posledica
padca Luciferja in njegovih privržencev, ker Jaz potem resnično ne bi imel potrebe
temu, od Mene v življenje poklicanemu duhovnemu dajati zunanje oblike kot ovoj
(telo).
Vendar je človeška oblika skrila padlo duhovno, in s tem je človek Adam že bil
obremenjen s prejšnjim grehom, katerega pa bi lahko zavrnil, če bi pazil na Mojo
zapoved. Bilo mu je mogoče izkoreniniti dedno krivdo... njegov padec pa je znova
upočasnil vrnitev padlega duhovnega nazaj k Meni za neskončno dolgo časa, kar pa
je (vrnitev) kljub temu omogočeno po dejanju Odrešitve človeka Jezusa, Kateri je
brez kakršne koli Moje zapovedi naredil to, kar bi človek Adam moral narediti...
popolnoma "vstopiti v Mojo voljo" in se skozi življenje Ljubezni na Zemlji ponovno
povezati z Mano, da bi prispel v popolno posedovanje Moči in Svetlobe. AMEN

..........................................................4.....................................................
Znanje o izvirnem grehu je nujno za razumevanje Dejanja Odrešitve
Jezusa Kristusa ... Razlog za Njegovo ogromno trpljenje na Križu ...
..........................................................†.....................................................
Bertha Dudde, št. 8806, 26. maja 1964

ZNANJE O IZVIRNEM GREHU JE NUJNO, DA BI RAZUMELI
DEJANJE ODREŠITVE ... DA BI PRIZNALI JEZUSA KRISTUSA
KOT ODREŠENIKA ...
Vam ljudem manjka znanje o izvirnem grehu, zato se vam zdi, da je dejanje
Odrešitve Jezusa Kristusa bilo le eno nadomestilo (sprava) za vašo človeško krivdo,
da Mu vi celo zanikate Njegovo "dejanje Odrešitve", ker... kot vi verjamete... mora
vsak plačati za svoje grehe, vse do zadnjega centa. To mnenje bi bilo razumljivo, če bi
to bila samo vaša krivda, katero ste si sami "naložili" kot ljudje... vendar gre za velik
izvirni greh, za odpadništvo duhov od Mene... krivica (greh)... katere vi nikoli ne bi
mogli odplačati, katera nikakor ne more biti zanemarjena in katera je vzrok
celotnega (materialnega) stvarjenja in razlog, da Sem postal človek v Jezusu.
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Povod za odpadništvo od Mene je bil ta, da Me ustvarjena bitja niso mogla videti, in
zato Sem Jaz Sebe naredil vidnega v Jezusu. Vsak kdor prizna samo pretekli padec v
greh prvih ljudi (Adama in Eve), bo skeptičen o tem, da je za te grehe bil potreben
"Odrešenik", on bo vedno mislil, da človeštvo ne more biti kaznovano za greh, ki ga
ni zagrešilo. In tako bi tudi grehi, katere človek kot takšen dela, bili seveda prestopek
zoper Mojo Ljubezen... vendar jih oni ne prepoznajo v stanju njihove (duhovne)
teme, katera je bila le posledica tega velikega izvirnega greha.
Toda ta greh pojasnjuje vse, in vse dokler ljudje ne vedo o tem procesu odpadništva
duhov, se jim bo tudi zdelo težko verjeti v "Božanskega Odrešenika," Kateri je zaradi
tega velikega greha umrl na Križu v največji bolečini in mučenju, katerega je On Sam
vzel na Sebe, da ponudi daritev sprave Meni.
Zatorej bo prav tako vsak nauk, ki zanika Božanskega Odrešenika... ki zatorej zanika
načelo Odrešitve... moral biti zavrnjen kot zavajajoči nauk celo, če bo Njegovo delo,
kot tega Kateri širi božansko učenje Ljubezni, poudarjeno. Vendar gre za odkupitev
od izvirnega greha, katerega Sem le Jaz Osebno lahko uresničil v človeku Jezusu, in
zatorej vam bo Moj obstoj kot človek v Njem obširno pojasnjen, ker Jaz Osebno Sem
Bitje, Katerega nobena od Mojih živih stvaritev ne more videti, a, da ne preneha
obstajati.
Če sem torej Jaz hotel, da bi si vi Mene lahko vidno predstavljali, se je to moralo
zgoditi v obliki vam enakega bitja, Katero je za vas bil človek Jezus. Zatorej je najprej
potrebno znanje o procesu odpadništva bitij od Mene, da bi potem lahko razumeli
proces ustvarjanja vidnega sveta. Potem boste prav tako sposobni razumeti večni boj
med Svetlobo in temo in pojavitev Odrešenika človeštva v Jezusu Kristusu... enega
ne-padlega izvirnega duha...v Katerem Sem Jaz Osebno utelesil Sebe, glede na to,
ker si vi sploh ne bi mogli predstavljati "Vse-ustvarjalne Moči".
In zato vi lahko in morate priznati Odrešenika, Kateri je umrl na Križu namesto krivde
vsakega in Kateri je prav tako namesto vas ljudi prosil za odpuščanje vaših grehov.
Vendar se vam to ne more zgoditi takoj, točneje vi sami Ga morate zaprositi, ker se
je padec zgodil v (vaši) svobodni volji in zatorej se tudi vrnitev k Njemu mora zgoditi v
svobodni volji. V dejstvo, da bo osebi, ki resnično stremi doseči popolnost, razen
izvirnega greha, prav tako dano odpuščanje tudi za njegove grehe kot človek, ni
potrebno dvomiti, da bo ves greh odpuščen in s tem odpuščanje zagotovljeno.
Toda, ker bodo Jezusa le redko prepoznali kot Odrešenika tisti, ki sprejemajo
zavajajoče nauke, kateri Ga vidijo kot človeka in povzdignjenega učitelja (ascended
master), in kateri ne želijo priznati Mojega človeškega obstoja v Njem, Ga oni prav
tako ne prosijo za odpuščanje vseh njihovih grehov. Kajti samo Eden je, Kateri jih
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lahko osvobodi njihove krivde, samo Eden ima moč odpustiti vse grehe... in to je
Jezus, v Katerem Sem Jaz Osebno postal človek. AMEN

***
Bertha Dudde, št. 7136, 1. junija 1958

IZVIRNI GREH IN POMEN DEJANJA ODREŠITVE ...
In zato vas bom vedno znova spominjal na to, da Sem Jaz umrl na Križu za vas... Jaz
bom vedno znova spominjal vas ljudi na Zemlji in vse duše v onstranstvu, katere so še
vedno neodrešene, ali pa vam bom dostavil znanje, če o tem še vedno niste izvedeli,
ker vi ne bi smeli ostati brez znanja, če hočete sploh kdaj doseči blaženost. Kaj
pomaga vam ljudem vedeti o "človeku Jezusu", Kateri je Svoje zemeljsko življenje
končal s Smrtjo na Križu, če vi ne veste o duhovnem pomenu Njegove Smrti na
Križu, o misiji (poslanstvu) katero je človek Jezus bil izpolnil zaradi grešnega
človeštva?
Tudi, če so vam povedali: "On je odrešil človeštvo od greha..." ne boste mogli najti
nobene povezave, in to za vas ostanejo le besede, katerih pomena vi ne dojemate. In
vse dokler vi ne veste razloga-utemeljitve za vaš obstoj kot človek na tej Zemlji, vi
ne boste sposobni razumeti, zakaj je človeštvo imenovano grešno (Rimljanom 3:9,
10, 19, 23; Galačanom 3:22)... čeprav nobeden od vas ni brez greha. Toda Jezusovo
dejanje Odrešitve postane pomembno šele, ko vi veste za izvirni greh, kateri je sam
po sebi razlog vašega obstoja na Zemlji.
Ogromnosti tega greha ni mogoče primerjati z grešnostjo ljudi, čeprav je slednje le
posledica prejšnjega. Toda vsi grehi katere oseba naredi na Zemlji, bi se naposled
lahko pretrpeli (odkupili) na Zemlji ali v kraljestvu onstranstva, ne glede kako dolgo
časa bi bilo potrebno, da se to stori... Vendar vi ljudje ne morete dati nadomestila
(odkupitve) za (vaš) izvirni greh, niti v času vašega zemeljskega obstoja, niti v
kraljestvu onostranstva, ker ta izvirni greh ni bil sestavljen iz prestopka enega
samega po sebi še nepopolnega bitja, temveč je bil storjen od najbolj (tj.
superlativno) popolnih bitij, katerim ni manjkalo Svetlobe spoznanja, katera so bila
obvladana od občutka, da bi Me lahko prekosila... katera so postala arogantna
(vzvišena) zaradi preobilja Svetlobe in Moči...
Za ta greh bitje samo ne more dati nadomestila (odkupitve), ker sta njegova velikost
in pomen neizmerna, in tudi večnosti ne bi zadostovale, da se osvobodi od te
krivde... Zaradi tega greha so bitja padla v najgloblje brezno, to pomeni, izgubila so
Svetlobo in Moč ter se spremenila v nasprotno, izgubila so vse božanske kvalitete in
namesto tega sprejela vse zlobne kvalitete in instinkte-nagone, ona so postala Moji
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nasprotniki... vse dokler se njihova duhovna snov ni popolnoma strdila in so bitja
izgubila zavest o sebi samih...
In sedaj Sem Jaz to trdo duhovno snov pregnal v formo-obliko, to pomeni,da sem jo
Jaz razstavil na neštete duhovne delce in jih vgradil v nešteta dela stvarjenja, katere
so Moja Ljubezen, Moč in Modrost bile ustvarile izključno za namen vodenja te padle
duhovne snovi zopet nazaj k Meni, ker so bila določena postati blažena (srečna), in
ona lahko najdejo blaženost le pri Meni. Čeprav je ta prehod skozi stvarstvo prav
tako dejanje sprave tega ogromnega greha, on poteka v prisilnem stanju, v omejeni
(zavezani) volji in se zato ne more šteti kot nadomestilo (odkupitev) za to krivdo...
Torej mora bitje enkrat ponovno priti v stanje, v katerem ima hrepenenje znebiti se
krivde po lastni želji, ko lahko dobi zadostno količino spoznanja, da je bilo grešilo in,
da kljub temu obstaja pot (način), da se lahko osvobodi te ogromne krivde... Ono
mora vedeti, da je ta pot pot do Križa, da je osvoboditev od izvirnega greha mogoča
le s priznanjem Božanskega Odrešenika in Njegovega dejanja Odrešitve ter, da mra
ta pot do Križa biti prehojena v času zemeljskega življenja, da bi po smrti telesa lahko
bilo (bitje) ponovno sprejeto v kraljestvo svetlobe, katero je pravi dom vsakega
človeka na Zemlji.
Toda tudi v onstranstvu Moja usmiljena Ljubezen še naprej skrbi za duše, ki trpijo v
breznu. Tudi v onstranstvu so duše obveščene o Mojem dejanju Odrešitve in one
lahko tudi tam sledijo poti do Mene v Jezusu Kristusu. Vendar one ne morejo več
doseči te vzvišene stopnje popolnosti, katero bi lahko dosegle na Zemlji s
priznavanjem Jezusa kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, v Katerem Sem Jaz bil
utelesil Sebe Samega (Osebno), da bi dobil priznanje, ki so mi ga oni nekoč zanikali.
Vi ljudje morate vedeti o tem velikem pomenu dejanja Odrešitve, vi ne bi smeli samo
omenjati ime Jezus kot ime človeka, Kateri je nekoč živel na Zemlji z vzvišenimi
moralnimi cilji... On je živel na Zemlji z namenom pomembnega poslanstva, in vi bi
morali poskušati to razumeti vse dokler je v vas še nejasnost, kajti od vašega
spoznanja in od vaše dobre volje je odvisno ali bo vaš zemeljski napredek uspešno
opravljen, ali vas bo kraljestvo, katero je vaš pravi-resnični dom, ponovno sprejelo.
AMEN

***
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Bertha Dudde, št. 6087, 23. oktobra 1954

IZVIRNI GREH ... SEVANJE LJUBEZNI ... JEZUS KRISTUS ...
Prvi greh upora zoper Mene je povzročil ogromno oddaljenost Mojih živih stvaritevbitij od Mene, ker so z zavrnitvijo Mene Samega oni prav tako zavrnili Mojo moč
Ljubezni, zapustili so krog dotoka Moje Ljubezni in se nenehno vse bolj oddaljevali
od Mene. Upor proti Meni je bil hkrati tudi zavračanje moči Moje Ljubezni, kar je
razlog zakaj noben človek, kateri Mi v notranjosti še vedno nasprotuje, ne more biti
prežet z močjo Moje Ljubezni. In kot nasprotovanje je mogoče smatrati že, če on ne
veruje v Mene, in zato nima povezave z Mano. Potem bo on stal zunaj kroga dotoka
Moje Ljubezni... on ne more občutiti ničesar od Moje Ljubezni, ker se ji ne odpre
prostovoljno in ni pripravljen vzpostaviti povezave z Mano.
Mene ne priznati, pomeni biti v celoti pod oblastjo tega (Luciferja), ki se je nekoč uprl
zoper Mene in na ta način postal Moj nasprotnik (Satan)... In njegov načrt je vplivati
na vsa živa bitja tako, da Me ona prav tako smatrajo, da ne obstajam, da ne verujejo
v Bitje, Katero jih je ustvarilo in katero si želi biti povezano z njimi. Vendar je to
nepriznavanje imelo za posledico popolno pomanjkanje moči in zamračenost misli...
Svetloba in Moč sta dostopni samo od Mene... toda oni prezirajo Svetlobo in Moč,
ker prezirajo Dajalca moči in svetlobe... ker nimajo nobene vere v prvotni izvir
Svetlobe in Moči, iz katerega so oni prav tako bili izšli... Toda v enaki meri kot oni
zavračajo ta prvotni izvir, oni onemogočajo sebi biti nahranjeni iz tega prvobitnega
izvira, in tako ostajajo brez Svetlobe in brez Moči, vse dokler k temu Viru ne stremijo
v svobodni volji... vse dokler ne priznajo Moči, Katera jih je ustvarila ter se tako
prostovoljno odprejo, da bodo oskrbljeni z božansko močjo Ljubezni... vse dokler se
ne povežejo z Dajalcem Svetlobe in Moči. In potem prejemajo brez omejitve, kar
potrebujejo, da postanejo blagoslovljeni... da bi ponovno vstopili v izvirno stanje,
katerega so nekoč prostovoljno zapustili.
Vsaka oseba, ki se obrne k Meni, bo prejela obilno, ker se Moja Ljubezen ne bo nikoli
potrošila-porabila... ona želi neprekinjeno dajati in osrečevati in zahteva le odprte
posode, v katere se bo lahko vlivala. In takoj, ko se v človeku prebudi iskrena volja, da
vstopi v stik z Močjo, Katera ga je ustvarila, bo on sebe ločil od izvirnega greha, od
upora proti Meni, in bo zagotovo dosegel cilj s pomočjo Božanskega Odrešenika
Jezusa Kristusa, ki je prelil Svojo Kri zavoljo tega ogromnega izvirnega greha... Kateri
je neizmerno trpel in umrl na Križu, da bi pridobil zaklad milosti za oslabljeno
človeštvo... za krepitev volje in priznavanje njihove krivde...
Sedaj lahko vsaka oseba zmanjša ogromno oddaljenost od Mene, vsaka oseba lahko
najde odpuščanje za ogromno krivdo preteklega upora zoper Mene. Vsak človek
lahko ponovno vstopi v krog dotoka Moje Ljubezni in prejme Svetlobo in Moč v
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obilju... če izkoristi številne blagoslove, ki so mu obilno na razpolago skozi dejanje
Odrešitve Jezusa Kristusa... če on prizna Mene, ker Sem Jaz kot človek Jezus odkupil
za vas krivdo skozi Mojo smrt na Križu. AMEN

***
Bertha Dudde, št. 8715, 4. januarja 1964

POGOSTO VPRAŠANJE: ZAKAJ JE BOG LJUBEZNI DOVOLIL,
DA ČLOVEK TOLIKO TRPI? ...
Vi ljudje si ne morete predstavljati posledic vašega izvirnega greha, če jih ne bi bilo
mogoče odkupiti (odplačati, stornirati)... Jaz vam vedno znova govorim, da ste
sposobni dojemati le omejene pojme, posledica izvirnega greha pa je bila
neomejena, ker se Moji zakoni za večno ne morejo preklicati... Vendar greh storjen
proti Meni, ki je bil tako velik in tako resen, kot je odpadništvo od Mene, navkljub
dobremu spoznanju, da je to napačno, je imel v skladu z božansko pravičnostjo za
rezultat prav tako grozne posledice, kar je za ta bitja potegnilo za seboj večno
neblaženost-bedo... stanje večne muke in teme...
Torej bi se nešteta bitja morala soočiti s tem stanjem, saj Moja pravičnost ni mogla
kar enostavno izbrisati krivde (greha), ki je bila ne-odkupljena. Vendar so bila ta bitja
nesposobna sama ponuditi nadomestilo, ker ni šlo samo za to, da bitja pretrpijo
določeno količino kazni, in na ta način bi krivda greha bila odkupljena... temveč je
bila stvar v tem, da so se bitja pregrešila zoper Ljubezen Samo in, da je sprava za
krivdo lahko zopet bila le dejanje Ljubezni... Gre torej za to, da so bitja morala vžgati
Ljubezen znotraj njih samih, potem prepoznati ogromnost svoje krivde, in z iskrenosrčno Ljubeznijo poklicati Mene za odpuščanje... Vendar padla bitja tega več niso bila
sposobna narediti, ker so bila popolnoma brez Ljubezni... In poravnati to neizmerno
krivdo, so bila ona prav tako nesposobna, ker so kot popolnoma otrdela bila izgubila
svojo samozavest, in torej ni več obstajala nobena zavestna povezava-stik z Menoj.
Nekaj kar je bilo ustvarjeno, da bi bilo živo, je umrlo in bilo nesposobno vrniti se k
Meni s svojim lastnim naporom-močjo.
Zaradi Moje Ljubezni, Modrosti in Moči bi Jaz prav zares lahko ponovno prebudil ta
mrtva bitja v krhko življenje... toda ogromni izvirni greh je ostal in držal bitja
neskončno oddaljena od Mene, in vse dokler ta krivda ni bila odkupljena, je bila
popolna vrnitev k Meni nemogoča. In po drugi strani niti eno padlo bitje ni bilo
sposobno tega, ker so ona bila popolnoma brez Ljubezni...
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Vse to Sem vnaprej videl že od večnosti in se vendar nisem mogel izogniti
odpadništvu bitij, če jim nisem hotel odvzeti njihove svobodne volje... Vendar Sem
od večnosti vnaprej videl tudi pot vrnitve teh padlih bitij k Meni in zasnoval Sem
načrt vrnitve ter ga izvedel... In pri izvedbi tega večnega načrta Odrešitve so
udeležena vsa bitja, katera so ostala pri Meni, katera imajo v tem svojo blaženost...
Ona so neprestano prežeta z Mojo Ljubeznijo in v popolni lasti svetlobe in Moči... In
njihova Ljubezen jih nenehno priganja pomagati padli duhovni snovi, ki se giblje po
poti skozi dela stvarjenja, nastalih v namen njihove vrnitve.
Njihova Ljubezen jih priganja, da aktivno ustvarjajo in oblikujejo forme-oblike za
padlo duhovno snov, ki se giblje po poti skozi stvarjenje. In tako ta prav tako doseže
stopnjo zrelosti, ko se lahko ponovno svobodno odloči. Pa vendar njen ogromen
izvirni greh ni odkupljen in tudi večno ne bi bil odkupljen, ker so bitja brez Ljubezni,
katero so nekoč prostovoljno zavrnila. In zaradi tega je svetlobno bitje (Jezus) Sebe
prostovoljno ponudil, da odkupi ta greh, ker je bil prepoln Ljubezni, in Ljubezen bo
vzela na sebe vse, da bi osrečila in pomagala tam, kjer vidi bedo in trpljenje.
Če bi vi ljudje lahko ocenili ogromnost izvirnega greha, potem bi vi prav tako
razumeli, zakaj je za odkupitev tega greha bila potrebna takšna mera trpljenja, ki je
zdaleč presegala človeško moč... katerega "človek " nikoli ne bi bil sposoben
prenesti, če mu Ljubezen ne bi podarila moči, ker Ljubezen je Moč in edino Ljubezen
je vzdržala bolečine in trpljenje, katero je človek Jezus bil prostovoljno vzel na Sebe.
On je vedel o vsem in torej tudi, da ni bilo upanja za padle duhove, da bi se sploh kdaj
lahko vrnili k Bogu in postali srečni, če greh ne bi bil odkupljen...
On je ponudil Sebe kot svetlobno bitje, da uresniči dejanje Odrešitve, ker je kot
svetlobno bitje lahko ocenil, kaj Ga bo čakalo, vendar je Ljubezen bila večja kot
usoda, kateri je On kot človek prihajal naproti... Ker svetlobno bitje je vedelo, da bo
Ono v stalnem stiku z Menoj, in Ono je prav tako vedelo, da Ga bom Jaz neprestano
oskrboval z Močjo, saj je LJUBEZEN Moja temeljna narava (značaj) (1. Janezova 4:8,
16), zatorej Sem Jaz v človeku Jezusu bil prisoten z Mojo temeljno naravo... "Človek"
Jezus je zagotovo nosil nepredstavljivo mero trpljenja in bolečine. Pa vendar glede na
velikost izvirnega greha neštetih bitij je bil takšen pretiran ukrep trpljenja potreben,
da bi zadovoljil Mojo pravičnost, katere ni mogoče zaobiti... sicer bi Jaz bil iz
usmiljenja izbrisal krivdo iz največje Ljubezni.
Bedno-neblaženo stanje padlih bitij bi brez dejanja odkupne žrtve (spravne daritve)
trajalo večnosti... Jezusovo trpljenje pa je bilo časovno omejeno, in Jezus je Meni z
veseljem ponudil žrtev, ker je On na ta način ves svet odrešil izvirnega greha, čeprav
o trenutku svoje Odrešitve odloča vsako bitje samo po lastni volji. Jezus je umrl na
Križu za vse ljudi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in Njegovo neizmerno
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trpljenje je zagotovilo vsem padlim bitjem odpuščanje njihovega izvirnega greha. Pot
vrnitve k Meni je postala prehodna za vsako posamezno bitje, in zaradi Njegove večje
od največje Ljubezni je ljudem bila ponovno dana priložnost, da vžgejo Ljubezen
znotraj sebe samih, tako, da bodo oni spremenili svoj značaj ter, da se lahko zgodi
združitev z Mano, katera bi bila nemogoča brez odkupitve-odplačila izvirnega greha.
AMEN

..........................................................5.....................................................
Zakaj človeštvo na splošno ni seznanjeno
s tem izredno pomembnim znanjem?! ...
..........................................................†.....................................................
Bertha Dudde, št. 8397, 30. januarja 1963

DUHOVNO STANJE PRED SMRTJO NA KRIŽU ...
KNJIGA VSEH KNJIG ...
Vi ljudje se pogosto sprašujete, zakaj Moj večni načrt Odrešitve ni jasno in izrazito
omenjen v Knjigi vseh Knjig (tj. v Svetem pismu), tako, da bi vsi ljudje lahko vedeli,
kaj je osnova njihovega človeškega obstoja... Posledično temu vi dvomite v (te)
Objave, ki vas v svoji globini obveščajo o tem... Vendar vi morate imeti v mislih, da
duhovno stanje ljudi pred Mojim rojstvom ne bi dovolilo takšnega znanja, ker ga
ljudje ne bi mogli razumeti, ker je pred Mojim Križanjem Moj nasprotnik (Satan) še
vedno premočno vladal in on nikoli ne bi bil dovolil nobene Svetlobe (spoznanja),
nasprotno tema se je stalno povečevala, ker je le nekoliko ljudi razplamtelo Ljubezen
znotraj sebe skozi življenje Ljubezni.
Čeprav so vedeli o Bogu, Kateri jih je ustvaril, jim je manjkalo vsakega globljega
spoznanja in s tem prav tako tudi znanja o njihovem odnosu s svojim Bogom in
Stvarnikom. Oni so zagotovo vedeli, da Sem Jaz pričakoval od njih poslušnost glede
Mojih zapovedi, katere Sem jim tudi dal s posredovanjem preko razsvetljenih ljudi...
katere sem Jaz poslal na Zemljo za namen poučevanja. In, če bi oni živeli svoja
življenja v skladu z Mojimi zapovedmi, bi oni prav gotovo lahko pridobili majhno
stopnjo spoznanja (razumevanja).
Toda nikoli se znanja o vsem kar je še bilo skrito pred njimi, ne bi moglo naučiti s
študijem, ker njihov razum to ne bi mogel dojeti, in njihove duše zaradi njihovega neodkupljenega izvirnega greha še niso dosegle višje stopnje zrelosti. Iz tega razloga se
je tudi preroke na splošno poslušalo z odporom, ker bi ljudje, če bi hoteli biti pozorni

46

na njih, morali omejiti svoje užitke v življenju. Vedno je bilo le nekoliko izjem s
hrepenenjem, da so bili poslušni svojemu Bogu in Stvarniku ter, da Mu bodo služili.
In v posameznih primerih je bilo tem (izjemam) prav zares podarjeno znanje,
katerega so tudi zapisali, vendar ni ostalo ohranjeno, ko je Moj nasprotnik vedno
močneje vplival na ljudi, kateri so se tik pred Mojim rojstvom nahajali v izjemno
nizkem stanju duha... in zato prav tako niso bili dovzetni za takšno znanje... Potem
Sem Jaz Osebno prišel na Zemljo in prinesel Svetlobo v to izredno temo... Toda celo
tudi tedaj je Moja Svetloba-Luč lahko sijala le tam, kjer Moj nasprotnik sebe ni mogel
uveljaviti, kjer je želja za življenjem v skladu z Božjim redom motivirala ljudi, da živijo
življenje Ljubezni...
Tem sem Jaz že lahko podaril malo Svetlobe in jih razsvetlil o njihovem odnosu z
njihovim Očetom in Stvarnikom. Pa vendar so se celo tudi ta poučevanja dogajala le
od človeka do človeka (posamično), ker Sem Jaz poznal stopnjo zrelosti vsakega
posameznika in preprečil, da bi tudi iz tega nastalo šolsko znanje, katerega bi se
dejansko prenašalo naprej na druge generacije s tradicijo, vendar katero bi bilo
ostalo nedoumljivo za vsakogar, kdor še ni prižgal Luči (Svetlobe) znotraj v sebi skozi
Ljubezen...
Sedaj pa je bil izvirni greh skozi Moje dejanje Odrešitve odkupljen (odpisan), in sedaj
je Moj Duh bil prav tako sposoben delovati v ljudeh, kateri so to dovolili skozi
aktivnost v Ljubezni... Ker celo tudi takrat Sem Jaz učil, da je Ljubezen najvažnejša...
Vsak kdor je živel po tej zapovedi, je bil prav tako poučen po Mojem Duhu in si je
pridobil znanje, ki mu je bilo potrebno, da bi izpolnil svoj namen življenja na Zemlji...
In to je tisto kar vi potrebujete, da bi v celoti dozoreli v svoji duši... Delo na duši je
najpomembnejše, in vse kar vas napeljuje, da ga izvajate, vam bo poslano od Mojega
Duha. In kdor ima globoko hrepenenje, da prodre v še globljo Modrost, temu bo prav
zares uslišano.
Toda, ker le nekoliko ljudi prebudi Duha v sebi v življenje, bi jim tradicionalno
posredovano znanje delalo le zmešnjavo, vse dokler so še neprebujeni v Duhu. Iz
tega razloga po Mojem naročilu takšno znanje tudi ni bilo zapisano, ker bi ga vsak
lahko dosegel, če bi resno želel prodreti v Moj načrt Odrešitve. Vendar pa večini ljudi,
ki živi brezbrižno in, ki je zadovoljna z duhovnim znanjem, ki ga prejema preko
vzgojnega izobraževanja, to nikoli ne bi bilo na blagoslov, če bi vsi medsebojni
odnosi bili jasno pojasnjeni, ker je to sestavljeno iz takšnih, zelo globokih duhovnih
razlogov, katere razum ne more dojeti, temveč imajo za predpogoj prebujenega
Duha, da bi jih lahko razumeli.
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Nobenemu človeku, ki si resnično prizadeva, pravo spoznanje ne bo zavrnjeno, kar
pa prav tako zahteva izpolnjevanje Moje volje, ki bo razodeta vsem ljudem in katero
vsi ljudje poznajo, ker jim prav tako notranji glas... glas vesti... govori, kar bi morali
storiti ali česar ne bi smeli napraviti. Toda, ker je edini namen Mojega nasprotnika
razširiti (duhovno) temo in se boriti proti vsaki Svetlobi (spoznanju), bo on prav tako
vedno poskušal vplivati na ljudi, tako, da bodo oni sami preprečili vso notranje
razsvetljenje, in on bo prav tako poskušal predstaviti ljudem Resnico na tako
popačen način, da jim bo manjkalo vsakega razumevanja za znanje, ki bi prodrlo
globoko v Moj načrt Stvarjenja, in razumevanje zahteva ravno tega prebujenega
Duha...
To kar vsebuje Knjiga vseh Knjig (Sveto Pismo), popolnoma zadostuje za
dozorevanje duše človeka, pod pogojem, da se VSE izpolnjuje... Vendar tudi ta
vsebina presega razumevanje večine ljudi, ker bodo črke Pisma ostale mrtve (tako
dolgo), dokler jih ne berete s prebujenim Duhom (2 Korinčanom 3:6)... In to se prav
tako nanaša na vsako znanje, katero se vedno znova prenaša na Zemljo skozi (te)
Objave in katero je Čista Resnica... To bo prav tako pravilno razumljeno in
ovrednoteno od nekoga, ki je pripravljen ljubiti, in katerega Duh je prebujen, in on bo
tedaj tudi lahko prodrl v najgloblje skrivnosti in razumel Moj večni načrt Odrešitve.
AMEN

***
Bertha Dudde, št. 8465, 12. aprila 1963

ZAKAJ ZNANJE O PROCESU VRNITVE NI ZNANO ...
(SKORAJŠNJI KONEC ZAHTEVA POJASNILA... )
Le, če bi vi Meni vedno pristopali, potem bi bili podprti v vsaki potrebi in težavi, pa
naj bo ona duhovna ali materialna... za vas bi se skrbelo tako, da bi to vaši duši
prinašalo največje koristi, ker le Čista Resnica je polna blagoslova. Jaz vam nisem
postavil nobenih omejitev in, če želite razširiti vaše duhovno znanje, vas bom Jaz
vedno pripravljen poučiti. Sprašujete se, zakaj vam je sedaj objavljeno znanje, o
katerem ste do sedaj vedeli zelo malo ali pa sploh ne. In Jaz vam dajem utemeljitev
za to:
Vedno znova so obstajali ljudje, katerim je duhovna stopnja omogočala, da so bili
vpeljani v najgloblje skrivnosti stvarjenja in kateri so zatorej bili seznanjeni z izvirnimi
začetki vsega ustvarjenega, o odpadništvu od Mene in o Mojem večnem načrtu
Odrešitve. Toda takšno znanje pa nikoli ni moglo biti predano naprej soljudem, vse
dokler so se nahajali na nižji stopnji zrelosti od tiste, katero so bili prejeli od Mene...
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To nikoli ne bi bilo dojeto v svoji globini in, če bi ga ljudje prevzeli le dobesedno, bi
njihov razum povzročil to, da bi oni to znanje zavrnili kot prevaro sanjača, ker ga en
še neprebujeni duh ne bi mogel razumeti.
In za časa Mojega življenja na Zemlji so se ljudje prav tako nahajali na zelo nizki
duhovni stopnji, ker so še vedno bili popolnoma pod oblastjo Mojega nasprotnika
(Satana), kateri je bil vzrok velike duhovne teme... In zaradi tega so bili le redki ljudje,
katere Sem Jaz lahko poučil tudi o teh skrivnostih stvarjenja, pa tudi ti ljudje so imeli
težave z razumevanjem, ker so bili še vedno obremenjeni z izvirnim grehom, in to je
pomenilo pomanjkljivo spoznanje (oz. moč njihovega dojemanja je bila nezadostna).
Oni so Me zagotovo vedno znova spraševali, vendar Sem jih Jaz lahko napotil le na
razsvetljenje njihovega duha po Moji smrti na Križu, po dejanju Odrešitve, katero je
vzelo gosto zamračenost s teh, ki so mi bili privrženi v Ljubezni.
Oni so tako postopno prišli do razumevanja tega, kar Sem jih učil, vendar oni ne bi
bili sposobni predati znanja naprej, ravno iz zgoraj navedenega razloga, ker ga
njihovi bližnji zaradi neprebujenega duha ne bi mogli razumeti... Ker je torej vsako
znanje... torej prebujeni duh... bilo le posledica pravilnega načina življenja
izpolnjevanja zapovedi Ljubezni, katere Sem Jaz učil človeštvo kot stvar največje
pomembnosti (Marko 12:28-31), so ljudje najprej morali biti motivirani za
izpolnjevanje teh Mojih zapovedi Ljubezni.
Poleg tega morate vi vedeti, da so Moji učenci po Mojem naročilu zapisali za bodoče
rodove to, kar Sem jim Jaz naročil... Ker tudi oni sami še niso bili sposobni razumeti
najglobljih Modrosti, zaradi tega so se držali le Mojega naročila, da oznanjajo to, kar
Sem govoril ljudem, ki so Mi sledili, ki so v Meni videli preroka in od Mene pričakovali
čudeže ali ozdravitve vseh njihovih bolezni; kateri so črpali tolažbo in moč iz Mojih
besed, in v katerih Sem lahko okrepil vero v Enega in Edinega Boga, ker so bili dobre
volje-voljni.
Toda tistih, ki so se želeli poglobiti, je bilo le nekaj, in te je premikal bolj njihov razum
kot pa njihovo srce, da bi Me vprašali stvari, katere Sem jim lahko odgovoril le Jaz. Ti
so resnično sprejeli Moja pojasnila, vendar so ostali brez globljega vtisa (dojemanja),
razen nekaterih katerih srca so bila voljna ljubiti in, ki so Me prepoznali kot svojega
Boga in Stvarnika.
Dejstva, da so ti ljudje bili vpeljani od Mene ter zelo srečni zaradi takšnega znanja, ni
treba posebej omenjati, vendar je to vedno ostalo osrečujoče duhovno znanje le za
tiste Moje privržence, katere Sem bil Jaz Osebno o tem poučeval, vendar se ni
prenašalo naprej na njihove bližnje ali njihove potomce, ker ga ti ljudje niso bili
sposobni razumeti, in zatorej takšnih razprav Moji učenci niso omenjali.
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In poleg tega takšno znanje o izvirnih začetkih in o končnem cilju vsega Stvarjenja, ni
bilo bistvenega pomena za človeštvo in pogosto niti koristno, ker bi o njem bili
obveščeni kot o dogmi in bi to v določenem pogledu lahko delovalo prisilno na
svobodno voljo ljudi, kateri bi... če bi verjeli... z zaskrbljenostjo gledali na svoj razvoj
do faze človeka, in se ne bi čutili svobodni, ali bili nesposobni zbrati Ljubezen do
Boga, Katerega načrt bi jim bil popolnoma nerazumljiv... Vendar tam kjer Sem Jaz
lahko dostavil božanska Razodetja na Zemljo, je bilo to znanje prav tako nudeno
človeštvu.
In bližina Konca pojasnjuje, zakaj se o tem nenehno daje vedno bolj jasna
informacija, ker se sedaj ljudem njihova odgovornost ne more poudariti dovolj nujno
zaradi procesa ponovnega izgnanstva (duše v materijo), kateri se dogaja le na koncu
enega obdobja Odrešitve in je izredno pomemben za vse duše v njihovem razvoju
navzgor.
Pred tem so duše, ki niso uspele dozoreti na Zemlji, še imele možnost dozoreti v
kraljestvu onostranstva. Vendar na koncu obdobja Odrešitve ta možnost več ne
obstaja; potem se za dušo zgodi najhujša stvar-ponovna razgradnja (duše) in
pregnanstvo posameznih delcev znotraj trde materije.
Kaj bi torej bilo bolj razumljivo kot Moje obveščanje vas ljudi o tem, kaj vas čaka, če
odpoveste (ne izpolnite obveze)? Vi ste prav tako sposobni opraviti izpit vašega
zemeljskega življenja brez tega znanja, če bi živeli življenje Ljubezni... Toda tam, kjer
se je Ljubezen ohladila, je neuspeh postal neizbežen in je usoda duše zapečatena s
ponovnim pregnanstvom, tam Jaz potem pred tem uporabim vsa sredstva za
prebujanje človeštva, in potem bom prav tako poskrbel, da ljudje prejmejo pojasnila
o Velikem načrtu Stvarjenja... pa četudi uspeh ne bo večji od tega kot, da bodo ljudje
poslušali z nezaupanjem in ga bolj zavračali kot sprejemali.
Toda Jaz prav tako poznam voljo posameznega človeka in zatorej tudi vem, kdo ne
bo zavrnil tega znanja in bo iz njega potegnil posledice... in resnično oni ga bodo
prejeli od Mene, ravno tako kot Sem vse takšne, ki so v svojem srcu hrepeneli za
razsvetljenjem in so dovzetni za njega skozi življenje Ljubezni, vedno uvajal v
Resnico, v najgloblje duhovno znanje. Ker vi morate Boga Ljubezni, Modrosti in Moči
prepoznati, tudi v vsakem dogodku katerega boste doživeli, in vi Mi morate zaupati
in Me vedno klicati na pomoč, ker bo pred Koncem (sveta) še velika stiska, vendar
tisti, ki bo vztrajal do Konca, bo postal blažen-srečen. AMEN
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Bertha Dudde-Življenjepis
Objave "Notranje Besede" dobivam in zapisujem od dne 15. junija, 1937. leta. Da bi
izpolnila želje mnogih mojih prijateljev, vam bom dala opis mojega zemeljskega
življenja, kratko razlago o tem, kar sem prejela na duhovni način, pa tudi moje lastne
občutke o vsem tem.
Rojena sem bila 1. aprila, 1891. leta v Liegnitzu v Šleziji, današnja Poljska, kot druga
hči umetniškega slikarja. Otroštvo sem preživljala harmonično v domu svojih staršev,
skupaj z mojimi šestimi sestrami. S težavami preživetja sem se srečala že zelo
zgodaj. Moji starši so potrebovali denar, zato sem svojo nagnjenost k šivanju
izkoristila, da bi tako bila koristna svoji družini. Toda tudi poleg tega so imeli starši
finančne težave in s tem tudi skrb, tako, da sem se vse do nedavnega trudila
pomagati svoji družini.
Moji starši so bili različne veroizpovedi. Oče je bil protestant in mati katoličanka. Mi
otroci smo bili vzgojeni v katoliški veri, vendar nas nihče ni pritiskal ali nas prisilil, da
sledimo cerkvenim običajem, tako , da bi se kasneje lahko vsak od nas sam in v
popolni svobodi odločil o svoji verski pripadnosti.
Jaz osebno sem bila verna, vendar nisem mogla sprejeti doktrine katoliškega
sistema, čeprav sem spoštovala cerkev. Enostavno nisem mogla navzven zastopati
nekaj, kar moja notranja vest ni sprejela s popolnim prepričanjem. Zato sem
prenehala hoditi v cerkev, od pridig sem slišala le malo in nisem imela nobenega
znanja Svetega pisma. Nisem prebirala nobene verske ali znanstvene literature in se
nisem pridružila nobeni drugi skupini ali verski sekti.
Kdor pozna katoliško obliko vere, pozna vse vrste stiske, v katere zapade človek s
svojo vestjo, če se je želi osvoboditi. To tudi meni ni bilo prizaneseno. Vendar je v
meni ostalo vprašanje: kaj in kje je tisto, kar je pravilno (ali kaj je Resnica in kje jo
človek lahko najde?).
Pogosto sem, medtem, ko sem molila Gospodovo molitev (»Oče naš«), prosila
Gospoda, naj mi dovoli najti njegovo kraljestvo. Ta molitev se je izpolnila 15. junija,
1937. leta. Tiho sem molila in poslušala svojo notranjost-bila sem povsem umirjena-v
takem stanju sem bila pogosto, ker me je v tem času vedno prežemal čudežni mir, in
misli katere so mi pri tem prihajale-v predelu srca, ne v glavi-so mi nudile tolažbo in
dajale moč.
Nisem še vedela, da so mi te misli bile »dane«, vse dokler v enih čudnih sanjah nisem
doživela nekaj, kar se je kasneje izkazalo kot Resnica, kar me je spodbudilo
zapisovati te »misli«.
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Tako mi je nekega dne, ko sem poslušala svojo notranjost, jasno in glasno prišel niz
besed, katere sem zapisala. To je bilo prvo sporočilo, ki sem ga zapisala in ono se je
začelo takole: ’’V začetku je bila Beseda! Te Deum (prva beseda himne 'Te Deum
laudamus', tj. 'Tebe Boga slavimo') Stvarnik Nebes in Zemlje!’’
In potem so se pojavili dvomi: »Ali si to napisala sama od sebe?« -Skratka, borila sem
se, molila in imela mnoge notranje borbe, toda besede so vedno znova prihajale
kakor reka, kakor velik tok modrosti, pred katerim sem drhtela. In potem me je Sam
Bog osvobodil dvomov, On mi je odgovoril in prepoznala sem Njega v Njegovi Besedi
kot našega Očeta. Moja vera je rasla, dvomi so postajali vse manjši in jaz sem
prejemala in zapisovala vsak dan.
Vsebina zapisanega je presegala moje znanje. Izrazi, katerih nikoli nisem slišala ali o
njih brala, čudni izrazi v tujem jeziku, znanstveni izrazi, kakor tudi navodila so mi
neustavljivo pritekali. In povrh vsega (še) ljubezenske izjave Nebeškega Očeta,
katerih še nikoli nisem slišala in katere konec koncev dajejo zatočišče in pojasnjujejo
vsa vprašanja o našem življenju in pomenu našega obstoja.
Te «Besede« mi prihajajo na naslednji način: po notranji molitvi in kratki
koncentraciji, poslušam navznoter. Tam se potem javljajo jasno izražene misli in
besede, ena po ena, tečejo jasno-vedno tri ali štiri naenkrat, podobno radijski
napovedi ali meteorološkemu poročilu, in to počasi, tako, da z lahkoto lahko sledim
in zapišem en del stavka za drugim.
Besede zapisujem stenografsko, kot po diktatu, brez, da z mislimi ali konstruktivno
sodelujem v tem. Pri tem nisem v nobenem stanju transa; Poleg tega jaz ne
formuliram stavka, ampak mi besede na nek način priskočijo, ne, da bi v času pisanja
zajela pomen zapisanih besed.
Dneve ali celo tedne pozneje ta stenogram prenesem v čisti zapis, brez, da bi ga
najprej prebrala, besedo za besedo, ne, da bi spremenila ali “izboljšala” en sam zlog
in v nobenem primeru ne obdelujem pomena rečenega, niti ga stiliziram. Trajanje
enega takega diktata (Objave) traja približno pol ure. Izrecno bi poudarila, da ta
proces ne nastane kot produkt kakršnegakoli pritiska, tj. prisile, niti se ne dogaja v
ekstatičnih pogojih. Vse to se dogaja trezno in enostavno, brez kakršnegakoli
navdušenja ali vpliva moje lastne volje. Kadarkoli lahko prekinem Objavo ter jo po
desetih urah ali dneh sredi prekinjenega stavka preprosto nadaljujem. Ne da bi jo
prej prebrala, mi je Objava spet narekovana v pero.
Volja mi je torej osvobojena od kakršnekoli prisile-to kar jaz želim, je služiti Bogu in
delati to, kar Njegova Sveta Volja zahteva od mene.
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V vsej Resnici lahko izjavim, da sem do te Resnice bila „vodena” in, da so mi izrazi bili
in morali biti popolnoma tuji. Šele leta kasneje sem našla potrditev tega, kar sem
prejela, ko sem spoznala zapise štajerskega mistika Jakoba Lorberja. Nemogoče si je
predstavljati moje veselje med branjem velikih Lorberjevih del, "Velikega
Janezovega evangelija" in "Jezusovega otroštva". Šele takrat sem ugotovila, da so
tudi drugi ljudje dobili Božjo besedo (Objave), da je Bog, Gospod govoril Svojim
otrokom v vseh obdobjih in, da bo tudi v prihodnje nadaljeval govoriti, ker Očetova
Ljubezen in milost niti ne moreta drugače.
V Lorberjevih zapisih sem odkril isto stvar, ki je tudi meni bila dana. Pogosto nisem
razumela Besede, ki mi je prišla (po Duhu), vendar mi je nebeški Oče v svoji Ljubezni
dajal tudi pojasnila. Bili so tudi čudežni dogodki, ki jih sedaj posamično ni mogoče
navajati, ampak kateri pričajo o nepredstavljivi ponižnosti in Očetovski nežnosti.
V pomanjkanju vsesplošne izobrazbe sem se vedno štela za nepopisan list.
Pomanjkanje denarja in časa mi je preprečilo branje dobrih knjig in obisk predavanj.
Poznala sem samo trdo delo od ranega jutra do poznega večera. In poleg tega sem
vsak dan prejemala slastne obroke duhovnih dobrot, ne, da bi sploh vedela, za koga
sem to prejemala.
Ravno moje nepoznavanje Svetega pisma in katoliške doktrine mi je omogočilo, da
sprejmem Besedo od Zgoraj bez kakršnegakoli odpora. Moja izkušnja me uči, da je
resen katolik ali protestant, čigar znanje je zakoreninjeno v dogmatskih teorijah,
preveč vezan na njihovo dogmo, da bi sprejel in objel Božanske Objave brez odpora.
Vendar pa še vedno obstajajo znanstveniki na več fakultetah, ki z okrepljenim
zanimanjem najresneje razpravljajo o teh Božanskih Naukih. Ne samo, da jih
zanimajo neprecenljive razlage o pojavu materije, temveč tudi njene morebitne
razgradnje, ampak tudi pojav lažnih naukov in različnih verskih sistemov in
veroizpovedi. V sporočilih (Objavah), ki sem jih prejela, je prikazano, katere so te
napake, in vsakdo mora svojo pozornost usmeriti na vsakega od teh napačnih
naukov, kadar koli se za to ponudi priložnost.
Vendar pa je vsakemu prepuščeno svobodno sprejeti ali zavrniti Gospodovo besedo v
svojem srcu. Toda za tistega, ki razume duha teh Očetovih Besed in ne ravna v
skladu z njimi, ta le povečuje razkorak med seboj in našim nebeškim Očetom. Ko ne
sledi besedam opozoril Ljubezni, se on s tem neizogibno postavlja pod zakon. In v
enaki meri, v kateri ne spoštuje Božjih zapovedi Ljubezni, bo izgubil tudi Božjo
milost.
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Po Božji milosti se Evangelij ponovno daje ljudem, in precej resno jim je pozornost
usmerjena na namen in cilj človekovega obstoja. Kajti Božja milostna Ljubezen želi
rešiti vse tiste, ki so še vedno lahko rešeni, preden pride do preobrata-in on zagotovo
pride! Čas katerega so vsi vizionarji in preroki vseh časov najavljali-Čas Konca-je tu!
V skladu z mojimi zapisi Gospod ne dela razlike med Svojimi otroki-"Pridite k Meni
vsi" (Matej 11:28)-se sliši Njegov klic. Blagor tistemu, ki posluša Njegove besede in
Mu sledi. Bog ljubi Svoje otroke, On jih želi osrečiti vse-pa četudi oni ne želijo vedeti
ničesar o Njem.
Zapisano: 22. novembra 1953.
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Podpis: Bertha Dudde

In šele sedaj, s tem pred-znanjem, človek lahko razume, kaj je Apostol
mislil, ko je rekel:
'Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov.
Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, in sicer ne po
svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel, v upanju,
da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti rešilo v
svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo
vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine.'
Rimljanom 8:19-22

V hrvaščino prevedla Lorens N. in Zoran Ć.
Uredil in sestavil Lorens N.
Iz hrvaščine prevedel Miran Š.
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