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

 
Bertha Dudde, št. 3466a, 2. april 1945 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Tisti, ki hodi za Menoj, bo Moje Kraljestvo osvojil že na Zemlji in v to Kraljestvo ga bom 
uvedel Jaz Osebno. Toda Moje Kraljestvo ni od tega sveta, tako da morate popolnoma 
premagati ta svet, če želite najti dobrodošlico v Mojem Kraljestvu, katero vam nudi 
lepote, ki so neprimerljive s tem, kar vam ponuja ta svet, ki je še vedno delež Mojega 
nasprotnika. Namreč svet – zemeljska materija je duhovno padlo in Meni še naprej 
nezvesto, nad katerim pa Moj nasprotnik poizkuša dominirati in ga v poslednjem 
stadiju njegovega razvoja želi popolnoma ločiti od Mene. In vi morate premagati to 
kraljestvo; morate se mu odreči in si zavestno prizadevati, da se usmerite k Meni. Zato, 
če se napotite po poti, po kateri sem Jaz hodil na Zemlji, po poti Ljubezni, če se trudite 
hoditi za Menoj, potem se boste ravno tako ločili od njegovega kraljestva. Ljubezen je 
namreč Moj delež, tako da vsak človek, ki ljubi, popolnoma pripada Meni. Njegovo srce 
se odpira Moji Ljubezni in Jaz ga pritegnem k Sebi v Kraljestvo, katero je njegova 
resnična domovina, v katerem ne obstaja več nikakršne smrti, v katerem je vse 
Življenje in Ljubezen. Zaradi tega dopuščam, da greste vi na Zemlji preko izpitov, da se 
jo tako naučite premagati in da ne težite več k ničemer, kar pripada tistemu (Satanu), 
ki je brez vsakršne ljubezni. Ljubezen namreč daje bitjem blaženost. Vendar pa morajo 
biti usmerjena k Meni, k Mojemu Kraljestvu, da bi se duh združil z Menoj, z Duhom 
Očeta Večnosti. Preko Ljubezni boste tudi dosegli ta cilj, zaradi česar sem vam dal 
edino Zapoved Ljubezni, katero morate izpolniti, če želite hoditi za Menoj. Dajte 
Ljubezen bližnjemu, pomagajte mu v težavi telesa in duše in ga ne pustite, da strada. 
Povsod, kjerkoli lahko dajete, poskrbite za vsakogar, kateremu je potrebna pomoč. 
Naredite to in ga oskrbite; predvsem pa stremite k temu, da njegovo dušo osvojite za 
Moje Kraljestvo in tudi njega poizkušajte spodbuditi, da deluje v Ljubezni. In potem 
Ljubite tudi Mene, Kateri kot Oče želim vrniti Svoje stvaritve - vse to, kar verjame 
(misli), da se lahko loči od Mene. Če torej izpolnjujete Zapovedi Ljubezni do Boga in do 
bližnjega, se boste prilagodili Mojemu Bitju in Moja Ljubezen vas bo nagradila… Ona 
vam bo dala to, kar ste pripravljeni dati; lahko boste prejeli to, kar delite. In Moje darilo 
je resnično dar, ki vam daje neizmerno blaženost. Hodite za Menoj in se usmerite na 
Pot Ljubezni. Jaz pa vas bom blagoslovil in vas privedel domov v Moje Kraljestvo, ko bo 
nastopil vaš čas… AMEN 
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*** 

 
Bertha Dudde, št. 3466b, 3. april 1945 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
In Moj Duh bo z vami, vse dokler še vedno živite na Zemlji. In ko hodite za Menoj, je 
Moje Kraljestvo v vas (Luka 17:21), ker Meni pripada zgolj tisto duhovno. In Moj Duh 
pošilja svoje sevanje na vas, da vas tako posedujem, četudi to še ni zaznavno v telesu, 
katero je še vedno vezano na zemeljsko materijo. Toda Jaz pritegnem k sebi duha v 
vas, kar pa dejansko pomeni izpolnitev že celo na Zemlji. Ko se Mi je namreč on predal, 
je uspel priti do poroke z Očetovim Duhom, pri čemer ga Zemlja več ne nadleguje; 
Zemlji prepušča to, kar ji pripada, pri čemer pa je Moj del prostovoljno vrnjen k Meni in 
njegovo življenje na Zemlji ne bo več dolgo trajalo. Želim popolnoma osvojiti vaša srca 
za Mene in iz njega odstraniti vse, kar vam preprečuje, da se povežete z Menoj. Želim 
omrtvičiti vsak vaš zemeljski nagon, da tako duša posluša samo duha v sebi na način, 
da je preko njega sposobna poslušati Mene Osebno. Želim prečistiti dušo, da Moj Duh 
Ljubezni lahko seva skozi njo, pri čemer tako prebiva v Mojem Kraljestvu, četudi je še 
vedno vezana na Zemljo, ker ljubezen v vas še ni dovolj močna, da bi duše lahko 
prenesle Mojo Moč Ljubezni. In zato mora trpljenje še omrtvičiti ljubezen do sveta, da 
tako ljubezen srca pripada samo Meni in da ji Jaz sedaj lahko tudi odgovorim, da bi vas 
blagoslovil (osrečil). Toda tistim, ki si že na Zemlji prizadevajo posedovati Moje 
Kraljestvo, bom Jaz vedno dajal moč in poravnaval njihove steze, da tako dosežejo svoj 
cilj. Vendar pa Mi morate žrtvovati vse, kar vas še veže na Zemljo, če Mi želite v celoti 
in nerazdeljeno pripadati, tako da vas bom Jaz tisočkrat bolj nagradil v duhovnem 
Kraljestvu… In zato ostanite močni v veri v Mene, da bi se vas Jaz lahko glede na to 
prepričanje spomnil na Zemlji (da bi vas lahko zaščitil in izpolnil). Izkoristite Mojo moč in 
milost, medtem ko v prošnji usmerjate svoje misli k Meni; dovolite si biti vodeni z Mojo 
Očetovsko roko, katera vas bo vodila resnično pravilno; in počutite se varne v Moji 
zaščiti, ker vam prinašam Moje Kraljestvo, ki pa ni od tega sveta. Polagam vam mir v 
vaše srce, ko ga ponudite Meni. In ničesar ne želim od vas razen vaše Ljubezni, da vaša 
cela notranjost hrepeni po Meni, katero pa Jaz potem ravno tako želim izpolniti, 
medtem ko vam dejem blaženost (vas blagoslavljam) za vekomaj. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 4164, 12. november 1947 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Moje Kraljestvo ni od tega sveta… Zato tudi vse, kar mora voditi ali doprinašati k temu, 
da bi se doseglo Moje Kraljestvo, ne bi smelo biti posvetna stvar, ampak ima lahko 
zgolj duhovni značaj. Moje Besede, Katere sem izgovoril na Zemlji, je potrebno 
razumeti samo duhovno, podrejanje Moji Besedi pa mora imeti duhovni učinek, kakor 
mora biti ravno tako izražena zgolj na način, da bo na vsako delovanje vedno vplivalo 
srce oz. notranji impulzi so edini dejavnik, ki odloča o tem, v kolikšni meri človek 
poseduje Moje Kraljestvo. Nobeni svetovni običaji ne morejo povečati pravice na Moje 
Kraljestvo niti pomoč, ki je dana bližnjemu, ne da pri tem sodeluje srce. Moje Kraljestvo 
ni od tega sveta… Ali mislite, da Jaz mogoče zahtevam posvetna ali simbolična dela 
(delovanja), da bi vam omogočil to Moje Kraljestvo dostopno? Ali vi mislite, da bi Jaz 
lahko dal prednost tem zunanjostim (zunanjim nastopom), ki so prej nevarnost, ker na 
ta način v človeku zamrejo globoki notranji impulzi, tako da te zunanjosti povzročijo 
zmedo in bodo navsezadnje edinole te vzete v poštev? Jaz preko Moje Besede 
dejansko nisem dal nikakršne spodbude za to. Vendar pa ljudem ne zadostuje notranja 
povezanost z Menoj, preko katere oni lahko dosežejo višjo zrelost duše, da tako lahko 
tudi že na Zemlji posedujejo Moje Kraljestvo, tako da oni raje pridajajo veliko 
pomembnost izvajanju določenih običajev, ki pa so za ponovno doseganje Mojega 
Kraljestva popolnoma nepomembni. Tisti, ki se drži Moje Zapovedi… ki ljubi Mene 
iznad vsega in bližnjega kakor samega sebe, se upravičeno ima za kandidata za Moje 
Kraljestvo. Vendar pa tega ni nikoli mogoče doseči brez spoštovanja Mojih Zapovedi. 
Kako pogosto Jaz pogrešam poslušnost Mojim Zapovedim Ljubezni s strani tistih, ki se 
strogo držijo zunanjosti, ki se strogo držijo zapovedi, katere so s človeško roko dodane 
Mojim Zapovedim Ljubezni. Kako pogosto se pravzaprav izvaja to, kar so ljudje dali kot 
zapoved svojim bližnjim, na kar pa Jaz ne usmerjam pozornosti toliko časa, dokler ne 
sodeluje duša… (12. november 1947) čeprav pa ravno tako blagoslavljam voljo tistih, ki 
verjamejo, da Mi tako služijo, ker jim še ni bilo dane Resnice. Vendar pa je Moja volja 
ta, da Resnica prodre in izpodrine (nadomesti) to, kar temu nasprotuje. Moja volja je 
torej ta, da Resnico podpre tisti, ki jo prejme od Mene. Moja volja je ta, da mora biti 
zmota razkrita (pokazana), da bodo prejeli razlago (prosvetljeni) tisti ljudje, ki se še 
vedno nahajajo v zmotnem razmišljanju; da jim bo dana razlaga s strani tistih, ki so 
Moji služabniki na Zemlji, katere sem izbral za širjenje Resnice, kateri poslušajo Mojo 
Besedo, tako da jih Jaz Osebno uvedem v Čisto Resnico. Gre se namreč za hiter razvoj 
duše… Samo še malo časa imate, pa vendarle lahko dosežete pomembno prednost, če 
živite v skladu z Mojo voljo… če opuščate vse nepomembne zunanjosti in intenzivno 
delate na vaši duši, čim za temelj razmišljanja, govorjenja in delovanja postavite Mojo 
Zapoved Ljubezni in prejmete Mojo Besedo, kjerkoli vam bo Ona ponujena… nujno 
potrebno je namreč slišati Mojo Besedo, tako da boste tam, kjer vam je ponujena, 
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ravno tako prejeli blagoslov, če jo je vaša duša lačna ter žejna (slišati in sprejeti). Vendar 
pa Mojo Besedo morate slišati… Zaradi Moje Besede morate najti mesto, kjer vam bo 
prenesena, če niste neposredno podučeni od Mene, ali pa da vam Mojo Besedo 
posredujejo Moji služabniki. Nikakor si ne bi smeli dovoliti, da vas obvezujejo zakoni, ki 
nimajo svojega porekla v Meni, ker sem Jaz Zakonodajalec Večnosti, in Moj je Zakon 
Večnosti ta: da ljubite Mene iznad vsega in da ljubite bližnjega kakor samega sebe 
(Marko 12:30, 31). Potem boste zagotovo osvojili Moje Kraljestvo, Katero ni od tega 
sveta. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 4407, 17. avgust 1948 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Vam, verniki Moji, vpijem: izogibajte se svetu, ker le ta predstavlja nevarnost za vas; 
spomnite se, da Moje Kraljestvo ni od tega sveta in da Moje Kraljestvo nima ničesar 
skupnega s tem svetom. Človeštvo je podleglo čarom sveta, pri čemer si prizadeva 
uničiti Mene in Moje Kraljestvo. Vendar pa mu to ne bo mu uspelo; namreč tam, kjer 
deluje Moj Duh, kjer je Moja resnična Cerkev, tam je svet že izgubil svojo privlačnost. 
Privrženci Moje Cerkve iščejo samo Mene, tako da jih ne morejo več prevariti blišč in 
razkošja, ki so obeležja tega sveta. Zato vam želim oznaniti to, da je vsako iskanje 
zunanjega sijaja in vsaka izgradnja materialnega dela z namenom, da je Meni 
posvečeno, brezkoristno, ker bom Jaz Osebno vse to ponovno uničil. Človeštvo Me 
namreč več ne prepozna, vendar pa mora prepoznati Mojo roko, Ki daje jasen znak 
Moje volje. Toda vi, če želite biti Moji zvesti služabniki, se morate osvoboditi vsakršne 
zunanjosti; morate stremeti zgolj k Mojemu Kraljestvu in ne smete dovoliti, da boste 
zavedeni, ko mislite, da je vaše znanje neverodostojno, ko se ne strinjajo z vami tisti, ki 
so še vedno sredi sveta. Vi morate zgolj Mene iskati in dovoliti, da ste podučeni samo 
od Mene; zavreči in opustiti vse tisto, kar je še povezano s svetom. Če se želite boriti za 
Mene in Moje Kraljestvo, potem morate v Moji Besedi videti vse, tako da vam ne bodo 
potrebne več nikakršne zunanjosti, nikakršnih za svet vidnih delovanj. Vi morate samo 
združiti vaše misli z Menoj, sprejeti Mojo Besedo in jo v Ljubezni nositi tistim, ki so 
istega duha kot vi, ali pa tistim, katere je pač še potrebno pridobiti za Mene, kateri ne 
najdejo nikakršnega užitka v razkošju, kateri so usmerjeni navznoter in iščejo. Prinesite 
jim novico o Mojem Kraljestvu, Katero ni od tega sveta. Govorite jim o Evangeliju, ker 
boste pri njih imeli uspeh. Toda vsak tisti, ki še vedno usmerja svoj pogled k nekemu 
obnašanju (vedenju), katero jasno nosi poganski (brezveren) značaj, ni kandidat za Moje 
Kraljestvo, če on temu obnašanju pripisuje najmanjšo vrednost (pomembnost). Jaz 
namreč nisem v svetu, nisem v blišču, ampak prebivam tam, kjer se ne spoštuje sveta 
in kjer je ohranjeno zvesto srce, ki je pripravljeno, da sprejme Mene Osebno. In to srce 
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Jaz jemljem v posedovanje in ga za vekomaj več ne (za)pustim. In zato se morate tudi 
vi, Moji služabniki izogibati vsakršnemu zunanjemu blišču; morate se samo umakniti v 
tišino in vzpostaviti povezanost z Menoj. In Moje Kraljestvo bo z vami; Jaz Osebno bom 
z Besedo prišel k vam, pri čemer bo vsako povezovanje z Menoj prineslo velik 
blagoslov. Moje Kraljestvo ni od tega sveta… spomnite se teh Besed in vedeli boste, 
kako morate gledati na dogodke, ki jasno kažejo posvetni značaj, zaradi česar morajo 
biti obsojeni s strani tistih, ki pripadajo Moji resnični Cerkvi, Cerkvi, katero sem Jaz 
Osebno utemeljil in katera bo edina preživela v celotni večnosti. AMEN  
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 4585, 11. marec 1949 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Moje Kraljestvo ni od tega sveta… Zato vas moram vedno znova opozoriti na ta svet, 
če želite vstopiti v Moje Kraljestvo; posedujete namreč lahko samo eno, pri čemer se 
morate odreči drugemu zaradi tega, kar si želite. Če sedaj dajete prednost 
zemeljskemu svetu pred Mojim Kraljestvom, boste kratek čas resda živeli v užitkih, pri 
čemer boste želeli zadovoljiti vse želje Mojega nasprotnika, vendar pa boste obenem 
tudi izgubili pravico na Kraljestvo, Katero vam za vekomaj nudi večne blaženosti. 
Dejansko boste naredili slabo menjavo in tega ne boste mogli nikoli več nadoknaditi. 
Namreč tisti, ki enkrat postane suženj sveta, se tudi v kraljestvu onostranstva ne bo 
osvobodil materije in bo na koncu ponovno postal tisto, k čemur teži: on pada vse nižje 
in nižje, ker ga vleče materija. On je propadel zaradi Satanove zvijače; to, kar vam v 
svetu daje užitek, so namreč njegova sredstva, s katerimi vas zavaja. In čim si to želi 
vaše srce, je on že dosegel zmago nad vami… Moje Kraljestvo ni od tega sveta… Če 
torej želite vstopiti v Moje Kraljestvo, se obrnite stran od sveta; naučite se ga prezirati 
in izpolnjujte edino svojo dolžnost, pri čemer pa vaše oči usmerite v višave (Kološanom 
3:1, 2). In kmalu boste lahko videli bleščečo Svetlobo, ki bo naredila, da vam bo 
zemeljski svet videti mračen, tako da bo tedaj zadušeno vsako hrepenenje po svetu, 
ker ima Svetloba odzgoraj bleščeč sijaj, katera sije na vsakogar, ki še ni postal suženj 
sveta. Toda to je vaša svobodna volja, tako da morate vi sami izbrati, katero kraljestvo 
želite posedovati; vi se morate iz najbolj notranje težnje usmeriti k Mojemu Kraljestvu 
in tako obenem tudi dokazati, da hrepenite po Meni. Morate prezreti svet kot 
kraljestvo Mojega nasprotnika in se umakniti od njegovega vpliva, medtem ko se 
borite proti zemeljskim poželenjem (strastem). Srce in razum morate usmeriti tja, kjer 
Jaz kot Vladar sedim na prestolu, v Kraljestvu Svetlobe, ki je vaš resnični Dom 
(Filipljanom 3:20). AMEN 

*** 
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Bertha Dudde, št. 5336, 14. marec 1952 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Moje Kraljestvo ni od tega sveta… Zato ne cenite visoko zemeljskega sveta; dovolite, 
da vpliva na vas samo tam, kjer to zahteva vaša zemeljska naloga v življenju. Toda 
nenehoma težite k Mojemu Kraljestvu, katero se nahaja izven materialnega sveta; 
Moje Kraljestvo je Kraljestvo, ki ostaja večno, medtem ko zemeljski svet z vašo fizično 
smrtjo mine. Torej vi lahko že na Zemlji posedujete Moje Kraljestvo na način, da se 
odrečete užitkom in dobrinam sveta ter da dvignete vaše misli k Meni, ko jih pošljete v 
neskončnost takrat, ko Me sprašujete, pri čemer se odpirate za prejetje Mojega 
odgovora. Potem pa že vstopate v duhovno Kraljestvo, ki bo nekega dne postalo vaše 
prebivališče, pri čemer bo potem za vas duhovno Kraljestvo veliko vrednejše od 
zemeljskega sveta. In potem boste ravno tako prejeli dobrine (bogastva), ki pripadajo 
temu Kraljestvu, katerih pa ne morete prejeti na zemeljski način. Moje Kraljestvo ni od 
tega sveta… Razumite to, da vas Jaz s temi Besedami želim poklicati v ta svet, kateri je 
vaš resnični Dom in kateri vas po smrti vašega telesa želi ravno tako ponovno sprejeti. 
Moje Kraljestvo je Kraljestvo Svetlobe, v katerega lahko vstopite zgolj takrat, ko ste 
postali dovzetni za Svetlobo, ko ste na Zemlji stremeli k Mojemu Kraljestvu in tako 
postali kandidati za Kraljestvo, ki pripada Meni in v katerem Me boste lahko nekega 
dne gledali. Te Moje Besede vam dajejo jasno razumevanje o tem, da ne bi smeli 
goreče hrepeneti po tem svetu, zemeljskem kraljestvu, ampak da ga je potrebno 
premagati, če želite biti sprejeti v Moje Kraljestvo… Jaz vam želim pojasniti razliko; 
želim vam reči to, da ta svet ne pripada Meni, ampak da je Moj nasprotnik (Satan) 
njegov gospodar (2 Korinčanom 4:4), zaradi česar sem Moje Kraljestvo postavil, da je 
proti zemeljskemu svetu… Želim vas privabiti v Moje Kraljestvo, ker vam želim dati to, 
česar ne ponuja zemeljski svet… večno življenje v blaženosti. Zemlja je dolina trpljenja 
in skušnjav; to je mesto nepopolnih ljudi, ki bi morali postali popolni. Vendar pa Zemlja 
ni stalno prebivališče; ona je le neka faza razvoja, ki pa je glede na večnost za človeka 
izjemno kratka. In sam človek, njegov zemeljski materialni ovoj je minljiv; on zgolj služi 
duši, ki bi morala doseči višji razvoj. Šele tedaj duša vstopa v duhovno Kraljestvo, 
katero je neminljivo, toda katero še celo tedaj lahko postane področje Mojega 
nasprotnika, če duša na Zemlji še ni dosegla nikakršnega duhovnega napredka, pri 
čemer tako vstopa v kraljestvo teme… Vendar pa morate vi stremeti k Mojemu 
Kraljestvu, k duhovnemu Kraljestvu, v katerem sem Jaz Kralj in Vladar, kjer obstajata 
samo Svetloba in Blaženost in kjer Jaz Osebno dajem, da bi blagoslovil vse tiste, ki so 
sprejeti v Moje Kraljestvo… Zaradi tega ne cenite visoko zemeljskega sveta. Težite h 
Kraljestvu, ki vam razodeva slavo, o kateri vi ljudje ne morete niti sanjati, h Kraljestvu, 
katerega slavo sem obljubil z Besedami: »Česar človekovo oko ni videlo in človekovo 
uho ni slišalo, sem pripravil tistim, ki Me ljubijo.« (1 Korinčanom 2:9) AMEN  
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*** 
 

Bertha Dudde, št. 5420, 25. junij 1952 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Moje Kraljestvo ni od tega sveta. In četudi sem vas sedaj pozval, da delate za Mene in 
Moje Kraljestvo, pa morate to razumeti tako, da morate ljudem razložiti stvari, ki se 
tičejo njihove resnične zemeljske naloge, katere izpolnitev vam ne zagotavlja 
zemeljskega kraljestva, temveč resnično življenje v duhovnem Kraljestvu, v Kraljestvu, 
kjer Me lahko gledate v vsej slavi, v Kraljestvu, kjer vas nič ne spominja na zemeljsko 
kraljestvo, katerega ste zapustili. Zato je vaše delo to, da vodite ljudi k Meni, Kateri pa 
svojega Kraljestva nimam na Zemlji, ampak v Večnosti… To je delo, katerega ne more 
vsak opravljati, ker le to najprej zahteva, da se ločite od zemeljskega sveta, kar pa 
potem pripelje do resnične težnje k duhovnemu Kraljestvu. Potrebno je premagati 
materijo, preden duhovno v njem prebudi željo, da zavestno stremi k temu. Šele tedaj 
človek samega sebe oblikuje na način, da postane prikladen za delo za Mene in Moje 
Kraljestvo, pri čemer on tako lahko opravlja resnično delo v vinogradu, ne da je pri tem 
pristranski do oseb in do statusa bližnjih, ko jim nenehno predstavlja enak cilj in jih z 
razlago o Meni Osebno pripeljete do tega, da tudi oni sami naredijo isto stvar… da se 
ponovno ločijo od zemeljskega sveta in se začnejo boriti proti materiji. 
 
Vinogradniško delo, delo za Mene in Moje Kraljestvo je enostavno rečeno vodenje ljudi 
k veri v Mene in v Moje učenje preko Jezusa Kristusa na Zemlji… To je namreč 
smerokaz do cilja… do vstopa v Moje Kraljestvo, ki ni od tega sveta… In zato je 
služabnik v Vinogradu vsak človek, ki se osebno zavzema za širjenje čistega 
Kristusovega učenja… Toda usmerite pozornost: čisto Kristusovo učenje… ker je Moje 
Kraljestvo mogoče najti izključno preko Resnice. Povsem mogoče je to, da imajo 
mnogi voljo pripeljati njihove bližnje k Bogu, tako da oni ravno tako opravljajo 
določeno delo za Mene v Vinogradu. za Mene Vendar pa bo uspeh vedno dosežen 
sorazmerno s stopnjo Resnice, zaradi česar resnično delo za Mene in Moje Kraljestvo 
zahteva delavce, ki so popolnoma uvedeni v Resnico. In oni so potem izbrani med 
veliko poklicanimi, kjer bi bili lahko vsi dejavni za Mene, če izpolnjujejo pogoje, da so 
lahko izbrani za najbolj pomembno Poslanstvo. Namreč delo za Mene in za Moje 
Kraljestvo ni določeno samo za čas zemeljskega življenja, ampak za celotno večnost, 
vendar pa mora biti uresničeno v zemeljskem življenju.  
 
Jaz resda blagoslavljam vsako voljo, da bi pomagali, pri čemer Jaz pomagam tam, kjer 
še ni popolnega spoznanja Resnice. Vendar pa potem pozivam, da se Mi popolnoma 
predate; pozivam, da podredite vašo voljo Moji, da bi potem lahko vplival na vas na 
način, da prejmete to, kar vam še manjka, da bi se lahko prišteli med izbrane… Toda 
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izbrani so le tisti ljudje, ki imajo vse znanje in ga sedaj uporabljajo, da pomagajo 
njihovim bližnjim na poti, ki vodi v Moje Kraljestvo, katero ni od tega sveta… Zato so 
izbrani tisti ozaveščeni, ki so prejeli znanje od Mene Osebno in ki sedaj goreče delajo za 
Mene… Toda njihovo delovanje bo tedaj takšno, kakršnega določi Moja volja in Moja 
modrost. Samo Jaz namreč poznam človeška srca, kako in v kakšni obliki morajo biti 
obdelana, da bi prišla do cilja; Jaz Osebno pripravljam Moje služabnike, ki se Mi 
podredijo v svobodni volji, da bodo dejavni za Mene… 
 
Različnost človeških bitij, življenjskih pogojev in njihovega duhovnega stališča do Mene 
ravno tako zahteva različen postopek, različne sposobnosti in različne možnosti, katere 
Jaz poznam… Vendar pa je ena stvar, ki vedno ostaja enaka: Resnica. Ona namreč ne 
more biti drugačna; ona mora vedno in za vekomaj ostati nespremenjena in mora biti 
ljudem predstavljena kot čisto Kristusovo učenje. Glede na to, da prva in največja 
zapoved tega učenja zahteva Ljubezen do Mene in do bližnjega, iz Ljubezni pa obenem 
tudi izhaja spoznanje Resnice, potem se v Resnici nepreklicno nahaja vsak človek, ki 
živi v Ljubezni… tako da je način življenja tistega, ki dela za Mene in Moje Kraljestvo, 
ključnega pomena za to, ali se on nahaja v Resnici, ali je on izbran in ali on lahko sedaj 
uspešno dela za Mene… 
 
Ljudje, ki so v Ljubezni, ne bodo imeli različnih mišljenj in ne bodo predstavljali 
različnih učenj; oni bodo prepoznani kot Moji služabniki na Zemlji, ker jim Ljubezen 
daje sposobnost za delo v Vinogradu. Ljubezen jim daje to, kar jim razum ne more 
dati… znanje o Resnici in zato tudi sposobnost, da predstavljajo Resnico, da širijo Moje 
učenje Ljubezni, katera lahko edina pripelje do Večnega Življenja, edina, ki ljudem 
poravnava (utira) pot v Moje Kraljestvo. Samo Ljubezen je ta, katero morate sprejeti 
kot razlago za Mojo Besedo: »Veliko je namreč poklicanih, toda malo izvoljenih« 
(Matej 22:14). AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 6345, 2. september 1955 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Če vas ta svet še vedno privlači… to ni kraljestvo, ki vas dejansko lahko naredi blažene; 
ono vam nudi zgolj lažno srečo; ono vam daje lažne dobrine, ki so minljive. Pred vami 
je večnost; pred vami se nahaja neskončen čas nezamisljive blaženosti, če niste vezani 
na svet, če se lahko ločite od njega, še dokler živite na Zemlji… Jaz želim od vas samo 
to, da se odrečete temu, kar že samo po sebi nima vrednosti in da to zamenjate z 
resničnimi vrednostmi; ničesar vam ne želim vzeti, temveč vam dajem neprimerljivo 
več… 
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Toda to, ko vi še vedno oklevate, ima svoje temelje v vašem napačnem vrednotenju 
zemeljskega sveta in njegovih dobrin… Vi to cenite zgolj iz razloga, ker ima vaše telo 
užitek. Toda kaj je vaše telo? Ravno tako zgolj nek minljiv ovoj vašega resničnega 
jaza… Vi vedno ustvarjate samo za ta vaš ovoj, vendar pa bo edino vaš jaz nadaljeval 
živeti, tako da morate vi (po)skrbeti za ta jaz… Morate ljubiti svojo dušo, ne pa svojega 
telesa… Tisto, za kar sedaj zaradi vaše duše prikrajšate vaše telo, vas ne bo 
oškodovalo; kolikor bolj se namreč ločite od sveta, toliko lažji in svobodnejši bo vaš 
vzpon Navzgor, v tisto Kraljestvo, katero je edino, ki traja in katero bo po smrti vašega 
telesa sprejelo vaš jaz (dušo)…   
 
Moje Kraljestvo ni od tega sveta… Vedno verujte v te Moje Besede, če želite nekoč 
živeti v Mojem Kraljestvu, ker veste, da vaše življenje na Zemlji ni trajno… Ne zanašajte 
se na misli, ki vam govorijo, da se bo to končalo z vašo smrtjo… Soočite se s to 
nevarnostjo, pri čemer vedno mislite na to, da konec ne obstaja in da nadaljujete živeti. 
In potem se vprašajte, ali si želite srečno in blaženo ali pač izjemno žalostno ter mučno 
usodo… in potem na Zemlji živite tako, da bi to tudi uresničili… Nihče ne more 
pobegniti smrti in nihče ne more pobegniti usodi, katero pa si je z zemeljskim 
življenjem ustvaril on sam. Vendar pa si vsak lahko pripravi blaženo usodo, če se upre 
svetu, če ubije vsako željo po njem in če ga smatra kot zgolj neko postajo na poti, tako 
da je zato njegov cilj Kraljestvo miru in neizmerne blaženosti… 
 
Malo še počakajte na izpolnitev vašega hrepenenja. Ne iščite ga na Zemlji, ampak 
vedite, da lahko prejmete vso slavo duhovnega Kraljestva, če je bila vaša duša na 
Zemlji osvobojena okovov materije… Zemeljsko življenje morate preživeti, vendar pa 
ne smete dovoliti tega, da vas osvoji svet, katerega vam bo Moj nasprotnik vedno 
znova mamljivo postavljal pred oči, da bi vam preprečil, da pridete do pravega cilja… 
Zemeljski svet je in bo tudi ostal kraljestvo Mojega nasprotnika (2 Korinčanom 4:4). In 
če vaše srce usmerite na zemeljske stvari, potem ste ponovno padli pod oblast Mojega 
nasprotnika (Satana), od katerega ste že bili ločeni… 
 
Toda Moje Kraljestvo ni od tega sveta… In če želite posedovati Mene in Moje 
Kraljestvo, potem morate zavestno pustiti zemeljski svet izza vas, pri čemer morajo 
biti vaše misli usmerjene zgolj k Meni, Kateri vam ravno tako lahko in vam tudi dajem 
resnično srečo, ki traja večno… Če se odvežete od sveta, potem se obenem tudi 
odvežete od Mojega nasprotnika (satana), tako da tedaj lahko pričakujete večno 
blaženost. AMEN 

 
*** 
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Bertha Dudde, št. 6397, 10. november 1955 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Moje Kraljestvo ni od tega sveta… To, kar si prizadevate doseči na tem svetu, boste v 
Mojem Kraljestvu izgubili, ker ne morete posedovati obojega: veselja ter blagoslovov 
tega in onega sveta… To dvoje si nasprotuje v svojih zahtevah in si obenem tudi 
nasprotuje v tem, kar vam nudi… Vendar pa vam zgolj duhovno Kraljestvo, v katerem 
sem Jaz Osebno, lahko da (podari) Blaženosti, ki trajajo za vekomaj. Toda vi ljudje 
morate vedno misliti na to, da je vaš čas na Zemlji omejen in da morate celo to malo, 
kar si tukaj priskrbite, pustiti izza sebe… tako si da ne morete ničesar pridobiti, kar bi 
vas za vekomaj osrečilo. Ob tem spoznanju… da vi lahko vseeno posedujete vse… pa bi 
bilo resnično bolj priporočljivo, da skrbite za bogastvo, ki s smrtjo vašega telesa ne 
izgubi svoje vrednosti (Matej 6:19-21). 
 
Moje Kraljestvo ni od tega sveta… To vedno znova slišite iz Mojih ust, pri čemer se vam 
vedno znova vztrajno polaga na srce to, da se rešite zemeljskih teženj, da bi dosegli 
duhovne dobrine, katere so večne. Torej vse dokler živite na Zemlji, ima za vas 
vrednost zgolj to, kar vam daje zemeljsko blagostanje, obenem pa je temu 
odgovarjajoča tudi vaša stopnja spoznanja, katera pa je in bo tudi ostala nizka, vse 
dokler Moj nasprotnik lahko vpliva preko skušnjav sveta, ki je njegovo kraljestvo in 
katerega vi, čim imate težnjo po zemeljskih dobrinah, priznate za vašega gospodarja. 
Ni kompromisa med dvema gospodarjema (Matej 6:24)… vi se morate odločiti, vendar 
pa je od odločitve odvisno vaše večno življenje… Vi z vašo odločitvijo sami odločate o 
svoji usodi po smrti telesa. Vendar pa se morate vi odločiti v popolni svobodi, tako da 
vam je duhovno Kraljestvo resnično zagotovljeno v vsej slavi kot popolna Resnica, toda 
vi na to odločitev ne smete biti prisiljeni z dokazi. Vam je zemeljski svet viden in 
otipljiv, zato z vsemi čutili težite k njemu… Smrt telesa je gotova in nanjo morate 
računati… vi morate s premišljanjem v sebi priti do prepričanja, da vaša duša ne more 
prenehati obstajati… ker vi sami lahko presodite, da kot delo stvarstva morate po svoji 
naravi služiti višjemu namenu in ne samo temu, da preživite neko brezvredno 
zemeljsko življenje z izključno zemeljskimi cilji… 
 
Človek, ki razmišlja, se ne zadovolji zgolj s tem namenom življenja, tako da on išče 
razlago za dejanski življenjski namen… katero pa bo tudi prejel… v skladu z njegovo 
voljo in z njegovim stališčem do Resnice. On teh razlag ne more nikoli prejeti iz sveta, 
ki je kraljestvo Mojega nasprotnika… ampak one prihajajo iz Kraljestva, Katero ni od 
tega sveta. In te razlage mu bodo pokazale, da mora biti cilj vsakega človeka tisto 
Kraljestvo, v katerem vladam Jaz iz večnosti v večnost… Vsak človek si lahko zagotovi 
ta dokaz, vendar pa o tem odloča njegova volja glede na to, ali on premišlja in stremi k 
Resnici ali pa je zadovoljen zgolj z dobrinami tega sveta…  
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In ljudem so vedno znova priklicane v spomin Moje Besede: »Moje Kraljestvo ni od 
tega sveta…« In tisti, ki se enkrat poizkuša poglobiti v pomen teh Besed, je že naredil 
nek korak v to Kraljestvo, iz katerega mu Jaz prihajam naproti, da bi ga vodil tja, v Moje 
Kraljestvo… Toda on mora svet pustiti izza sebe; mora se prostovoljno ločiti od 
kraljestva Mojega nasprotnika (Satana), da bo potem tudi vedno našel vrata, ki vodijo v 
Moje Kraljestvo… pri čemer bo potem tudi on sam podal pravilno odločitev, ki bo 
nekega dne za vekomaj odločila o njegovi usodi. AMEN  
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 7306, 13. marec 1959 

 
»MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA…« 

 
Ne morete doseči duhovnega uspeha, če je vaš pogled usmerjen zgolj k svetu; namreč 
vse, kar pripada svetu, služi zgolj za telesno ugodje, medtem ko je to za dušo prej 
škodljivo kot pa koristno. Duša lahko izvleče koristi samo iz Kraljestva, ki je nasprotje 
zemeljskemu svetu, iz Kraljestva Duha, katero pripada Meni in zato vsebuje zgolj 
duhovna bogastva, katera bi Jaz želel razdeliti in katera bo vedno uživala samo duša in 
ne človekovo telo. »Moje Kraljestvo ni od tega sveta…« Povsem odkrito sem potegnil 
črto, pri čemer sem poudaril, da Moje Kraljestvo nima ničesar skupnega s tem svetom, 
ker obstajata dve povsem različni kraljestvi, katerih dobrine potem iščejo in jih 
dobivajo, ali duša ali telo… v skladu s človekovo voljo, katera se mora odločiti v 
zemeljskem življenju. 
 
Torej duša morala zmagati s svojo težnjo. Namreč tako, kot telo izrazi svojo željo, tako 
svojo željo lahko izrazi tudi duša, in kolikor je ona močnejša, toliko bolj bo odločila o 
volji… Če pa se duša preda, potem telo ohrani privilegij, pri čemer ono v zemeljskem 
svetu dobi vse, kar si želi in kar zadovoljuje človekova čutila. In potem duša ostaja 
prazna, ker ona s temi posvetnimi stvarmi ne more doseči nikakršnega zadovoljivega 
ali duhovnega napredka, tako da je za dušo tisti čas, ki je porabljen za telesna ugodja, 
izgubljen. Obstajata dve različni oblasti, Moje Kraljestvo in zemeljski svet. Tako pa se 
razlikujejo tudi njihove dobrine, ki so razdeljene glede na želje… ene neminljive in 
druge razpadljive… Vendar pa so v glavnem iskane (željene) te slednje, ker le te mamijo 
človekova čutila, pri čemer slabijo njegovo voljo… Toda duhovne dobrine jo krepijo, če 
so enkrat le resno željene in sprejete. Tedaj namreč raste moč volje in težnja 
človekovega srca, pri čemer pa potem dobrine sveta izgubljajo na svoji privlačnosti… 
tako da je tedaj človek (od)rešen sedaj in za vekomaj… 
 
In samo prvi koraki v duhovno Kraljestvo so za človeka tako izjemno težki, vse dokler 
mu je zemeljski svet še vedno tako otipljiv pred očmi in vse dokler on v njem lahko 



16 

 

zadovolji svoje želje… Toda ko je enkrat resno narejen ta korak v duhovno Kraljestvo, 
potem svetlobe zemeljskega sveta začnejo bledeti, pri čemer močna (žarka) svetloba iz 
Mojega Kraljestva začne sijati in širiti vse večji sijaj… In tedaj je duša sama dosegla 
svetlobo (spoznanje) ter moč, tako da se bo potem vse manj želela vrniti v zemeljsko 
področje. In četudi še vedno živi na Zemlji, pa ona vse bolj pogosto prebiva v Mojem 
Kraljestvu svetlobe ter blaženosti, ker iz tega Kraljestva prejema bogastva, katerih ne 
more več izgubiti in katera ji sledijo v večnost. Ona dozoreva na zemeljski poti, ker 
njena moč nenehno raste, pri čemer ona lahko vse bolj goreče dela na izpopolnjevanju, 
ker se odreka zemeljskemu svetu zaradi Mojega Kraljestva, ki »ni od tega sveta.« 
AMEN  
 
 

..................................................................................................... 
DODATEK k prvemu poglavju… 

..................................................................................................... 
 
 

Bertha Dudde, št. 0911, 13. maj 1939 

 
»MOJE KRALJESTVO PRIHAJA OD ZGORAJ…« 

(Luka 17:20, 21) 

 
Toda Moje Kraljestvo prihaja od zgoraj... kar pa človeštvo ne verjame. Oni mislijo, da 
imajo znanje, vendar pa še naprej ostajajo v najgloblji temi duha, pri čemer vsakršen 
poizkus, da se prebudijo iz sna, propade, ker noč smrti tišči dušo k sebi, tako da dan s 
svojo svetlobo ni zaželen... In vse kaže na čas, o katerem sem govoril na Zemlji, tako da 
poslušajte sledeče: Vsi vi, ki verjamete, da hodite v Gospodovem Duhu, se ozrite na 
dogajanja v svetu... pri čemer se ravno tako ne ukvarjajte z interesi tega časa, ampak 
mislite na neskončen čas v večnosti, ki prinaša najhujše trpljenje tistim, ki Me niso našli 
na Zemlji. Zato prenesite vse, s čimer vas svet želi prizadeti, da bi tako lahko zgolj na ta 
način priskočili na pomoč mnogim, ki so zavedeni. Nikar ne pustite zavedenih njihovi 
usodi, ampak jim poizkušajte prinesti pomoč. Če Me namreč ljubite, potem bodo ti 
poizkusi blagoslovljeni, vendar pa morate vzeti nase trpljenje in ga prestati za Mene, 
vašega Zveličarja in Odrešenika (Jezusa Kristusa). Zemlja bo namreč v ognju, ker se 
povsod želi ločiti od Mene, pri čemer v zemeljskih bogastvih iščejo nadomestilo za to, 
kar dajejo. Dragocen čas na Zemlji mineva in ljudje ga ne izkoristijo, tako da le ta 
prinaša zgolj popolno ločenost od Boga, h Kateremu bi seveda morali oni težiti... Sonce 
s svojimi žarki ne more prodreti v hladna srca, zaradi česar bo nekega dne to postalo 
mučno stanje brez toplih žarkov Sonca, ker tisti, ki ostaja v noči, samega sebe prikrajša 
za koristen učinek Božanskega Sonca milosti. To mora biti za vas Moje opozorilo, ki je 
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polno Ljubezni, da še na Zemlji preusmerite dosedanji način življenja in da bolj 
hrepenite po Svetlobi. In v vsakem dogodku v svetu prepoznajte delovanje Božanstva, 
Ki vam želi usmeriti pozornost na to, da se približuje Konec tega obdobja, na 
prihajajoče čiščenje vsega duhovnega, da tako zavestno (po)iščete Boga, vašega 
Stvarnika in Odrešenika, da tudi vi ne padete v večno temo... Trpljenje na Zemlji 
namreč traja le kratek čas, muke v onostranstvu pa so neskončno dolge... 
 
Božje Kraljestvo se je spustilo, in ni od tega sveta. Ono se ne nanaša na vaše telo, 
ampak zgolj na vašo dušo, tako da ga morate vi tudi sprejeti z dušo, pri čemer pa se 
potem ne smete spraševati, koliko je to koristno za vaše zemeljsko telo.  Vse zemeljske 
dobrine, ki vam sedaj dajejo užitek, bodo minile, temu nasprotno pa bo Božje 
Kraljestvo večno, tako da blagor tistemu, ki ga (s)prejme, ko le to pride k njemu. Moje 
Kraljestvo ni od tega sveta, tako da ga tudi ni mogoče videti s fizičnimi (telesnimi) očmi; 
vi lahko pridete do njega z duhom, pri čemer boste tudi duhovno percipirali blaženosti 
in prepoznali Resnico vsega tega, o čemer sem vam govoril v času Mojega življenja na 
Zemlji... Ogromna težava na Zemlji Me je spodbudila, da znova z Ljubeznijo in 
usmiljenjem poskrbim za človeške otroke in da jih ponovno pripeljem do Mojega 
Kraljestva. Vendar pa nasprotnikova sila tako močno podpihuje zavračanje, pri čemer 
pa mu človekova volja ne nudi nikakršnega upora, zaradi česar se tako nahaja še v večji 
nevarnosti... In tisti, ki to prepoznajo, morajo biti dejavni za Mene in nenehoma 
prinašati Svetlobo (spoznanje, znanje) tistim, ki se še vedno nahajajo v najtemnejši 
noči. Oni ne bodo ničesar storili brez Moje pomoči. To Moje zagotovilo mora biti 
njihova tolažba in obenem tudi spodbuda za vedno bolj dejavno (goreče) delo za Mene; 
to so namreč Moji otroci, za katere se Jaz bojim in jih iščem z vso Ljubeznijo. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4637, 13. maj 1949 

 
BLAGOSLOVLJENA DEJAVNOST ZA BOŽJE KRALJESTVO... 

OPOZORILO NA MARLJIVO DEJAVNOST... 
 
Nenehoma pridobivajte (duše) za Mene in Moje Kraljestvo in nikar ne postanite 
malodušni zaradi neuspeha. Vi sami morate čutiti prežetost z Mojo močjo, tako da tudi 
vedno in nenehoma prejemajte Mojo Besedo, pri čemer vas bo moč, ki vam priteka, 
spodbudila na dejevnost, tako da boste morali povsod tam, kjer se vam bo ponudila 
priložnost, govoriti iz vsega srca. Potem pa ste vi tudi primerni delavci za Moj vinograd; 
vi ste dejavni za Mene in Moje Kraljestvo; vi govorite bližnjim v Mojem Imenu, pri 
čemer ravno tako usmerjate njihov pogled na tisto Kraljestvo, iz katerega jim prihaja 
najbogatejši blagoslov za njihove duše. Nobena zemeljska (posvetna) dejavnost se ne 
more primerjati s to dejavnostjo, kakor tudi nobeno zemeljsko delo ne more prekositi 
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duhovnega uspeha, in nobeno zemeljsko delo ne bo tako blagoslovljeno in ne bo imelo 
tolikšne Moje odobritve, kot delo za Moje Kraljestvo. In zato tudi vedite to, da vi ne 
živite zaman na Zemlji, če se ukvarjate s to dejavnostjo, pri čemer morate vedeti to, da 
vam je dana najlepša naloga in da morate biti vi samo goreče dejavni, če želite osvojiti 
Mojo Ljubezen in zadovoljstvo. To pa vam ni na nikakršen način postavljeno kot pogoj; 
vi ne boste prisiljeni na to dejavnost, ker bi le ta tako izgubila njeno vrednost in vam ne 
bi mogla prinesti blagoslova za dušo. Notranje veselje in hrepenenje je tisto, kar vas 
mora spodbujati, da služite Meni in vašim bližnjim, tako da vas bo potem duhovno delo 
tudi osrečevalo in vam prinašalo notranji mir, četudi vam le to, gledano zemeljsko, 
prinaša le malo koristi. Toda »Moje Kraljestvo ni od tega sveta...« Vedno imejte pred 
seboj te Moje Besede, pri čemer boste vi razumeli, da duhovno delo ne obstaja v svetu, 
kakor tudi ni priznano, da ono nima ničesar skupnega s svetom in njegovo dejavnostjo, 
da ga je potrebno izvajati tiho in marljivo, katero pa bo vendarle prineslo veliko večje 
uspehe od neke zemeljske (posvetne) dejavnosti. In zato nikar ne omagajte; ne 
postanite mlačni in ravnodušni; razmišljajte o težavah, ki zahtevajo duhovno delo in 
ostanite goreči služabniki, ki vedno vršijo Mojo voljo in so goreče dejavni za Mene, 
zaradi česar jih bom Jaz blagoslovil sedaj in v večnosti. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5067, 20. februar 1951 

 
K BOGU USMERJENA VOLJA... OKOVI LJUBEZNI... 

 
Za Mene je dovolj to, da je vaša volja usmerjena k Meni, da vi hrepenite po Resnici, da 
bi tako lahko vzpostavili povezanost z Menoj, in da se trudite postati Meni podobni. 
Potem je tudi Moja volja pripravljena, da vas oskrbi, tako da boste brez napora dosegli 
vaš cilj... končno združitev z Menoj, ki vam zagotavlja svetlobo in moč za vekomaj. 
Usmerjanje vaših misli k Meni, vaši duši prinaša uspeh, ker Mene ni potrebno dva krat 
poklicati; Jaz pridem, če je že samo ena misel usmerjena k Meni, pri čemer pa ta misel 
že pomeni to, da vi dvigate vaše roke kvišku. Vaša odločitev volje je Meni v prid; vi se 
ločujete od Mojega nasprotnika (Satana), pri čemer pa Jaz zgrabim to priložnost, da 
vas popolnoma povlečem k Sebi, ker ste vi odnehali od svojega odpora, čim Me 
začnete iskati v mislih. 
 
»Moje Kraljestvo ni od tega sveta...« Če Me iščete v mislih, potem vi že zavestno 
postavljate svet izza sebe, ker svet ne dovoli, da bi se kakršnekoli misli nanašale na 
Mene oz. tisti, ki je okovan z njimi, ne misli na Mene, ampak je podrejen tistemu 
(Satanu), ki je vladar sveta... Človek, ki še vedno povsem pripada svetu, ne more 
vzpostaviti povezanosti z Menoj, ker Jaz še ne obstajam zanj, vse dokler on svojo 
ljubezen usmerja k svetu. On sicer lahko dobro pozna Moje Učenje, vendar pa mu 
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primanjkuje vere v to, da je to učenje Resnica, zaradi česar Me tudi ni v njegovih mislih, 
razen kot domišlijski lik, pri čemer pa nima nikakršnega prepričanja, da (ta lik) obstaja. 
Toda če Me on resnično želi dognati, potem se je on že ločil od sveta, pri čemer ga Jaz 
potem tudi lahko povlečem v višine, tako da ga potem nič ne ovira pri tem, da prejme 
pravilno spoznanje, pri čemer on potem svojo Ljubezen usmerja k Meni, do Katerega 
se on trudi priti. In tako Jaz vem, kdaj je prišlo do ločitve od Mojega nasprotnika, pri 
čemer potem tudi lahko izvršim Svoj vpliv, medtem ko je najprej potrebna odločitev 
volje, komu se on želi podrediti. Jaz vedno znova človeku prekrižam pot, pri čemer pa 
potem on lahko drugam usmeri svoje misli, ki se nanašajo zgolj na zemeljski svet... Jaz 
dopustim, da Me on lahko zazna na kakršenkoli način, tako da on razmišlja o Bitju, Ki 
mu je omogočilo njegov obstoj. Ko pa on enkrat pride do takšne misli, potem ga le ta 
več ne zapusti; potem sem Jaz okoli njega položil ohlapne okove, ki ga ne stiskajo, 
ampak mu omogočajo, da vedno brez odpora hodi za Menoj. On si vedno bolj želi biti v 
teh okovih; on prostovoljno dopušča, da ga Jaz držim ujetega, ker Me njegova volja 
išče, pri čemer pa Jaz dovolim biti najden. To so okovi Ljubezni, moč, ki teče skozi 
njega, ki izhaja iz Mene, pri čemer naleti na odziv v njegovem srcu. In on nikoli ne želi 
pobegniti tej moči Ljubezni, ker le ta dobro dene njegovi duši. In tako ga Jaz 
prevzemam; Jaz z Mojo Ljubeznijo držim tistega, ki zgolj usmeri svoje misli k Meni, ker 
ona deluje samo tam, kjer je popustil  odpor... AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 5370, 20. april 1952 

 
»MOJE JE KRALJESTVO, MOČ IN SLAVA…« 

(Matej 6:13) 
 

Moje je Kraljestvo, moč in slava... in vse Moje stvaritve bodo nekoč vstopile v to 
Kraljestvo, pri čemer bodo polne moči ter svetlobe in gledale bodo slavo... Jaz pa bom 
prebival med njimi in jim priredil največjo blaženost tako, da Me bodo oni lahko videli, 
da Me bodo oni morali ljubiti z vso zaupnostjo, ker Moja Ljubezen prebuja najglobljo 
vzajemno Ljubezen, pri čemer tako za vekomaj ne bo več mogoča ločitev... Moje je 
Kraljestvo, ki vam obljublja to blaženost... Vi namreč še vedno živite na Zemlji; vi ste še 
vedno podrejeni gospodarju, čigar kraljestvo ne more pokazati nikakršne slave in 
katero obstaja zgolj navidezno, ker vam le to služi zgolj začasno na Zemlji za 
dozorevanje, in bo minilo, čim vaša duša zapusti telo. Vi še vedno živite v telesu na 
Zemlji, vendar pa vaša duša že lahko pride v Moje Kraljestvo, če ona le ima resno voljo 
za to. Jaz vas želim prenesti v Moje Kraljestvo, vendar pa Jaz za to potrebujem vašo 
voljo, katera se mora v svobodi odločiti za Mene, pri čemer se ona prostovoljno 
odpoveduje zemeljskemu svetu, kraljestvu Mojega nasprotnika, ki vpliva na dušo, da se 
le ta ne bi dvignila v Kraljestvo svetlobe, moči in slave. Toda če vi tako želite, vas Jaz 
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lahko primem in prenesem, da boste tako blaženi. Vse, kar imate radi na Zemlji, vse, 
kar še pripada Mojemu nasprotniku, morate biti vi pripravljeni prostovoljno pustiti, da 
bi to zamenjali za zagotovilo Moje Ljubezni, za vse, kar vas bo nekoč za vekomaj 
osrečilo... česar pa vi ljudje še ne morete dognati, o čemer vi nimate nikakršne 
predstave. Toda ne glede na to, da vi niste videli te slave, pa morate vi hrepeneti po 
Meni in Mojem Kraljestvu, ker vam mora to prebuditi Ljubezen do Mene, da bi se 
napotili in videli; vi si morate želeti pobegniti stran od tistega, ki vas je ločil od Mene, in 
tako iz notranje spodbude težiti k Meni. Potem pa ste že vstopili v Moje Kraljestvo, ker 
Me privlači vsaka misel na Mene; Jaz prihajam k vam, vas vzamem in vas nikoli več ne 
pustim, da padete nazaj v globine, v kraljestvo, iz katerega ste pobegnili. Moja 
Ljubezen vam daje močno okrepitev, pri čemer vaša ljubezen prejema iz Mojega ognja, 
in izpolnjujeta vas svetloba in moč, ki pa se bosta nenehno povečevali... Jaz vas bom 
vse sprejel v Moje Kraljestvo, vendar pa je odvisno od vaše volje, ali se bo to kmalu 
zgodilo, ali pa bo trajalo večno... če je namreč vaša volja še vedno usmerjena h 
kraljestvu, ki pripada temu svetu, potem vam moram Jaz ravno tako pokazati, da so te 
dobrine lažne, da boste vi tako nekoč prepoznali njihovo brezvrednost. Jaz vas ne 
morem prenesti v Moje Kraljestvo proti vaši volji; potrebno je prostovoljno pristopiti, 
pri čemer pa mora najprej priti do ločitve od kraljestva Mojega nasprotnika (Satana), 
tako da vas Jaz lahko šele potem zajamem in vam pripravim blaženosti Mojega 
Kraljestva, ki ni od tega sveta (Janez 18:36). Vi ste namreč nekoč vedeli za Mojo moč, 
silo in slavo, vendar pa ste vseeno šli za tistim, ki vam je obljubil njegovo kraljestvo... Vi 
ste prostovoljno zapustili Mene in Moje Kraljestvo, tako da se morate sedaj popolnoma 
prostovoljno vrniti, pri čemer pa morate najprej premagati tistega, ki vas je zajel 
(zasužnjil). Vi se morate osvoboditi iz nekega neskončno dolgega ujetništva; vi morate 
imeti željo, da se Mi predate, pri čemer bo potem tudi vaša volja lahko uresničila ločitev 
od njega; vaša volja Me bo lahko dosegla... vi boste lahko prišli do Mojega Kraljestva; vi 
boste bili lahko ponovno polni moči in sile, tako kot nekoč; vi boste Moji resnični otroci, 
pri čemer boste neskončno blaženi v Moji slavi. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5796, 26. oktober 1953 

 
PREMAGOVANJE MATERIJE... DUHOVNO KRALJESTVO... 

 
Vse dokler se vaše misli in prizadevanja nanašajo zgolj na svet in njegove dobrine, 
boste vi težko postali dediči Mojega Kraljestva, ker »Moje Kraljestvo ni od tega 
sveta«... Moje Kraljestvo je mogoče doseči zgolj z ločitvijo od tega, kar vam ljudem še 
vedno predstavlja neko vrednost... Moje Kraljestvo zahteva premagovanje materije, 
ker se vi ljudje lahko osvobodite forme in vstopite v  Moje Kraljestvo šele tedaj, ko ste 
se vi ločili od vsega, kar pripada Mojemu nasprotniku. Materialni svet je njegovo 
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kraljestvo, četudi on nima nikakršnega vpliva na samo materijo... Vendar pa ima on 
toliko večji vpliv na ljudi, ki kot duše zakrivajo v sebi duhovno, ki je sedaj doseglo 
stopnjo razvoja, kjer lahko pobegne njegovi vladavini, kjer se lahko oosvobodi vsakršne 
zunanje forme, če pravilno usmeri voljo. Tedaj pa on pretirano vrši svoj vpliv, da bi 
človeka priklenil na materijo, da bi mu napačno usmeril voljo, pri čemer on potem 
znova teži samo k temu, kar je že davno prej premagal. Materialni svet je vaš največji 
izpit volje, ker se morate vi odreči; vi se morate prostovoljno odreči vsemu, kar se vam 
zdi vredno v času zemeljskega življenja... vi morate zgolj stremeti k duhovnemu 
kraljestvu, torej izbrati in odločiti se za Mene ali za kraljestvo Mojega nasprotnika. On 
vas privablja z njegovimi dobrinami... vendar pa razmislite o tem, da so vse te dobrine 
minljive, da le te lahko propadejo same od sebe, kakor tudi da se morate ob času smrti 
ločiti od njih... Vi si jih ne morete zagotoviti za večnost; vi jih boste zanesljivo izgubili, 
prej ali slej... Mislite na to, tako da ustvarjajte in delujte, pri čemer si tako pravočasno 
priskrbite dobrine, katerih vam ni mogoče odvzeti, dobrine, ki niso minljive, katerih 
prave vrednosti bodo prepoznane šele v večnosti, po smrti telesa, in katere potem 
postanejo bogastvo duše, pri čemer jo bodo neskončno blagoslovile (Matej 6:19-21; 
Luka 12:33, 34). Hrepenenje po materiji vas naredi slepe za duhovne dobrine; vi ne 
morete prepoznati njihovih pravih vrednosti, ker so vse vaše misli zgolj zemeljsko 
usmerjene, tako da se vas pri tem ne morejo dotakniti duhovni tokovi... Moje 
Kraljestvo namreč ni od tega sveta; torej Moje Kraljestvo pride k vsakemu, ki hrepeni 
po njem... Zato se ločite od tega, kar vam preprečuje vstop v Moje Kraljestvo... 
Osvobodite se hrepenenja po zemeljskih dobrinah; bodite v pomanjkanju in se 
odrekajte, vse dokler vi živite na Zemlji, da boste potem v vsej polnosti prejeli Moje 
dobrine Ljubezni v duhovnem Kraljestvu. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5854, 15. januar 1954 

 
PRIDOBIVANJE DUHOVNIH BOGASTEV NA ZEMLJI... 

 
»Moje Kraljestvo ni od tega sveta...« (Janez 18:36), toda njega je moč osvojiti edinole 
na tem svetu... Če namreč vi želie postati Božji otroci, če želite prevzeti dediščino 
vašega Očeta, torej vladati in kraljevati z Menoj v Mojem Kraljestvu, potem si morate vi 
pridobiti to pravico na tem svetu, ker ste vi sprva Moje stvaritve, ki pa si morajo najprej 
priboriti to, da postanejo otroci. Ni Zemlja to kraljestvo, katerega morate vi posedovati 
za večnost, ampak je Moje Kraljestvo ta duhovni svet, ki je prežet s sevanjem Moje 
svetlobe Ljubezni, ki ponuja brezštevilne blaženosti in ki je vaša resnična domovina... 
Razlog za to, da si morate vi na tej Zemlji pridobiti pravico, da bi za vekomaj prebivali v 
tem Mojem Kraljestvu svetlobe, je ta, da ste vi nekoč prostovoljno zapustili to Moje 
Kraljestvo, tako da vam je le ta lahko vrnjena samo takrat, ko se vi dokažete na izpitu 
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volje... Ta izpit pa je potrebno opraviti na Zemlji, sredi vsakovrstnih skušnjav, sredi 
kraljestva, katerega premagati je vaša naloga, toda katerega vi nikoli ne smete vzeti za 
cilj vaših hrepenenj in prizadevanj, ker si boste tako ponovno zapravili pravico na Moje 
Kraljestvo, pri čemer boste še dolgo časa ostali v ujetništvu gospodarja tega sveta 
(Satana), katerega stvaritve so nosilci duhovnega, ki mu še vedno pripada. To je njegov 
svet, čeprav pa on nima moči nad nobeno zemeljsko stvaritvijo... tako da so vse 
stvaritve ovoj duhovnega, ki je nekoč odpadlo od Mene, kateremu Jaz ponovno želim 
omogočiti, da postane svobodno in da nekoč vstopi v duhovno Kraljestvo. Zato morate 
vi ljudje stremeti k višjemu; vi morate sicer resda iti preko Zemlje kot skozi fazo učenja, 
vendar pa mora to pripeljati do dozorevanja za Moje Kraljestvo, ki pa vas bo potem 
nepopisno osrečilo. Vse dokler vi nimate znanja glede vaše resnične zemeljske naloge, 
vam svet lahko postane zelo privlačen, vendar pa vam bo vedno znova pokazano to, da 
morate vi opraviti dolčeno nalogo na Zemlji... In če sedaj usmerite pozornost na to, 
boste vi zagotovo prišli do spoznanja, in če potem vi želite pravilno postopati, če želite 
izpolniti voljo Tistega, Ki vam je dal življenje, potem boste vi ravno tako stremeli k 
Mojemu Kraljestvu, pri čemer boste premagali zemeljski svet, ker to zahteva 
premagovanje vseh zemeljskih hrepenenj... to je vaša borba proti vas samih. Toda 
Moje Kraljestvo je mogoče osvojiti zgolj s silo (Matej 11:12); Moje Kraljestvo si je 
potrebno priboriti, pri čemer je potrebno narediti zamenjavo zanj... potrebno je 
žrtvovati nekaj, kar pripada temu svetu; duša se mora prostovoljno ločiti od tega, da bi 
potem prejela nekaj, kar je veliko bolj dragoceno... duhovne dobrine, ki ji zagotavljajo 
vstop v Moje Kraljestvo in pomenijo neizmerno bogastvo za dušo. Vseeno pa vam Jaz 
ne postavljem prevelikih zahtev, tako da vsak posameznik lahko postane kandidat za 
Moje Kraljestvo, ki ni od tega sveta... Jaz vam namreč pomagam, čim si vi samo želite 
postati Moji otroci... Jaz vam pomagam, ker vas ljubim in želim, da vsi postanete 
blaženi in ker edino Moje Kraljstvo lahko podari te blaženosti. Jaz vam pomagam, ker 
Jaz želim, da se vi kot Moji otroci vrnete v domovino, v vašo Očetovsko Hišo , tako da 
sedaj lahko združeni z Menoj delujete v blaženosti. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6725, 31. december 1956 

 
BESEDA NA SILVESTROVO... 

 
V svetu ne morete najti notranjega miru; ne morete najti blaženosti, ki vam je dana 
zgolj takrat, ko ste pristno (iskreno) in globoko povezani z Bogom, ker sta mir in 
blaženost Moj dar tistim ljudem, ki so usmerjeni k Meni, ki si želijo prejeti darove od 
Mene... Sreča, katero vam ponuja svet, je zgolj omamljenost, lažna sreča, ki nima 
nikakršnega trajanja in vedno pusti praznino v vaših srcih... Torej tisti, ki Me je enkrat 
našel, katerega sem Jaz lahko osrečil z Mojimi darovi, je izpolnjen, pri čemer pa on 
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vedno znova hrepeni. Iskrena povezanost z Menoj doseže tudi to, da se človek počuti 
vzhičeno, tako da se ga zemeljski svet le komajda dotakne... On je sicer resda še vedno 
na svetu, vendar pa le ta ne more več upravljati z njegovimi mislimi; on gre skozi njega 
(živi v njem), toda ne zanimajo ga njegovi dražljaji in privlačnosti, ker je on izpostavljen 
sevanju Mojega Sonca Ljubezni, pri čemer na tem sijaju vse zbledi in postane 
neučinkovito. On je našel tisto, kar je iskala njegova duša, tako da je srečen v tej 
gotovosti. Kako malo ljudi je vzpostavilo to povezanost z Menoj, katera jih že na Zemlji 
oblikuje v kandidate za Moje Kraljestvo... Vsi ljudje sicer resda iščejo srečo, vendar pa 
se ta težnja vsakega nanaša zgolj na svet, na zemeljske dobrine (bogastva), tako da 
pravzaprav zgolj na smrt, ker je ta zemeljski svet mrtev in je kraljestvo tistega (Satana), 
ki je proti Meni, kot sovražnik življenja. On si prizadeva vse zadržati v stanju smrti, 
medtem ko Jaz želim dati življenje... Torej življenje se ne more izliti na ljudi, ki nimajo 
še nikakršne povezanosti z Menoj, kakor tudi stanje smrti ne bo človeku nikoli 
priskrbelo resničnega miru in notranje blaženosti. Vendar pa si vsi vi lahko ustvarite to 
blaženo srečo, ker vsi ljudje lahko pridejo k Meni, da bi prejeli darove od Mene... Jaz 
namreč nikogar ne zavračam in ga ne prikrajšam za Mojo Ljubezen, ker je te blažene 
darove mogoče dobiti samo od Mene Osebno, tako da mora tisti, ki jih želi prejeti, priti 
k Meni Osebno, in se tako obrniti stran od sveta, ker Mene ni mogoče iskati in najti v 
svetu. Posveten človek ne razume teh besed, tako da tisti, ki sprejme Besedo od Mene, 
tudi ve, da to niso prazne Besede, katere Jaz govorim ljudem... Le še nekaj časa 
zemeljski svet ostaja vaše področje, kjer vi smete biti, kateri pa ne bo obstal, ker je 
nastopil čas, v katerem je prišlo do velikih sprememb. Ko bi vi ljudje vendarle želeli 
verjeti v to, da bi tako vi ta kratek čas, ki vam je še preostal, bolje izkoristili za 
zveličanje vaše duše... ko bi vi vseeno že sedaj želeli predati to, kar vam bo v kratkem 
času tako ali tako odvzeto. Vi bi neizmerno veliko dosegli, če bi sedaj lahko žrtvovali... 
sicer resda le brezvredne dobrine, katerim pa vi pripisujete preveliko vrednost. Vi ne 
boste nikoli prišli do resničnega miru v Zemeljskem živlenju, vse dokler vi ne vstopite v 
krog toka Moje Ljubezni, vse dokler se vi ne napotite k Meni in se Mi popolnoma 
predate, da tako Jaz prevzamem vašo nadaljno življenjsko pot in vas pripeljem do cilja. 
Toda to popolno posvečenje Meni vam bo prineslo blaženi mir, katerega ne morete vi 
nikoli najti v svetu... Jaz želim samo to, da prejmete življenje, zaradi česar se trudim, da 
vas odvrnem od stvari, ki pomenijo vašo zanesljivo smrt. Svet namreč ni Moje 
Kraljestvo, kakor sem Jaz vam ljudem to tudi povedal z Besedami: »Moje Kraljestvo ni 
od tega sveta...«, tako da mora tisti, ki želi biti sprejet v Moje Kraljestvo, pustiti svet 
izza sebe; on se mora prostovoljno ločiti od njega; on mora iskati notranjo povezanost 
z Menoj, pri čemer bo on doživel mir in blaženost tistih, ki so stanovalci Mojega 
Kraljestva. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7094, 16. april 1958 

 
ZEMELJSKI SVET JE KRALJESTVO NASPROTNIKA... 

 
Ker je zemeljski svet kraljestvo nasprotnika, ima on na njem tudi določene pravice, 
katerih mu Jaz ne bom zmanjšal, toda katere mu vi ljudje lahko sami odvzamete, če se 
ne podrejate njegovi volji. On si namreč prizadeva delovati po svoji volji ravno preko 
sveta, preko vsega, kar je povezano z materijo... On poizkuša povečati pohlep po 
materiji, pri čemer z materijo vpliva na vas, medtem ko vam jo postavlja pred oči na 
tako privlačen način, da jo vi želite posedovati... Jaz pa ne preprečim njegovega 
delovanja niti njegovih namer, ker ima on še vedno pravico do vas, kateri ste šli nekoč 
prostovoljno za njim v brezno... 
 
Vendar pa se mu vi lahko uprete; lahko se uprete vsem njegovim skušnjavam, če imate 
resno namero osvoboditi se od njega in uspešno prehoditi vašo zemeljsko pot. On 
namreč ne more prisiliti vaše volje; vi se lahko sami odločite v popolni svobodi, pri 
čemer pa morate pravilno izkoristiti to svobodo, tako da morate prepoznati svet kot 
njegovo kraljestvo in si prizadevati, da mu pobegnete, pri čemer pa vam bom vedno 
pomagal, če imate resno voljo. In zato se ne morete nikoli osvoboditi odgovornosti, ki 
jo imate do vaše duše, ker se morate vi sami odločiti o tem, ali bo Moj nasprotnik 
zadržal moč nad vami ali pa se boste osvobodili izpod te moči. On vas ne more prisiliti, 
kakor tudi Jaz ne izvajam nikakršne prisile, niti do vas niti do njega... 
 
Toda v enaki meri, v kateri on preizkuša svojo moč nad vami, da vas zavede, tako sem 
tudi Jaz Osebno pripravljen oskrbeti vas z darovi milosti, tako da je povsem mogoče, 
da se mu uprete. Toda to, če je sedaj duhovno stanje ljudi tako nizko, če so njihove 
misli usmerjene zgolj na materijo, kakor se tudi njihove misli in želje nanašajo zgolj na 
pridobivanje zemeljskih dobrin, pa je to potrebno pripisati samim ljudem, ker oni 
prostovoljno izpolnjujejo želje Mojega nasprotnika, četudi bi se mu lahko uprli... In 
vedno znova je svobodna volja tista, ki odloča o duhovnem stanju vsakega 
posameznega človeka, kakor mu le ta ravno tako ne bo odvzeta, vse dokler on kot 
človek živi na tej Zemlji. 
 
In on lahko ravno preko te svobodne volje, ko zlorabi svojo voljo, pride tako daleč, da 
bo njegova volja ponovno omejena, da bo on ponovno vrnjen v stanje nesvobode, ki pa 
je tako izjemno boleče... da bo on sam postal materija, h kateri je težil v času svojega 
zemeljskega življenja. Tedaj je sicer nasprotnik resda odnesel zmago, ker je preprečil 
vrnitev k Meni, vendar pa je on to samo preložil, pri čemer bo duhovno, katerega je 
pridobil zase z njegovim vplivom, ponovno umaknjeno od njegove moči in njegovega 
vpliva, kar pa tudi za njega samega pomeni izgubo moči za neskončno dolgo časa. 
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»Moje Kraljestvo ni od tega sveta...« Te Besede morajo vam ljudem najjasneje reči, 
kakšno mišljenje morate imeti o zemeljskem svetu... če vas je sploh briga za to, da 
nekoč posedujete Moje Kraljestvo. In ravno posvetni ljudje, materialisti, se 
zadovoljujejo s tem, da posedujejo ta svet, pri čemer ne težijo k nikakršenemu 
duhovnemu Kraljestvu, ampak so že podlegli privlačnostim gospodarja tega sveta, 
četudi ga oni ravno tako ne priznajo kot bitje, pod čigar vplivom se nahajajo. On jih 
namreč tolče s popolno zaslepljenostjo; on jim zastira še tako šibko svetlobo 
spoznanja; on jim prižiga lažne svetlobe, ki jim preprečujejo, da bi videli pravo 
(resnično) Svetlobo... 
 
Vendar pa Jaz ne bom zaustavil njegovega delovanja, ker se gre za svobodno odločitev 
volje, katero mora človek podati na Zemlji... Moja sredstva pomoči lahko doprinesejo k 
spremembi volje, ker so sestavljena v glavnem iz tega, da se ljudem predstavi 
razpadljivost (minljivost) materije, da jim se vedno znova odvzame njihova imetja 
(premoženja), da se jih spodbudi, da težijo k nerazpadljivim dobrinam (bogastvom)... 
zaradi česar se bodo v času Konca vedno odvijali dogodki, ki ljudem povsem jasno 
kažejo brezvrednost tega, kar ponuja svet. Jaz namreč ne izpustim ničesar, kar ljudem 
še lahko prinese pomoč; Jaz vse delam z namenom, da jih izvlečem iz usode njihovega 
pregnanstva (glej Knjižico št. 44), katerega pomena ljudje ne poznajo in v to tudi ne 
verjamejo, če jim je dostavljeno znanje. In zato se jim bo še veliko tega zgodilo, preden 
bo prišel Poslednji Dan, ki pa potem nepreklicno odloča o usodi vseh ljudi. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7344, 23. april 1959 

 
VEČNA BORBA PROTI SVETU... 

(Matej 6:19-21; Jakob 4:4) 

 
In če hrepenite po zadovoljstvih tega sveta, potem se samo spomnite tega, da boste po 
lastni krivdi izgubili duhovna zadovoljstva, ker ne morete istočasno posedovati obeh, in 
duhovno in zemeljsko kraljestvo, ker Moje Kraljestvo ni od tega sveta. Zadovoljstva, ki 
so vam ponujena s strani zemeljskega sveta, bodo vedno zadovoljila zgolj telo in ne 
duše, ki pa potrebuje nekaj drugega, da bi dosegla blaženost, in kateri ni mogoče 
podtakniti zemeljskih užitkov, ampak zahteva duhovno hrano, da bi postala srečna. In 
zato vedno poskrbite za to, da vam vaše hrepenenje ne bi ušlo iz rok, pri čemer bi tako 
zadušilo hrepenenje duše. Vedno poskrbite za to, da vam zemeljska zadovoljstva 
(užitki) ne bi preprečila duhovnih teženj; ona so proti njim... človekova duhovna težnja 
se zmanjšuje do tistega obsega, kolikor on poizkuša pridobiti zase oz. za njegovo telo, 
za fizična zadovoljstva, pri čemer pa si vedno zapomnite to, da »Moje Kraljestvo ni od 
tega sveta...«  
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Tako da bo vse, karkoli vam daje užitke ali mislite, da ima neko vrednost, kar pa še 
naprej pripada temu svetu, vedno predstavljalo majhno oviro na stezi vzpona v 
duhovno Kraljestvo. Jaz vam ne branim vsega, to samo ne bi smelo predstavljati 
nevarnosti, da se izgubite na stezi do Mene... Vse dokler ni te nevarnosti, vi lahko ravno 
tako dajete vašemu telesu to, kar ono zahteva... In od vas je odvisno to, da ugotovite, 
ali in v kolikšnem obsegu boste vi onemogočeni vzpostaviti vaš stik z Menoj, (odvisno 
je) od vaše iskrene težnje po Mojem Kraljestvu in njegovi pravičnosti (Matej 6:33). In če 
potem zamudite priložnost, s katero bi si vi lahko zagotovili, da ste duhovno siti samo 
zato, ker želite ustreči vašemu telesu, potem bo s tem storjena krivica vaši duši, ki je 
ravno tako sestradana in potrebuje okrepitev. 
 
Tisti, ki teži k duhovnemu, ne bo nikoli zapostavil duhovnega Kraljestva ali njegove 
duše; on jo bo vedno postavil kot najpomembnejšo; on ne more drugače kot vzeti v 
poštev njegovo dušo, pri čemer ne bo usmerjal prevelike pozornosti na njegovo telo, 
vse dokler ni najprej poskrbel za njegovo dušo. In vse, kar bo potem dal telesu, bo Meni 
prav, ker je on najprej vzel v poštev Moje Kraljestvo in Mojo voljo, preden je poskrbel za 
njegovo zemeljsko življenje, kar pa je pravilno in ravno tako v skladu z Mojo voljo. Jaz 
sem vas namreč postavil na ta svet, ker lahko popolnoma dozorite na njem, tako da bo 
vaša duša resnično popolnoma dozorela, če vi vedno mislite na Mojo voljo in na Zemlji 
živite v skladu z njo. In vedno bo Moja volja ta, da morate vi dvigniti vaše oči k Meni, da 
težite k Meni, da vi iščete povezanost z Menoj, pri čemer tako vedno ostajate zajeti s 
strani duhovnega Kraljestva in se ponovno ne zakopavate v materijo zaradi 
zemeljskega sveta, ki pomeni vašo smrt. 
 
In če vas doletijo velike zemeljske skušnjave, potem vedno pazite na to, da si po vaši 
lastni krivdi ne zapravite bogastva za vašo dušo... da se vi prostovoljno ne odrečete 
temu, kar si je vaša duša že pridobila... pri čemer vi zanemarite njeno hrepenenje, tako 
da ona trpi zaradi zemeljskih premoženj in zemeljskih zadovoljstev (užitkov). Svet je 
vaš sovražnik; poizkušajte postati njegov gospodar. Vi se mu zagotovo lahko 
prilagodite, vendar pa ne dovolite tega, da postane vaš gospodar, kateremu se 
podrejate, pri čemer tako utrpite poraz, namesto da si priborite zmago. Ostanite v 
nenehnem stiku s Kraljestvom, ki ni od tega sveta, tako da boste vi resnčno postali 
zmagovalci nad zemeljskim svetom, pri čemer vam bo on služil za to, da dosežete 
popolnost (Matej 5:48), ker je to vaš EDINI cilj. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 8591, 20. avgust 1963 

 
ŠIROKA IN OZKA POT... 

(Matej 7:13, 14) 

 
Tisti, ki se je posvetil svetu, bo težko našel pot v duhovno Kraljestvo... On hodi po široki 
in ravni poti, ki mu ponuja veliko zapeljivih slik, ki očara (privlači, začara) vsa njegova 
čutila, ki telesu daje ugodje in od katere ne more odlepiti svojih oči (pogledov)... On bo 
gledal v cvetoče vrtove; stimulirana bo njegova življenjska sla (poželenje), pri čemer pa 
se on ne bo naveličal sprejeti vsega, kar je privlačno, ker njegovo bitje hrepeni po tem, 
pri čemer je tako izponjeno njegovo hrepenenje s strani tistega (Satana), ki želi 
onemogočiti to, da bi se človekove misli usmerile k duhovnemu kraljestvu. Njegova 
duša je sestradana, ker vse dobrine, ki mu jih ponuja svet, ne potešijo lakote in žeje 
duše, ki potrebuje drugačno hrano, da bi dozorela, da bi ozdravila; duša je namreč 
bolna in uboga takrat, ko so ji ponujene zgolj zemeljske stvari.  
 
Vendar pa glasniki (preroki) vedno znova stojijo na križiščih, kjer se odcepijo ozke poti, 
pri čemer želijo povleči (vrniti) ljudi na te ozke poti. Toda le redko jim uspe prepričati 
človeka, naj ne gre naprej po svoji široki poti, temveč naj izbere ozko pot, ki hitreje in z 
gotovostjo vodi do cilja. Ko ljudje poslušajo Moje glasnike in sprejmejo njihovo 
vodstvo, potem so oni resnično prejeli pomoč, zaradi česar bodo oni kmalu usmerili 
svoj pogled Navzgor, pri čemer se bodo pogumno povzpeli, ker tam vidijo čudovit cilj. 
Oni ne bodo dovolili, da jih zadržijo ovire ali raznorazne težave; oni gredo za svojim 
Vodičem, pri čemer premagujejo vse težave, ker jim Moji glasniki znajo na tako čudovit 
način prikazati cilj, da oni izkoriščajo vse svoje moči, da bi ga dosegli.  Čeprav pa le 
maloštevilni stopijo na to ozko pot, ker večina ljudi sploh ne posluša Mojih glasnikov, 
tako da se težkega in zahtevnega vzpona prestrašijo tisti ljudje, ki zgolj skrbijo za svoja 
telesa in ne za svoje duše…  
 
Široka pot je napačna pot, ker le ta vodi navzdol v brezno, iz katerega ni vrnitve; oni se 
zapletajo v neprehodno goščavo in se ne morejo več osvoboditi iz nje, razen če oni ne 
pokličejo Edinega (Jezusa Kristusa) na pomoč, Katerega sicer zagotovo poznajo, toda v 
Katerega niso želeli verovati… On je Edini, ki jim lahko celo v tej zmešnjavi pošlje 
pomagače, ki jih osvobodijo in pripeljejo na drugo pot. Vendar pa le maloštevilni 
prosijo za pomoč tega Edinega, zaradi česar bo njihov konec strašen. Vedno mislite na 
to, da vi ne greste preko Zemlje, da bi zgolj uživali in si ustvarili dobre življenjske 
pogoje za vaše telo, temveč verjemite, da je potrebno najprej vzeti v poštev dušo (da je 
potrebno najprej poskrbeti za dušo). In da bi ji pomagali, potrpežljivo sprejmite vse 
težko; zavestno pojdite po ozki poti, ki od vas zahteva moč za vzpon, pri čemer 
verjemite, da le ta vodi do cilja, in da bo le ta vse bolj jasen, kolikor višje se vi 
povzpnete, in da vas na koncu poti čaka Edini, Ki vam pošilja glasnike, ki vam dajejo 
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podporo in vam pomagajo, da premagate vse ovire… da morate samo dvigniti vaš 
pogled, da bi prejeli moč in svetlobo (spoznanje) od zgoraj, da se vi ne bi izgubili in da bi 
premagali vse težave na poti…  
 
Vendar pa ne dovolite, da vas zavedejo privlačne slike, ki kažejo široko pot, ki vodi 
strmo v brezno. Vaš cilj je Zgoraj, v svetlobi; in resnično je to samo kratek napor, 
katerega morate vi izkoristiti, da bi prispeli v višine. Toda vi boste bogato nagrajeni za 
ta trud, ker se vam potem ni potrebno bati zla, če ne zanemarjate več cilja… Mene 
Osebno, Ki vas želim uvesti v raj, v kraljestvo svetlobe in blaženosti… Toda do tega ni 
nikoli mogoče priti po široki poti, ker je le ta sredstvo Mojega nasprotnika, ki vam želi 
postaviti pred oči vse dobrine sveta, da bi vas odvrnil od cilja: da boste ponovno 
združeni z Menoj. On zgolj deluje na človekova čutila (na telo), Jaz pa želim osvojiti 
vaše duše, zaradi česar vam moram odvzeti vse, kar bi lahko povzročilo škodo vaši 
duši; to pa vključuje vse svetovne užitke in naslade, ker “Moje kraljestvo ni od tega 
sveta…”  
 
Če vi težite k temu svetu, potem ne boste prišli v Moje kraljestvo; in zato se umaknite iz 
sveta tam, kjer je to mogoče, četudi morate vi izpolniti vse zahteve, katere vam 
postavlja zemeljsko življenje… Vendar pa ne dovolite tega, da le te postanejo vsebina 
(smisel) življenja, temveč težite k Mojemu kraljestvu; in resnično vam ne bo žal, tako da 
boste šli z veseljem po ozki poti, ki vodi navzgor, ker Me boste kmalu prepoznali v 
Vodiču, Ki hodi poleg vas… Takrat vas namreč lahko tudi Jaz Osebno spremljam, ker 
ste vi naredili to, da sem Jaz Cilj vaše zemeljske poti in ker Jaz sedaj obenem tudi 
prepoznam to, da se vi obračate stran od tistega (Satana), ki vam obljublja in ponuja 
edinole svet… In kolikor dlje se vi odmaknete od te široke poti, toliko lažji vam bo sedaj 
vzpon, ker bo postajalo vse svetlejše v višini, h kateri vi težite, vse dokler vas ne bo 
obdal najsvetlejši sijaj in vi boste vstopili v Moje kraljestvo, ki pa vam bo odprlo 
nesluteno slavo (lepote); in sedaj boste vi živeli v svetlobi, moči in svobodi, pri čemer 
boste blaženi. AMEN 
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.........................................,,.......2........................................,,....... 
»Nihče ne more služiti dvema gospodarjema…« (Matej 6:24) 

............................................... †.................................,,................ 
 

 
Bertha Dudde, št. 1037, 5. avgust 1939 

 
»NIHČE NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA…« 

 
Tisti, ki ljubi življenje, sam sebi ustvarja smrt, kdor pa ga prostovoljno preda, bo živel 
večno (Matej 10:39). Torej zemeljski svet je samo predhodnja stopnja za večnost, tako 
da če sedaj ne želite pustiti zemeljskega življenja, je vaša ljubezen še vedno preveč 
usmerjena k zemeljskim stvarem. In s tako ljubeznijo srca ne morete postati blaženi 
glede na to, da ne morete odpreti srca z duhovno in zato tudi ne morete živeti 
duhovnega življenja… Vendar pa je duhovno življenje sinonim za blaženost. Vzemite 
neko posodo, ki je postala popolnoma neuporabna in nalijte vanjo vodo; vaš napor, da 
bi v njej zadržali vodo, bo zaman, kakor bo tudi celo najmanjša ovira motnja, če mora 
biti voda prelita skozi ozko odprtino… Sedaj pa opazujte neko srce, ki je popolnoma 
usmerjeno k zemeljskemu življenju… Ono sicer lahko vedno znova posluša duhovne 
Resnice, vendar pa se le te ne morejo zadržati v njem, ampak odmevajo, ne da bi jih pri 
tem slišalo (srce). Ravno tako pa tudi duhovna Resnica ne more prodreti v človekovo 
srce, če ji je onemogočen vstop z ovirami, ki so zemeljska zavajanja in dražljaji sveta. 
Zato človeška duša ne more dozoreti brez Resnice, ker ima duša kot takšna potrebo po 
duhovni hrani, medtem ko je celotna zemeljska zadovoljitev le hrana za telo. Torej telo 
s smrtjo propade, tako da je samo duša določena za življenje v večnosti. Ona je sedaj 
zakrnela in je zagotovo brez življenja, če ljubi le zemeljsko življenje in če hrepeni zgolj 
po njegovi zadovoljitvi. »Tisti, ki preda svojo telo iz Ljubezni do Mene, bo imel večno 
življenje. In Jaz vam dajem, vendar pa ne tako, kot vam daje svet…« Te Gospodove 
Besede dajejo smernice za življenje na Zemlji. Tisto, k čemur lahko tukaj težite, ni 
primerljivo z zemeljskimi radostmi. Ni potrebno, da strežete vašemu telesu in da 
zadovoljite vsakemu poželenju, ker je to telo minljivo… Če torej Gospodu in 
Odrešeniku žrtvujete vse, kar je potrebno razumeti kot telesna želja… če se odrečete 
telesnemu življenju in mislite samo na življenje duše na Zemlji, boste nekega dne 
pripravljeni za nebeške radosti. In tisto, čemur se odrečete, vam bo tisočkrat 
povrnjeno… Če pa verjamete, da lahko delate obe stvari hkrati, če verjamete, da lahko 
služite svetu in obenem tudi dostavljate duši duhovno hrano, potem vas Gospod 
poziva: »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema…« Tisti, ki se usmerja k Zemlji in 
k njenim užitkom, ne najde poti Navzgor, tisti, ki hrepeni po svetu, je služabnik tistega 
(Satana), ki vas poizkuša povleči navzdol, tako da vi ne morete istočasno priti na Vrh in 
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služiti Gospodu… tedaj namreč delate nekaj, kar je v nasprotju s tem, kar bi morali 
narediti narediti tako za priti na Vrh, kakor tudi za iti navzdol. Duhovni napredek 
zahteva odrekanje vsemu posvetnemu. Če pa se znajdete v situaciji, da sta pred vas 
postavljeni ena in druga stran, pri čemer se morate odločiti, potem je vaša svobodna 
volja ta, ki izbere. Vendar pa ni nikoli mogoče narediti kompromisa in tako tudi 
predlagati Nebeškemu Očetu, da odobri težnjo k obema stranema… Človek se mora 
sam odločiti, da izbere pot na Vrh, pri čemer se odreče svetu, ali pa v želji po svetu 
sprejme propad za svojo dušo, pri čemer bo tako izgubil večno življenje v slavi. In zato 
je neprimerljivo boljše biti na tem svetu v pomanjkanju in se odreči vsem zemeljskim 
užitkom, kot pa biti za vekomaj izločen iz nebeškega veselja ter blaženosti. AMEN  

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 4408, 18. avgust 1948 

 
»NIHČE NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA…« 

 
Nihče ne more služiti dvema gospodarjema… Vsak tisti, ki si želi vzpostaviti stik z 
Menoj, ne bo nikoli mogel gledati v svet, ker je Mene moč najti samo onstran sveta. In 
če bi Sebi moral dovoliti, da bom najden, potem mora biti hrepenenje po svetu 
postavljeno na stran; ono mora biti popolnoma zanemarjeno, ker svet pripada Mojemu 
nasprotniku; to je njegovo področje, kjer ima svobodno vladavino. In on resnično ne 
teži k temu, da po poti sveta vodi ljudi do Mene. On Me namesto tega želi izpodriniti; 
on nenehoma poizkuša usmeriti posebno pozornost na svet, da bi tako Jaz ostal 
pozabljen. Zaradi tega, če je kdorkoli izmed vas resen, kar se tiče njegovega višjega 
razvoja, on ne more v nobenem primeru še naprej izkazovati časti svetu… četudi on še 
naprej živi sredi sveta, ki pred njega postavlja velike zahteve, katerim mora ustreči. 
Vendar pa dejansko obstaja razlika med dolžnostjo in med osebnim hrepenenjem po 
svetu. Prejšnja je popolnoma v skladu z Mojo voljo, ker vam je na Zemlji dana naloga, 
poleg katere pa vi lahko ravno tako popolnoma uresničite vašo duhovno nalogo: 
dozorevanje vaše duše, če ne prevlada hrepenenje po svetu, kar pa se dogaja, ko so 
zemeljska zadovoljstva (užitki) in poželenja močnejša od hrepenenja po duhovnem 
premoženju, pri čemer tako človeško bitje pozabi na Mene, tako da je dejansko že celo 
pomisel na Mene neprijetna, katera pa vodi do tega da Me oni zavračajo. Vsak tisti, ki 
stremi k temu, da ustvari nek pretiran občutek blaginje zase oz. za njegovo telo, ali 
preko zadovoljevanja fizičnih apetitov, čutnih in telesnih poželenj, ali preko kopičenja 
materialnih premoženj, ne da pri tem razmišljajo o svojem bližnjem, ki zaradi tega 
gleda zgolj v lastno korist, je ujet s strani sveta. On je voljno orodje Mojega nasprotnika 
(Satana), tako da on ne bo nikoli našel steze do Mene, če se ne odreče hrepenenju po 
zemeljskem svetu, da se ponotranji in teži k duhovnemu bogastvu (Matej 6:19-21). Eno 
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in drugo namreč ne gre skupaj, ker bo potem on služil dvema gospodarjema, tako da 
ne bo nobenemu služil dobro. Če iščete Mene, potem morate pogled usmeriti k nebu, 
ker sem Jaz zgoraj in ne spodaj… Spodaj je področje Mojega nasprotnika, kjer se vi še 
naprej zadržujete s svojim telesom, vendar pa se vaša duša lahko vedno dvigne k Meni 
v Moje kraljestvo. Čeprav je telo še naprej področje Mojega nasprotnika, pa se duša 
kljub temu lahko dvigne v sfere onstran Zemlje, in je tisto, kar Jaz zahtevam od 
nekoga, ki Me želi najti, Mi služiti in na ta način biti eden od Mojih Izvoljenih (Lastnih). 
Potem se bo duhovna iskra v njem združila z Očetom-Duhom, ker če on z vso resnostjo 
teži k Meni, bo obenem tudi njegovo srce preplavljeno z Ljubeznijo, katera pa nima 
ničesar skupnega s svetovno ljubeznijo. Ta Ljubezen se bo izrazila do druge osebe, 
tako da človeško bitje že vzpostavlja stik z Menoj… On se želi odreči temu, kar pripada 
svetu, pri čemer on tako daje in služi njegovemu bližnjemu, in ker sem Jaz dal to 
zapoved, on obenem tudi služi Meni kot svojemu Gospodarju. Svetovna ljubezen je 
torej oblika sebične ljubezni, tako da bi se moralo človeško bitje, če želi doseči 
blaženost, boriti proti tej ljubezni. Zaradi tega se mora on ravno tako boriti proti 
njegovi ljubezni do sveta in poizkušati izpolniti želje duši, katera se bo, vodena s strani 
duha znotraj, usmerila zgolj k duhovnim premoženjem in tako prikazala Ljubezen do 
Mene. Jaz sem namreč edini Gospodar, Kateremu morate služiti, če želite postati 
blaženo srečni. AMEN  

 
*** 

  
Bertha Dudde, št. 4867, 28. marec 1950 

 
»NIHČE NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA…« 

 
Tisti, ki se lahko odreče vsemu, bo obenem tudi osvojil vse. Ne morete služiti dvema 
gospodarjema, svetu in istočasno Meni, ampak se morate enemu odreči, če želite priti 
do drugega. Zato morate žrtvovati svet, če želite doseči Mene. Vendar pa boste potem 
prejeli več kot od zemeljskega sveta, ker je Kraljestvo, ki je Moj delež, neprimerljivo 
lepše od sveta, kateremu se odrekate iz Ljubezni do Mene. Če pa želite posedovati 
svet, potem ne morete tudi Mene posedovati, ker Me tam ne boste našli. Tisti pa, ki Me 
iščejo, morajo to narediti izven zemeljskega sveta. Resnično ne boste veliko izgubili, če 
se zaradi Mene odrečete svetu, ker vam bom Jaz tisočkratno nadoknadil za to, čemur 
ste se odrekli. In nikoli več vam ne bo žal za to, ko ste Me enkrat dosegli. Moje 
Kraljestvo ni od tega sveta, zato vaše srce ne sme biti odvisno od nečesa, kar je brez 
vrednosti. Vsi vi na tej Zemlji si morate prizadevati, da boste sprejeti v ta svet, pri 
čemer pa se morate naučiti prezirati zemeljski svet. Morate se osvoboditi vseh 
zemeljskih stvari, vsake želje po teh stvareh in zgolj težiti k temu, kar je večno in kar 
pripada Meni, zaradi česar mora biti tudi izjemno dragoceno. Odreciti se tistemu, kar 
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pripada Zemlji in težite k Mojemu Kraljestvu… usmerite vaše oči k nebu (Kološanom 
3:1, 2) in videli boste veliko več, kot pa vam Zemlja lahko kdajkoli ponudi. Če Me želite 
posedovati, potem se naučite premagati svet, pri čemer se odločite, katera stvar ima 
večjo vrednost za vas… vendar pa se odločite pravilno, ker se gre za vašo usodo po 
smrti, gre se za večno življenje. AMEN 

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 5312, 8. februar 1952 

 
»NIHČE NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA…« 

 
Nihče ne more hkrati služiti Meni in svetu… Tisti, ki usmerja svoje oči k svetu, ne more 
videti Mene, ker Jaz Sebe držim skritega, vse dokler je človekov um usmerjen samo na 
svet… Jaz in svet namreč ne spadava skupaj; svet je kraljestvo Mojega nasprotnika, 
Moje Kraljestvo pa ni od tega sveta. Torej tisti, ki Me želi najti, mora svet pustiti izza 
sebe; mora se ločiti od njega, ker se Jaz nahajam nasproti in ker je Moje Kraljestvo 
drugje kot pa zemeljski svet. Jaz sem Gospodar, tako da Moji služabniki ne morejo 
istočasno služiti drugemu gospodarju, ki jim daje drugačne zapovedi, ki niso v skladu z 
Mojo voljo. Vendar pa se mora človek odločiti; on sam lahko izbere svojega 
gospodarja, tako da ne bo prisiljen služiti enemu ali drugemu, ker ima on svobodno 
voljo, katera ga mora usmeriti k tistemu gospodarju, čigar služabnik želi biti. Vendar pa 
ta dva gospodarja, izmed katerih se mora odločiti, nista enako dobra: Eden namreč 
vlada Kraljestvu svetlobe in drugi kraljestvu teme. Zato bi za vas moralo biti zelo 
enostavno podati pravilno odločitev. Vendar pa v svoji sleposti pogosto ne prepoznate 
kraljestva teme, ker vas pogosto zavedejo mnoge lažne svetlobe, ker vam knez sveta 
njegovo kraljestvo predstavi na način, da je privlačno za oči, medtem ko je Moje 
Kraljestvo moč prepoznati zgolj z duhovnimi očmi, katere pa imate vi še zaprte… Toda 
če se svobodno odločite za Mene, potem vas bo obsvetila izjemno močna svetloba, 
katera več ne dovoli tega, da bi se v vas pojavilo kakršnokoli hrepenenje po svetu… Z 
veseljem boste služili svojemu Gospodarju; goreče boste izpolnjevali vse, kar zahteva 
od vas, pri čemer pa se ne boste se več počutili kot Njegovi služabniki, ampak kot 
Njegovi otroci, Kateremu popolnoma podrejate vašo voljo. Od sveta se morate ločiti z 
veseljem in kot samo po sebi umevno, ker vas kraljestvo, ki ne daje nikakršne resnične 
svetlobe, več ne privlači, ker je oddaljeno daleč stran od Mojega Kraljestva, katero ni 
od tega sveta. Vendar pa Jaz zahtevam popolno zvestobo tistih, ki Mi želijo služiti, pri 
čemer ne želim, da se ozirajo na kraljestvo, katerega so zapustili. Ravno tako ne želim, 
da služijo tistemu, ki je Moj nasprotnik, ker želim brezpogojno zvestobo; zahtevam 
Ljubezen do njihovega Gospodarja in Učitelja, ker je samo tedaj moč pravilno opraviti 
delo, katero pa je absolutno potrebno in zaradi katerega sem angažiral služabnike; oni 
Me namreč morajo podpreti, ker to delo lahko opravljajo ljudje, ki so Mi popolnoma 
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predani… Nihče ne more služiti dvema gospodarjema… in zaradi tega se morate vi 
odločiti; morate preveriti svoje srce, h komu vas ono vleče. Če Mi želite služiti, potem 
se morate odreči vsej vaši ljubezni in poželenjem, ki se še držijo sveta. Če Mi želite 
služiti in če želite stopiti v Mojo službo, potem morate spremeniti vašo ljubezen in 
želje. Morate se usmeriti k duhovnim dobrinam (bogastvu), h Kraljestvu, v katerem sem 
samo Jaz Vladar. Vaša odločitev bo tako pravilna in vam bo zagotovila blaženo usodo v 
večnosti, v Kraljestvu, ki ostaja trajno in katero bo, ko mine zemeljski svet, postalo vaš 
resnični Dom. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4957, 27. avgust 1950 

 
LJUBEZEN DO SVETA – BOLEZEN…  

»NIHČE NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA…« 
 

Ljubezen do sveta je grozljiva bolezen, katera bo zagotovo pripeljala do duhovne 
smrti. In zato morate biti vi hvaležni, da bo moral vaš Oče na nebu precej pogosto 
poseči po bolečih sredstvih, da bi vas rešil iz te smrti, da bi vam omogočil vaše duhovno 
okrevanje, da bi vas prisilil, da se odrečete svetu in njegovim zadovoljstvom (užitkom), 
da tako dosežete večno življenje… To bi bilo namreč neutemeljeno sočutje, ko bi se Jaz 
izogibal uporabiti takšna sredstva zgolj zaradi tega, da bi preprečil vaše trpljenje včasu 
vašega zemeljskega življenja; to bi bila napačna ljubezen, katera ne bi prinesla 
blagoslova, ampak bi pomenila zgolj neko katastrofo za vašo dušo. Moja modrost 
gleda (v)naprej in Moja Ljubezen si prizadeva, da vam pomaga. Neizbežno je namreč 
dejstvo, da se morate vi odreči svetu, da bi Me pridobili. In če ga ne žrtvujete 
prostovoljno, potem vam bom moral Jaz ovzeti to, kar je vredno vašemu srcu, zaradi 
česar morate na Zemlji tako pogosto trpeti, celo če vaše življenje ni tako izrazito 
zlobno. Vseeno pa ste vi še naprej prežeti z napačno ljubeznijo, z ljubeznijo do 
materije, z ljubeznijo, katero je potrebno najprej preusmeriti, da bi vas lahko osrečila. 
In vse dokler ne odstranite te ljubezni iz vaših src, Jaz ne morem vstopiti v njih; Namreč 
tam, kjer Jaz prebivam, je potrebno premagati vsakršno hrepenenje po svetu. 
 
In znova moram reči to: »nihče ne more služiti dvema gospodarjema…« Jaz nisem 
zadovoljen z ljubeznijo, ki je deljena z nekom, kakor tudi Moj nasprotnik, princ tega 
sveta ravno tako ne bo dovolil, da mu vi ne daste popolne pravice na vašo dušo. In takó 
človeško bitje nima drugega izbora, kot da poda odločitev… za Mene ali pa zanj. Toda 
vse dokler on hrepeni po svetu, se je on odločil zanj (za Satana), kateri ga vleče dol v 
uničenje. On vam bo sicer dejansko dal obilje v času vašega zemeljskega življenja, 
vendar pa boste vi po smrti popolnoma osiromašeni, pri čemer bo vaša usoda trpljenje 
in tema… Torej Moji darovi na Zemlji so manj privlačni, ker so oni sestavljeni iz 
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duhovnih premoženj, ki vas ljudi zgolj malo privlačijo v času vašega zemeljskega 
življenja, vendar pa le ta po vaši smrti predstavljajo neko neizmerno bogastvo, ki vas 
blaženo osrečuje in vas za vekomaj spreminja v otroke Kraljestva svetlobe. Jaz 
ponujam neprimerljivo več od Mojega nasprotnika, vendar pa vas njegovi darovi 
vseeno zaslepijo in povzročijo, da hrepenite po njih. Toda spomnite se življenja po 
smrti… spomnite se, da ne veste, kdaj boste morali oditi, da se to lahko zgodi zelo 
kmalu in da boste potem vi izgubili vse, karkoli posedujete od zemeljskega 
premoženja. Potem se boste morali bati časa smrti… Vendar pa boste vi hrepeneli po 
njem, če ste si nabrali duhovna bogastva, če ste se odrekli zemeljskim dobrinam, da bi 
jih zamenjali za darove, ki vam jih Jaz ponujam. Potem boste hrepeneli po času smrti, 
ker vi veste, da ko zapustite Zemljo, bo to čas vstopa v večno življenje. Zemeljsko 
življenje se vam bo zdelo kot trenutek, ki mine, toda kateri je vseeno odločujoč za 
celotno večnost. In zato bi morali vi razumeti to, ko Jaz nad človeštvo pošiljam 
vsakovrstne težave in jim odvzemam vse, kar se jim zdi vredno. To ni okrutnost, ampak 
je to Ljubezen in modrost, katera dejansko ve in razume, zakaj ste vi ljudje v 
nevarnosti, tako da vas želi osvoboditi od nje. 
 
Vsak tisti, ki mora trpeti, mora tudi vedeti, da ga Jaz ljubim. Vendar pa je vsak tisti, ki v 
izobilju sprejme življenjska premoženja, že podrejen Mojemu nasprotniku, ker Jaz 
poznam njegovo voljo in ga ne prisiljujem, da jo spremeni. Vendar pa bom celo tem k 
ljudem pristopil preko njihovih bližnjih človeških bitij, ki bodo rspela priti do njihovih 
src, da bodo oni na ta način spremenili njihovo naravo v Ljubezen, tako da bodo potem 
celo oni povsem zagotovo (od)rešeni. Če pa so oni ostali trdosrčni, bo njihov življenjski 
standard vidno vse bolj rastel, ker jim bo »gospodar tega sveta« dal v izobilju, ker so 
oni zaradi zemeljskih premoženj prodali njihovo dušo, s čimer so si tako zagotovili 
njihovo duhovno smrt. AMEN 
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..................................................................................................... 
DODATEK k drugemu poglavju… 

..................................................................................................... 
 
 

Bertha Dudde, št. 3254, 14. september 1944 

 
SVET IN ZEMELJSKI UŽITKI ALI DUHOVNO KRALJESTVO... 

(Matej 6:19-21; Luka 12:33, 34) 

 
Tisti, ki se je sprijateljil s svetom, ne bo imel nikakršnega deleža v duhovnem 
Kraljestvu, ker je zemeljski svet ovira za to, da človek išče povezanost z duhovnim 
Kraljestvom, brez te povezanosti pa ni mogoč nikakršen duhovni napredek in tako tudi 
ne višji razvoj duše. Človek je vezan na Zemljo, vse dokler živi na njej. Čeprav pa se 
vendarle lahko loči od nje; on lahko premaga Zemljo, čim to posvetno vzame v poštev 
le v tolikšni meri, kolikor je to potrebno za izpolnitev njegove zemeljske naloge, pri 
čemer se mu bo takrat še bolj povečala želja po tem, da se poveže z duhovnim 
Kraljestvom, tako da bo lahko v celoti sprejel njegova bogastva, duhovna bogastva, ki 
pospešujejo njegov višji razvoj. Nikoli ni mogoče istočasno doseči, in duhovna in 
zemeljska bogastva, ampak je vedno eno (pridobljeno, doseženo) na račun drugega. 
Človeku pa mora biti povrhu vsega jasno, čemu se on želi odreči in kaj želi prejeti. On 
bo pogosto postavljen pred odločitev; soočil se bo s skušnjavo, pri čemer ga bo svet 
privabljal z zemeljskimi užitki in zadovoljstvi. Vendar pa bodo tudi iz duhovnega 
Kraljestva poslani njihovi glasnike, pri čemer mu ga bodo oni predstavili na način, da ga 
je vredno imeti (da si ga bo zaželel, da se bo v njem prebudila želja), tako da se bo moral 
človek potem v svobodni voljo odločiti, katero bogastvo si želi. Duhovna bogastva so 
veliko vrednejša od zemeljskih, kakor bodo tudi nadživela zemeljsko življenje in mu 
zagotovila blaženo življenje v večnosti. Temu nasprotno pa zemeljska bogastva in 
užitki dajejo zgolj začasno srečo; to potem splahni in za seboj pusti praznino v srcu, ker 
duša čuti, da to ni doprineslo k njeni osvoboditvi, k duhovnemu razvoju. Zato so 
zemeljski užitki nevarnost za dušo, vse dokler izpolnjujejo človekovo srce, pri čemer ga 
tako prikrajšajo za duhovno Kraljestvo. Vendar pa človek mora biti postavljen pred 
takšne odločitve; mora se naučiti odločiti se; mora mu biti jasno to, da gre lahko samo 
po eni poti, ali navzgor ali navzdol. In če sedaj resno želi doseči Božje Kraljestvo, potem 
tudi vedno ostaja blizu Boga v molitvi in delovanju v Ljubezni, pri čemer pa potem Bog 
Osebno sprejme zemeljskega otroka, da ga vodi in ga tako sprovede skozi vse 
nevarnosti. On zgolj zahteva človekovo popolno predanost, da bi sedaj tudi lahko pazil 
nanj z Očetovsko Ljubeznijo, ker za Svoje otroke želi samo to, kar je prav (kar je 
najboljše za njih). On jim želi dati blaženost, pri čemer jih bo On zagotovo vodil k temu, 



36 

 

da pridejo v večno domovino, kjer jih čaka njena slava, ki pa je tisočkratno večja od 
vsakega zemeljskega veselja. In zato mora človek nadvladati, pri čemer ne bi smel 
skrbeti za svoje življenje za Zemlji, ampak za večno življenje v duhovnem Kraljestvu. 
Mora se odreči vsemu, kar ga moti pri povezovanju s tem Kraljestvom; mora biti 
močan pri odrekanju in še močnejši pri hrepenenju, toda zgolj po duhovnih dobrinah, 
zaradi katerih se mora biti pripravljen odreči zemeljskim dobrinam (bogastvom). In 
tedaj bo njegov višji razvoj povsem zagotovljen, ker tisti, ki išče svet, tudi prejema 
svetovne dobrine; kakor bo tudi za tistega, ki hrepeni po duhovnem Kraljestvu, obilno 
priskrbljeno iz tega Kraljestva... On bo podučen in bo postal močnejši; njemu se ni 
potrebno bati padca; on je vedno in nenehoma povezan z dobrimi duhovnimi silami, pri 
čemer njegovo zemeljsko telo ne zahteva ničesar več zase, ampak se pridružuje želji 
duše, ki želi osvojiti večno življenje, zaradi česar žrtvuje vse, kar predstavlja nevarnost 
za njen duhovni razvoj... Človek je namreč samo zaradi tega prejel zemeljsko življenje 
kot milost, tako da duhovni razvoj ne sme nikoli ostati zanemarjen. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 5039, 11. januar 1951 

 
LJUBEZEN DO SVETA – PRIVRŽENCI SATANA... 

LJUBEZEN DO BOGA – PREMAGOVANJE MATERIJE... 
 
Samo tista oseba, ki hrepeni po tem, da bi prišla do Boga, živi duhovno življenje, 
medtem ko temu nasprotno privrženec Satana živi povsem posvetno življenje na tej 
Zemlji, celo če je videti tako, kot da je Božji predstavnik. Premagati svet obenem tudi 
pomeni premagati Satana, ki je gospodar materialnega sveta, ko nezrela duhovna 
substanca, ki je omejena v materijo, pripada njemu, četudi mu je bila odvzeta njegova 
oblast nad njo. Ona je še zagotovo del njega, ker le ta nosi njegovega duha, pri čemer 
pa je vseeno nepristopna za njegov vpliv, vse dokler je omejena v njeni formi. Kljub 
temu pa je ona sredstvo, da bi privabil ljudi k sebi... duše, ki se morajo odločiti med 
Bogom in njim. Človeško bitje, ki začenja živeti kot duhovno nezrelo, namreč hrepeni 
po tem, kar ponuja svet njegovim očem. Vendar pa bi se on kljub temu moral dvigniti 
iznad tega... pri čemer bo potem on pripadal Očetu večnosti, Kateri pa poseduje 
duhovno Kraljestvo. Tako da vsak tisti, ki ljubi svet in njegove užitke, ki stremi k 
materialnim dobrinam in živi zgolj za to, da bi jih posedoval, pripada Božjemu 
nasprotniku, kateremu potem tudi podarja oblast nad samim seboj. Vendar pa vsakega 
tistega, ki stremi k Bogu, svet ne privlači več; on je svet premagal, ker se drugače v 
njem ne bi prebudilo hrepenenje po Bogu, tako da je odtujitev od sveta ravno tako nek 
znak priključitve k Bogu, po Katerem je prostovoljno hrepenel. 
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Satan svet izkorišča za privabljanje, s čimer ima tako sredstva, s katerimi privlablja in 
katerim večina ljudi podleže, ker oni ljubijo svet. Ljubiti svet in Ljubiti Boga, to dvoje ni 
mogoče istočasno, tako da bo le redko moč najti oboje, in Ljubezen do sveta in 
Ljubezen do bližnjega, pri čemer bi potem slednja kazala na zmanjševanje prejšnje, 
tako da vi na ta način lahko razločite privrženca Boga od privrženca Božjega 
nasprotnika... In vse dokler oseba še naprej usmerja pozornost na svetovna 
premoženja (bogastva), pri čemer tudi še naprej hrepeni po njih, on ne bo mogel najti 
notranjega miru, miru duše. Mir duše namreč prihaja od Boga, Bog pa je samo s tistim, 
ki se obrača stran od sveta. Človeško bitje je zagotovo postavljeno v svet, pri čemer 
mora izpolniti njegovo zemeljsko nalogo, kar ga bo tudi prisililo, da bo v stiku s svetom. 
Vendar pa je to stvar hrepenenja srca; to je stvar najglobljega stališča do svetovnih 
bogastev, ki pa bodo popolnoma izgubila njihovo privlačnost, če je oseba prežeta s 
potrebo, da stremi k duhovnemu Kraljestvu in k njegovim bogastvom. V tem primeru 
bo on sicer še naprej živel v svetu, toda samo zato, da izpolni dolžnosti, ki mu jih nalaga 
zemeljsko življenje. Torej svet ga ne bo več privlačil, kar pa je znak, da je on premagal 
svet in z njim tudi njegovega gospodarja, da se je on ločil od Božjega nasprotnika, pri 
čemer bo potem lahko vzpostavil stik z Bogom. Nihče ne more služiti dvema 
gospodarjema, tako da njegovo hrepenenje jasno kaže, kateremu gospodarju oseba 
služi... Zemeljski svet in duhovno Kraljestvo sta toliko oddaljena eden od drugega, da 
je tisto, po čemer hrepeni človeško srce, moč z lahkoto razločiti. In Satan nikoli ne 
more dominirati nad tisto osebo, ki je bila po svoji volji že zajeta s strani Boga. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5517, 26. oktober 1952 

 
LJUBEZEN DO SVETA... RESNO OPOZORILO... 

 
Ljudje se ne želijo odreči svetu, zaradi česar poizkušajo skleniti kompromise, česar pa 
Jaz ne morem sprejeti. »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema«... še posebno ne 
takrat, ko imata oba povsem nasprotno (različno) naravo. In tako je svet z vsemi 
njegovimi zadovoljstvi in privlačnostmi popolnoma nasproten temu, k čemur bi vi 
ljudje morali stremeti... duhovnemu Kraljestvu, katerega Gospodar sem Jaz in bom to 
tudi ostal. Vi zagotovo živite sredi sveta, toda smo zato, da bi se dokazali, da bi se ga 
naučili premagati, in ne da bi v njem do polnosti uživali (da bi se predajali njegovim 
užitkom) in da bi ustregli vsaki vaši telesni želji (poželenju, strasti), ker boste na ta način 
ravno tako pustili vašo dušo, da ostane neizpolnjena. Vi računate na naravno 
zmanjševanje vaših strasti in želja s tem, ko postajate strari, pri čemer mislite, da boste 
še naprej našli dovolj časa, da se ukvarjate z vašo dušo... Toda ali veste, koliko dolgo 
boste živeli na Zemlji? Ali veste, ali boste vi doživeli starost glede na vašo voljo? Ali se 
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sploh zavedate tega, kako siromašni in nesrečni boste vstopili v kraljestvo 
onostranstva, da ste nenadno poklicani? 
 
Zato ni modro, da to, kar je najpomembnejše v zemeljskem življenju, preložite na nek 
negotov čas za vas, pri čemer bi vi tako morali dojeti to, da svetovno zadovoljstvo, 
neko zemeljsko izpolnjujoče življenje na tej Zemlji, ne more biti pravilno pred Mojimi 
očmi, ker vam drugače ne bi bilo potrebno vzeti v poštev tega, da je vsak dan lahko vaš 
poslednji. Vsaka oseba, ki ima le malo vere v Mene in v nadaljevanje življenja po smrti, 
se bo počutila neprijetno, če ona razmišlja o njeni nenadni smrti; ona namreč ve, da ne 
živi v skladu z Mojo voljo, pri čemer potem ona namesto tega postane omamljena s 
svetom in njegovimi zadovoljstvi (užitki). Samo popolni neverniki se znova ne vračajo v 
mislih oz. jih ne peče vest, medtem ko jemljejo (črpajo) iz sveta vse, karkoli lahko... Oni 
so že zdavnaj zadušili tihega svetovalca znotraj njih, ki še naprej omogoča, da se sliši 
njegov glas v tistih, ki niso brez vere. 
 
Moje Besede so namenjene slednjim, da bi se začeli zavedati tega, da jim svet ne bo dal 
ničesar, kar bi imelo trajno vrednost za večnost, da oni ne morejo vzeti ničesar s seboj v 
duhovno Kraljestvo, kar se jim zdi vredno na Zemlji. Oni bi se morali zavedati tega, da 
se morajo ločiti od posvetnih stvari in da to lahko zlahka naredijo, če v sebi razvijejo 
Ljubezen... Potem ne bodo našli ničesar več, kar bi se jim zdelo vredno, kar pripada 
tistemu, ki je Moj nasprotnik in je zaradi tega tudi brez vsakršne Ljubezni... Ljubezen 
bo dala osebi pravilno dojemanje, kar se tiče vrednosti in brezvrednosti stvari. 
Ljubezen je edina sila, ki je protiutež svetu, ker vsak, ki ima Ljubezen, vzpostavlja stik z 
Večno Ljubeznijo, Katera postane cilj njegovih želja in hrepenenj. Svet bo splahnel in 
ne bo vač privlačen; duša bo prejela več pozornosti od telesa; človeško bitje se bo 
naučilo premagati svet in živeti smiselno ter smotrno življenje na Zemlji, pri čemer se 
mu ravno tako ni potrebno bati nenedne vrnitve nazaj (v kraljestvo onostranstva), ker je 
duša našla pot, ki vodi do njenega resničnega Doma. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5776, 26. september 1953 

 
KDOR OBČUDUJE SVET, OBČUDUJE SATANA... 

 
Tisti, ki občuduje svet, občuduje tudi Satana... to so težke besede in bodo (pri)zadele 
vse posvetne ljudi, ker za povezanost s Satanom nihče ne želi biti obtožen. Vendar pa 
je svet vseeno njegovo področje, tako da je tudi njegov služabnik vsak tisti, ki je postal 
suženj sveta. Še kako je res to, da se vi ljudje nahajate sredi sveta in še kako je res, da 
se morate soočati s svetom, vse dokler živite na Zemlji. Toda koliko pri tem sodeluje 
vaše srce, pa je odločilno za to, koliko boste podvrženi svetu... računa se notranja 
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težnja oz. hrepenenje, in če je ona usmerjena k svetu, potem ste podložni tistemu, ki je 
njegov princ; tedaj je namreč vaše razmišljanje usmerjeno k zemeljskemu 
(posvetnemu), čeprav pa bi morali težiti k duhovnemu in tako premagati materijo, da bi 
prišli do duhovnega premoženja. 
  
Svetu se ne morete izogniti, ampak ga morate premagati oz. vi se na začetku vašega 
zemeljskega življenja kot človek nahajate v tem materialnem svetu, ki pripada 
Božjemu nasprotniku, s katerim se morate soočiti, da bi potem izšli iz tega kot 
zmagovalci in potem vstopili v svet, ki je duhoven in ki se imenuje Božje Kraljestvo... Vi 
morate iti po poti skozi zemeljski svet, vendar pa se morate osvoboditi okovov, katere 
morate gledati kot Satanove okove, vse dokler ste v ujetništvu sveta, če pri tem 
hrepenite po vsem, kar morate premagati. 
 
Materialni svet je njegovo kraljestvo... on v sebi vsebuje duhovno padlo, ki mu pripada, 
čeprav pa ne more vladati nad njim, vse dokler je z Božjo voljo omejeno v stvaritvah. 
Venadar pa on lahko vpliva na človeka, ker mora biti le ta izpostavljen vsakršnim 
vplivom, da bi se odločil, da bi položil izpit volje, ki je smisel in namen njegovega 
zemeljskega življenja. Toda Božji nasprotnik izkorišča ta vpliv na zares zastrašujoč 
način... on tega duhovnega ne želi izgubiti s svobodno odločitvijo volje, zaradi česar 
človeka privablja na svojo stran na način, da mu pokaže vse, kar se mu zdi privlačno, 
kar pripada njegovemu svetu, kar ga odvrača od Boga in kar ga odvrača od cilja, 
katerega je potrebno doseči na Zemlji. 
 
On je gospodar materije, gospodar sveta... in vsak, ki služi svetu, služi njemu... vsak, ki 
hrepeni po svetu in ki se veže na zemeljske dobrine, se veže na Satana. In zato mora on 
slišati to Resnico; on zaradi lažne obzirnosti ne bi smel biti prikrajšan za Resnico... On 
je povezan s Satanom; in s tistim, kateremu služi, bo tudi delil njegovo usodo, ko pride 
dan plačila... 
 
Dva gospodarja se borita za vašo dušo, pri čemer vam oba ponujata njuni kraljestvi... 
eno je minljivo in drugo taja za vekomaj...  in tudi vi sami ste neminljivi, in če si na 
Zemlji niste pridobili neminljivega Kraljestva, vam po vaši telesni smrti ne bo ostalo 
ničesar, razen globoke teme okoli vas, ki pa vas bo neizmerno mučila... kraljestvo 
Satana, ki vam ne more ponuditi ničesar drugega, toda čigar število privržencev ste vi 
povečali z vašim hrepenenjem na Zemlji. Ločite se od njega, dokler še živite na Zemlji; 
odrecite se temu, kar pripada svetu; težite k duhovnim dobrinam (v Jezusu Kristusu), ki 
vam edina zagotavljajo večno življenje v svetlobi, moči in blaženosti... AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 5825, 13. december 1953 

 
NIHČE NE BO VSTOPIL V NEBEŠKO KRALJESTVO, 

TISTI, KI IZKAZUJE ČAST SVETU... 
 
Izkazovati čast svetu je po lastni krivdi zapraviti si nebeško Kraljestvo, ker človeško 
bitje ne more doseči obojega istočasno. In vsak tisti, ki izkazuje čast svetu, se ravno 
tako ne bo (po)trudil pridobiti nebeškega Kraljestva, ker bo on priznal zgolj zemeljski 
svet in njegove privlačnosti, pri čemer ne bo verjel v Kraljestvo onostranstva. Vendar 
pa steza do nebeškega Kraljestva vseeno vodi skozi ta zemeljski svet; nemogoče jo je 
zaobiti, ker človeško bitje živi na tem svetu; on mora iti skozi poslednji stadij njegovega 
razvoja na Zemlji sredi področja, ki pripada Božjemu nasprotniku. Vendar pa on lahko 
premaga to kraljestvo; on gre lahko skozi ta svet, ne da pri tem dovoli, da le ta preveč 
vpliva nanj, ne da pri tem hrepeni po njem z njegovimi čutili... on ga lahko doživlja, pri 
čemer pa je vseeno lahko njegov gospodar... 
 
In vaša naloga je premagati svet, ker vam je bil on dan kot sredstvo za vašo dušo, da 
tukaj v celoti dozori, da se prostovoljno loči od vsega, kar pripada svetu, ker je ta 
ločitev obenem tudi ločitev od tistega, ki je gospodar tega sveta (Satan), in usmerjanje 
k duhovnemu Kraljestvu in njegovemu Gospodarju (Jezusu Kristusu). 
 
Zato je razumljivo to, da vsak tisti, ki dovoli biti v jarmu tega sveta, ne bo nikoli 
sposoben posedovati duhovnega Kraljestva, niti v zemeljskem življenju niti po smrti 
človeškega bitja... razumljivo je to, da ga bo gospodar tega sveta držal v suženjstvu, 
ker mu sàmo človeško bitje daje pravico, da to naredi, ker se mora za ločitev od 
njegove sile, za ločitev od materialnega sveta potruditi posameznik osebno. On se 
mora boriti proti samemu sebi; on mora biti sposoben odrekanja, da bi dosegel nekaj 
dragocenega; on se mora upreti vsem skušnjavam v času njegove kratke življenjske 
dobe na Zemlji, da bi potem posedoval duhovno Kraljestvo z vsemi njegovimi 
lepotami, pri čemer mu bo tako tisočkratno povrnjeno za to, čemur se je odrekel na 
Zemlji... 
 
On pa bo to naredil samo, če prepozna nepomembnost in minljivost tega, kar smatra, 
da je vredno na Zemlji. Edinole takšno dojemanje mu bo dalo moč, da pravilno 
spremeni njegovo voljo, pri čemer pa on lahko pride do tega dojemanja že zgolj tako, 
ko globoko premišlja o materialnem svetu... On namreč ne more biti prisiljen na 
spremembo njegove volje... on lahko zgolj prejme spodbudo z iskušnjo notranjega 
premišljanja, pri čemer pa je rezultat odvisen od njega samega. In Bog mu lahko 
pomaga samo tako, ko mu bo vedno znova pokazal minljivost stvari tako, ko On dovoli 
uničenje tega, kar človeško bitje ljubi na Zemlji; On ukrepa na način, da ga prizadene z 
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bolečino, pri čemer mu odvzame to, po čemer hrepeni... zgolj zato, da bi mu pokazal, 
kako brezvredni so cilji njegovih prizadevanj. 
 
In tisti, ki se iz takšnih izkušenj (doživetij) nekaj naučijo, se lahko imajo za srečne, ker 
bodo oni postopoma spremenili smer njihove volje, pri čemer se bodo odrekli svetu, da 
bi nekega dne zasedli duhovno Kraljestvo... Toda nihče ne bi smel verjeti, da lahko 
sklepa kompromise; nihče ne bi smel verjeti, da lahko izkazuje časti svetu, ne da bi pri 
tem ostal nekaznovan... Vsaka težnja bo imela določen učinek (posledico) po njegovi 
smrti, in če se le ta nanaša na svet, potem bo to pripeljalo do duhovne smrti, pri čemer 
se je on tako odrekel duhovnemu Kraljestvu zaradi zemeljskih koristi, in svet mu bo 
prinesel smrt... On se je potem znova izročil v oblast tistemu iz brezna (Satanu), in tako 
bo njegova pot vzpona zopet trajala neko neskončno dolgo časovno periodo. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 6376, 13. oktober 1955 

 
RESNA TEŽNJA K BOŽJEMU KRALJESTVU... 

 
Vsi vi precej premalo težite k Božjemu Kraljestvu in njegovim lepotam... celo če 
verujete v to, da boste nekega dne vstopili v to Kraljestvo... celo če vaša volja teži k 
temu, da bo to Kraljestvo prej ali slej postalo vaš dom... pa vi kljub temu še naprej niste 
dovolj resni, kar se tiče vaše spremembe v Ljubezen, brez katere pa vi ne boste nikoli 
mogli zasesti Božjega Kraljestva... Vaša volja je še naprej slaba, kakor tudi dovolj 
pogosto ne kličete enega in Edinega, Ki lahko dovolj okrepi vašo voljo. Vse dokler vas 
še naprej privlači svet, vi ne boste popolnoma privrženi Tistemu, Ki edini lahko naredi, 
da je Njegovo Kraljestvo z vsemi njegovimi lepotami dostopno za vas. V tem primeru 
boste vi še naprej želeli služiti dvema gospodarjema oz. rečeno z drugimi besedami: 
Kontrola enega gospodaja je še naprej premočna, da bi vam dovolila ločiti se od njega 
in se popolnoma izročiti drugemu gospodarju... nemogoče je namreč istočasno služiti 
obema gospodarjema, ker so njune zahteve za vas povsem nasprotnega značaja... 
 
Če torej vi želite doseči Božje Kraljestvo z vsemi njegovimi lepotami, se morate vi ločiti 
od sveta in njegovih privlačnosti... Vi morate izkoristiti vso vašo moč volje in zgolj 
zavestno stremeti k temu Kraljestvu, ker se boste drugače znašli v nevarnosti, da boste 
ujeti s strani sveta, pri čemer boste sebe popolnoma prikrajšali za Božje Kraljestvo. Vi 
se morate povsem resno odločiti; vi se morate zavedati dejstva, da lahko zgolj močna 
volja doseže cilj, tako da morate vi poslati prošnjo za to močno voljo, če še naprej 
čutite, da ste prešibki za to, da bi se uprli mamljenjem sveta... Svet vam lahko le malo 
ponudi v primerjavi z lepotami Kraljestva, ki ni od tega sveta... in zaradi nekaj minut 
uživanja ali ur sreče vi žrtvujete celotno večnost... kakor vi ravno tako sploh ne bi smeli 
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preložiti vašega namena, da se resno ukvarjate s ciljem... Vi ne veste, koliko časa vam 
je še preostalo; vi ne veste, kdaj bo nastopil vaš poslednji čas in ali vas bo presenetil, pri 
čemer tako ne boste mogli več ničesar storiti za odrešenje vaše duše... Ravnodušnost 
nekoga, ki ve (ki ima znanje), je hujša od popolnega pomanjkanja znanja posvetnega 
človeka (Luka 12:47, 48)... Čeprav pa oba še naprej impresionira svet, tako da je še kako 
pametno (priporočljivo) boriti se proti tovrstnim skušnjavam in hrepenenjem... 
 
Nihče od vas se ne zaveda resnosti časa. Torej mnogi od vas bi se lahko osvobodili od 
sveta, tisti, ki so iskreni, ko (po)kličejo Jezusa Kristusa za pomoč, za okrepitev volje in 
za moč, da se uprejo skušnjavam... Vi ljudje imate šibko voljo, tako da bo Božji 
nasprotnik naredil vse, da to tudi izkoristi. Božji nasprotnik bo vedno vmešal svoje 
prste tam, kjer ste še naprej ranljivi... Vendar pa se vi lahko osvobodite od njega, ker 
vse, česarkoli ne morete narediti z vašo močjo, lahko naredi Tisti, Ki je na Križu umrl za 
vas, da bi za vas (namesto vas) kupil blagoslov okrepitve volje (glej Knjižico št. 54)... 
 

Bertha Dudde, br. 7497, 10. januar 1960 

 

POMOČ JEZUSA KRISTUSA ZA ZEMELJSKO ŽIVLJENJE... 
 
Vsak človek potrebuje pomoč Jezusa Kristusa, če želi doseči svoj cilj na Zemlji: združiti 
se z Bogom in Stvarnikom večnosti, s svojim Očetom. Ko začenja svoje življenje kot 
človek, je še daleč od Boga... on se mora namreč v svobodni volji združiti z Njim, pri 
čemer pa se mora najprej odločiti za Njega, kar pa zahteva določeno borbo, ki pa ima 
lahko tudi negativen rezultat. 
 Človek se mora zavedati, da obstajata dva gospodarja, katera ga želita posedovati, 
tako da je njegova lastna volja odločilna za to, kateri gospodar ga bo posedoval... Eden 
gospodar (Satan) že ima določeno pravico do njega, vendar pa ga ne more (pri)siliti, da 
ostane z njim, ampak mora človeka pustiti svobodnega, če le ta to sam želi, pri čemer 
se usmeri k drugemu Gospodarju... toda vse dokler ne pride do te končne odločitve, 
lahko sledi dolga borba, ker prejšnji ne bo kar tako brez borbe pustil duše, ampak se v 
času njenega celega zemeljskega življenja še bori za to, da bi ona ostala v njegovi lasti. 
 Vendar pa se tudi Bog Osebno bori za vsako dušo, četudi na nek povsem drugačen 
način od Njegovega nasprotnika... On ve, da je potrebno človeku pomagati, ko se 
pojavi priložnost za njegovo odločitev volje, ker je on prešibak, da bi pravilno usmeril in 
izkoristil svojo voljo. Da pa bi bilo človeku moč dostaviti to okrepitev volje, je Božji 
Odrešenik, Jezus Kristus, Osebno umrl na Križu v strašnih mukah in trpljenju, da bi tako 
ljudem priskrbel okrepljeno voljo. Vendar pa mora človek to okrepitev volje izmoliti od 
Jezusa Kristusa... on se mora obvezno napotiti k Njemu in pri Njem vzeti nujno moč za 
pravilno voljo in pravilno delovanje. Torej on mora najprej imeti željo, da svoje življenje 
izkorišča (živi) po Božji volji, s čimer pa se tako on že odloča za pravega Gospodarja, 
tako da tedaj tudi na vsakršen način prejema pomoč... 
 Zgolj pot preko Jezusa Kristusa vodi do Očeta (Janez 14:6)... In zato mora človek na 
Zemlji najprej zvedeti za Jezusa Kristusa in Njegovo delo Odrešenja. To znanje pa mu 
daje Evangelij, Vesela Novica o Poti, Resnici in Življenju... Božje učenje Ljubezni, ki je 
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jasen smerokaz za to, da se najprej pride do pravilnega razmišljanja, kakor potem tudi 
za to, da se zbere volja za to, da se s pomočjo Jezusa Kristusa tudi hodi po tej poti... 
Vesela Novica namreč uči Ljubezen; Ljubezen pa prepozna Jezusa Kristusa in Ga tudi 
prizna... Ljubezen vzpostavlja povezanost z Njim, pri čemer je zagotovljen pritok moči 
in začenja se pot k Očetu, katera zanesljivo vodi do cilja, do končne združitve z Bogom, 
Kateri se je v Jezusu Kristusu utelesil na Zemlji, da bi ljudem pripravil pot do Njega, 
njihovega Boga in Očeta večnosti. 
 Če človek želi na Zemlji priti do cilja, potem to obenem tudi pomeni borbo proti 
gospodarju (Satanu), kateri ima enako pravico do njega in kateri ga ne želi osvoboditi... 
Ta borba zahteva moč, to moč pa lahko dobi samo pri Jezusu Kristusu, Božjemu 
Odrešeniku... brez Njega je človek nesposoben zmagati v tej borbi; vedno bo podlegal, 
pri čemer bo njegova volja tako šibka, da se ne bo mogel upreti nasprotniku, ki ga bo 
porazil, tako da se ne bo mogel postaviti na noge, ker mu primanjkuje moči... 
 In zato mora on (po)klicati Jezusa Kristusa in Ga prositi za okrepitev volje ter za pritok 
moči... in ne bo klical zaman, ker samo če se zares želi osvoboditi izpod naspotnikove 
oblasti, Jezus Kristus kot borec stoji ob njem, tako da bo on resnično postal in tudi ostal 
zmagovalec, ker je On zaradi tega (za njega) umrl v strašnem trpljenju na Križu, pri 
čemer je On tako plačal odkupnino za vse duše, ki želijo priti k Njemu... tako da je torej 
zgolj potrebna volja; da pa bi le ta postala močna, mora človek tudi prositi Jezusa 
Kristusa, tako da bo on potem rasnično doživel okrepitev volje. 
 Človek pride (se rodi) brez znanja na svet, pri čemer mu je potem ponujeno vsakovrstno 
znanje, tako da se mora potem v sebi odločiti za to, kar je pravilno... In samo takrat, ko 
ima dobro voljo, bo on potem tudi želel dobro, pri čemer se bo tedaj usmeril k Višji Sili, 
da mu Ona vedno pomaga, da tako prepozna in dela tako, kot je to pravilno... in tedaj 
mu bo dano pravilno spoznanje glede Jezusa Kristusa, glede Njegovega Božjega učenja 
Ljubezni in glede poti, po kateri mora iti, da bi dosegel svoj življenjski cilj: združitev z 
Bogom v Jezusu Kristusu... skozi katero se znova vzpostavlja odnos, kakršen je bil na 
začetku... da Ga obkrožajo prave (resnične) Božje podobe, pri čemer ustvarjajo in 
delujejo v skladu z Njegovo voljo, ki je potem obenem tudi volja vseh Njegovih otrok... 
AMEN 

 
(Po)kličite Ga, ko vaša duša potrebuje pomoč... ko Božji nasprotnik uporablja njegove 
prebrisane zvijače, ko on uporablja (ponuja) zadovoljstva (užitke) sveta, da bi vas 
primamil, pri čemer pa boste vi nanadoma dojeli, kako prazno in plehko je to, kar on 
ponuja vašim očem. Vi se boste obrnili stran od njega, pri čemer boste sledili klicu 
Tistega, Kateri vam želi odpreti Njegovo Kraljestvo, Kateri vam bi nekega dne želel 
zagotoviti vse blaženosti v Njegovem Kraljestvu. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, br. 5939, 23. april 1954 
 

ODLOČITEV ZA PRAVEGA GOSPODARJA... 
 
Tistemu, kateremu se predate, boste tudi pripadali, ker se dva gospodarja borita za 
vašo voljo, za vašo predanost, o izidu te borbe pa odločate vi sami... Niste prisiljeni 
pripadati enemu ali drugemu izmed njiju; lahko izbirate in se tudi svobodno odločite za 
enega ali pa drugega... Vendar pa vam že glede na odločitev tudi pritekajo dobrine... S 
to odločitvijo si določate usodo v večnosti. 
Oba gospodarja vam dajeta to, kar posedujeta, pri čemer pa je to, kar posedujeta zelo 
rezlično... To se med seboj popolnoma razlikuje, ker sta si tudi ta gospodarja povsem 
nasprotna med seboj. In ker se morate vi sedaj odločiti med enim ali drugim, ju morate 
tudi spoznati... ker ste samo potem lahko odgovorni za pravilno ali napačno odločitev. 
Vendar pa vas je izjemno težko razumsko razsvetliti, ker vam za to ni mogoče dati 
dokazov... To vam lahko potrdijo zgolj vaši lastni občutki, če ste resni glede tega, da 
prejmete pravilno svetlobo (znanje, razlago). Vi ste namreč lahko podučeni zgolj preko 
pridiganja, pri čemer pa si morate sami pridobiti dokaze tako, ko na to „pridiganje“ tudi 
usmerite pozornost in potem to, kar se preko taga rečenega zahteva od vas tudi 
izvršite. Vi morate slišati Božjo Besedo in živeti po njej... 
 
Bog, kot Gospodar, vam s Svojo Besedo daje svetlobo (resnično znanje) glede borbe 
med Njim in Njegovim nasprotnikom; daje vam opis nasprotnikovega bitja, kakor tudi 
Svojega lastnega bitja, ki je Ljubezen, pri čemer se tudi nenehoma pbori za Ljubezen... 
On vam obljublja duhovna bogastva, ki so neminljiva... Vendar pa morate verjeti 
Njegovim obljubam... Vse dokler živite na Zemlji, vam resničnost tega ne more biti 
dokazana, ker se morate za svojega gospodarja odločiti v svobodni volji... 
 
Tudi Božji nasprotnik se trudi, da bi vas pridobil. On vam obljublja zemeljska bogastva, 
pri čemer on z mamljenjem pristopa k vam v svetu in skozi svet... Toda njegova 
bogastva so otipljiva in vidna za vas... vi ne potrebujete dokaza za njih, zaradi česar 
tudi stegujete roke k tem bogastvom, pri čemer pa se tako obenem tudi odločate za 
vašega gospodarja že v času zemeljskega življenja kljub Božji Besedi, ki vas opozarja 
nanj in vas opominja, da se pravilno odločite; opominja vas, da težite k duhovnim 
bogastvom, ki so edina pomembna in trajna, medtem ko z druge strani bogastva 
Njegovega nasprotnika propadajo, ko propade vaše telo. In vaša svobodna volja je ta, 
ki odloča o vašem gospodarju, kakor je to obenem tudi vaša usoda v večnosti v skladu s 
to izbiro. 
 
Božja premoženja so brezmejna, tako da On tudi lahko daje neomejeno, kakor tudi vi 
lahko neomejeno prejemate, če Ga priznate kot vašega Gospodarja, pri čemer se Mu 
tako prepustite (predate) v svobodni volji... Njegov nasprotnik ne poseduje ničesar, 
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tako da je usoda tistega, ki ga je izbral za svojega gospodarja huda revščina in tema. In 
Bog vas želi rešiti pred takšno usodo, zaradi česar On tudi vedno znova pristopa k vam 
v Svoji Besedi... 
 
Vse, kar On od vas ljudi pri tem zahteva, je vera v Njegovo moč in slavo, kakor tudi v 
Njegovo brezmejno Ljubezen, katera želi, da sodelujete v Njegovi moči in slavi... On 
prihaja k vam v Besedi, Njegova Beseda pa je razodetje Njegovega Samega... Kateri pa 
lahko tudi v vas postane dokaz, če le živite po Njegovi Besedi... če sami odločite izid 
borbe med Njim in Njegovim nasprotnikom... Zato Ga poslušajte, ko pride k vam v 
Besedi, da bi se pravilno odločili... da bi se Mu predali, Njemu, Čigar Kraljestvo so 
svetloba, moč in lepota... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, br. 6885, 2. avgust 1957 
 

ODLOČITEV ZA VOLJO, KI DAJE PREDNOST BOGU... 
 
Vi boste vedno prejeli okrepitev z močjo, ki daje življenje, če le imate željo doseči 
življenje. Vi bi morali vsaj enkrat zgolj razmisliti o usodi vaše duše; vi ne bi smeli vzeti v 
poštev zgolj vašega zemeljskega življenja, ampak življenje duše, zaradi česar ste na tej 
Zemlji, da bi ga prejeli. Vi bi morali razmišljati o tem, kar primanjkuje vaši duši in 
poizkušati potešiti njeno lakoto in žejo... vi bi morali v času vašega zemeljskega 
življenja stremeti k duhovnosti... To je vse, kar pričakujem od vas; ko namreč to enkrat 
prodre do vas, boste vi tudi lahko prejeli pomoč, da dosežete cilj. In tako je odvisno 
zgolj od vaše volje, da Oče pazi na vas in vas vodi... 
 
Tam, kjer obstaja ta resna volja, ni več nevarnosti, da bi padli v roke Mojemu 
nasprotniku, ker bom potem Jaz imel pravico, da vas zaščitim pred njim. Zato je vsak 
tisti, ki želi, da ga Jaz sprejmem, že sprejet s strani Mene, pri čemer bo on potem tudi 
prejel moč, da na Zemlji živi v skladu z Mojo voljo. To je razlog, da je vsak tisti, ki ima 
resno voljo, lahko prepričan v to, da je on v varnih rokah Moje skrbi in zaščite... pri 
čemer pa mora on samemu sebi dati odgovor glede tega (mora se preveriti)... Če so 
njegove misli in namre še naprej trdno naklonjene temu svetu, potem njegova volja ni 
resna, pri čemer on potem zavaja samega sebe, celo če on poizkuša z besedami 
dokazovati svojo voljo. Volja do Mene že pomeni usmerjanje stran od sveta, ker nihče 
ne more služiti dvema gospodarjema: istočasno Meni in Mojemu nasprotniku (Satanu), 
ki je gospodar tega sveta. 
 
In četudi človeško bitje živi v svetu, pri čemer mora zadovoljiti mnoge potrebe... pa 
kljub temu obstaja razlika glede na to, ali je njegovo srce usmerjeno k dobrinam in 
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užitkom tega sveta, ali le te vežejo njegove misli in namere... ali pa on izkorišča 
svetovne dobrine zgolj v tolikšni meri, kolikor je potrebno za njegovo področje 
dejavnosti, za katero je on zadolžen (katera mu je dana)... Samo najgloblje (najbolj 
notranje) hrepenenje srca je odločujoč dejavnik glede na to, kateri gospodar lahko 
poseduje človeško bitje, za kar pa mora sama oseba odgovarjati, pri čemer pa je pred 
Menoj nemogoče skriti celo najmanjši vzgib srca... Zato Jaz ravno tako vem, katera 
volja pripada izključno Meni in koga lahko potem vodim in ga pritegnem k Sebi... 
Ravno tako pa Jaz poznam govor, ki pa je zgolj besedičenje, kateremu primanjkuje te 
popolnoma iskrene volje. Vendar pa Jaz kljub temu skrbim tudi za takšne, čeprav pa je 
uspeh zagotovljen zgolj takrat, ko je srce v celoti izbralo Mene. Potem bo namreč 
človeško bitje prišlo k Meni kot otrok k njegovemu Očetu, pri čemer ga bo zajela Moja 
Očetovska roka in ga bo za vekomaj držala pri Meni... V tem primeru pa je človeško 
bitje ravno tako pripravljeno pomagati njegovi duši doseči polno zrelost, tako da jo bo 
on oskbel z močjo in okrepitvijo, pri čemer pa ne bo živel zgolj posvetno, ampak tudi 
duhovno življenje... ni se mu več potrebno bati, da se bo izgubil, ker se bo oklepal Moje 
roke, pri čemer bo tako neomajno (vztrajno) hodil do cilja. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, br. 5708, 26. junij 1953 
 

ODLOČITEV ZA PRAVEGA GOSPODARJA... 
 
Izberite svojega gospodarja, dokler ste še na Zemlji, pri čemer pa izberite pravilno... 
Tisti namreč, katerega izberete, vam bo tudi pripravil vašo usodo v večnosti. Zato je ta 
odločitev na Zemlji tako pomembna, tako da jo nihče drugi ne more podati namesto 
vas; vi si morate sami izbrati gospodarja, kateremu se želite za vekomaj predati, zaradi 
česar morate tudi vedeti, kaj vam ta gospodar nudi, da bi ga priznali. Izbrati morate 
med Bogom in Njegovim nasprotnikom... 
 
Ta odločitev ne bi smela biti težka za vas, ker vsak stremi k temu, kar se mu zdi, da je 
najbolj vzvišeno, pri čemer bo tako vedno dal prednost Bogu. Vendar pa je mnogim 
ljudem Božji nasprotnik (Satan) njihov »bog«, kateri jim daje vse tisto, kar si oni želijo, 
in katerega imajo raje od Boga, Kateri jim je tuj (oz. Ga ne poznajo), ker so se sami ločili 
od Njega. Torej gre se za preverjanje dobrin, ki so ponujena ljudem s strani tistih dveh, 
med katerima bi se morali oni odločiti. 
 
In tako ljudem delujejo privlačnejše tiste dobrine, katere jim nudi Božji nasprotnik, 
medtem ko se duhovne dobrine, četudi imajo večjo vrednost, dobrine, katere Bog želi 
podariti ljudem, večini zdijo neprivlačne, ker jih ni mogoče otipati niti jih videti, zaradi 
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česar bo imel Božji nasprotnik več privržencev, kateri ga izberejo in kateri ga priznajo 
kot svojega gospodarja, pri čemer se mu predajo brez razmišljanja... 
 
In vi ljudje se nahajate v tej veliki nevarnosti, še posebno v času Konca, kjer tako ne 
prepoznate več pravega Gospodarja, pri čemer ne vidite ali pa ne želite videti Njegove 
Ljubezni in usmiljenja, zaradi česar greste mimo Njega in hitite k tistemu gospodarju, 
ki vas želi uničiti. In zato Bog na pot pošilja glasnike, ki glasno govorijo in opozarjajo 
vas ljudi, da ne nadaljujete poti, ki vodi v propad (uničenje). In te glasnike je Bog 
Osebno poslal, da vam ljudem prinesejo Svetlobo (resnično znanje, Resnico), da vas 
usmerijo na pravo pot, da vam usmerijo pozornost na mnoge napačne in lažne 
svetlobe, ki se bleščijo po poti, po kateri oni hodijo, ki pa niso prave svetlobe za 
človeka, ki išče pravo pot in kateri želi hoditi po njej. 
Ti glasniki pričujejo o pravem Gospodarju, o Bogu Ljubezni in pravice, modrosti in sile, 
usmiljenja in milosti, pri čemer oni zagovarjajo Njega, Katerega so spoznali kot 
njihovega Gospodarja in Kateremu so predani v Ljubezni. Tisti, ki se mora resno 
odločiti, potrebuje tudi zveste svetovalce, katere pa Bog Osebno pošilja ljudem, ker jih 
ljubi in jih želi rešiti. In kakršno stališče imajo ljudje do sveta, takšno stališče imajo tudi 
do njihovega gospodarja... Posvetni ljudje stremijo k vsemu, kar je podrejeno 
gospodarju sveta (Satana), pri čemer se nahajajo v kraljestvu Božjega nasprotnika, 
zaradi česar tudi težijo k njegovim bogastvom in tako tudi k njemu samemu. 
 
Zato pa tisti, ki je premagal svet, obenem tudi išče drugačna bogastva, pri čemer on 
stremi k tistemu Gospodarju, Kateri lahko da (podeli) ta duhovna bogastva. In ta je 
pravilno izbral in tega tudi ne bo nikoli obžaloval; to pa mu obenem tudi dovoljuje 
vstop v Božje Kraljestvo, pri čemer se je tako človek pravilno odločil za večnost... In 
tako vi ljudje veste, da imate veliko odgovornost za vašo dušo, ki bo v večnosti 
oskrbljena (prejemala) v skladu z vašo izbiro na Zemlji... Vi lahko vaši duši priskrbite 
(zagotovite) stanje največje blaženosti, kakor jo ravno tako lahko pahnete v največje 
trpljenje in temo že z izbiro gospodarja, kateremu dajete prednost, še dokler živite na 
Zemlji... 
 
Samo Eden je, Kateri vam lahko priredi svetlo in blaženo usodo... vaš Bog in Oče 
večnosti... Morate se Mu popolnoma predati in prezirati Njegovega nasprotnika, ki vas 
potaplja v največjo temo, če le delite njegovo voljo (če živite po njegovi volji). Zato si ne 
dovolite biti zaslepljeni in zavedeni z bogastvom tega sveta... ono je minljivo in vam ne 
prinaša nikakršnih koristi za duhovno področje. Iščite na Zemlji Boga in Njegovo 
Kraljestvo in potem kot plačo prejmite bogastva, katera vam nekoč v večnosti daje 
Njegova Ljubezen. AMEN 
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...................................................3................................................ 
»Iščite najprej Božje Kraljestvo in vse ostalo vam bo navrženo…« 

(Matej 6:33) 

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

 
Bertha Dudde, št. 2362, 8. junij 1942 

 
NEBEŠKI KRUH, HRANA ZA DUŠO… 

»IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 
 
Vi ljudje ne smete zanemariti duhovne hrane, ker je v zemeljskem življenju najbolj 
pomembno to, da ste oskrbljeni z Nebeškim Kruhom za prehrano vaše duše. Fizično 
telo ne more preživeti brez hrane, kot tudi duša ne more, ki pa še bolj nujno potrebuje 
hrano, ker je ona večna, tako da pomanjkanje duhovne hrane vpliva na nezamisljivo 
boleč način, ki je veliko hujši od smrti. Vsaka sestavina za vzdrževanje je telesu dana z 
zemeljsko hrano, pri čemer pa ima njegovo vzdrževanje zgolj ta namen, da daje 
(pre)bivališče duši, da ona tako lahko izpolni svojo nalogo. Da pa bi jo lahko izpolnila, 
mora biti duši dana hrana, katera ji daje moč. In ta hrana je Nebeški Kruh, Božja 
Beseda, katera ji nudi Božjo Ljubezen kot popotnico (hrano) na njeni poti skozi 
zemeljsko dolino. Zato ni potrebno, da je nobena duša lačna in žejna, če si to želi. 
Milijarde bitij, ki služijo Bogu, zemeljskim ljudem razdeljujejo ta Božanski dar, Kruh iz 
Nebes. Oni so povsod na poti, kjer se nahajajo zemeljski popotniki, pri čemer ga nudijo 
lačnim ter žejnim, da se tako lahko osvežijo in okrepijo, da bi lahko nadaljevali njihovo 
pot. In ta Kruh iz Nebes je Božja Beseda… To je najokusnejši dar milosti, katerega ima 
Bog pripravljenega za vas ljudi, pri čemer se tako vi začenjate zavedati njegove moči, 
ko se nahajate v veliki težavi. Kakor vas osveži hladna pijača, tako vas bo osvežila in 
okrepila tudi Božja Beseda; to je namreč Jezusova obljuba, da tisti, ki se napije vode, 
katero On nudi ljudem, ne bo za vekomaj nikoli več žejen (Janez 4:14)… In Njegova 
Beseda je Resnica (Janez 17:17)… Sam Bog je Izvir, iz Katerega teče živa voda… Sam 
Bog je Kruh Življenja, katerega On nudi vam ljudem kot hrano za dušo, da jo prejmete 
v izobilju in da se tako okrepite… In zato je potrebno najprej hrepeneti po duhovni 
hrani, pri čemer pa potem tudi istočasno dobivate zemeljsko hrano, ker Bog ne dovoli, 
da telesno propadajo tisti, ki najprej mislijo na njihovo dušo, kar pa je On tudi obljubil z 
Besedami: »Iščite najprej Božje Kraljestvo, vse ostalo vam bo navrženo…« Nikoli vam 
ni potrebno biti v strahu za blaginjo vašega telesa; ni vam potrebno skrbeti, v kakšni 
obliki vam bo dana hrana, ko se to na zemeljski način zdi, da je nemogoče. Božja 
Beseda je Resnica, in če verujete, bo On svojo obljubo tudi izpolnil. On vas bo vedno 
oskrbel duhovno in telesno, ko se združite z Njim in želite prejeti Njegov dar. Toda 
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najprej morate hrepeneti po duhovni hrani, ker jo vaša duša potrebuje za razvoj 
navzgor (da uresniči napredek). In zaradi vaše duše vam je Bog dal zemeljsko življenje, 
katero pa ravno tako zahteva tudi zemeljsko hrano. Tako vam bo Bog dejansko dal 
tisto, kar potrebujete za vzdrževanje telesa, če si zaradi vaše duše prizadevate ohraniti 
telo… Vendar pa bo duhovna hrana, Božja Beseda, sposobna vzdrževati tudi telo, ker je 
to Božja moč, katera ljudem priteka neposredno preko Njegove Besede. In ta moč 
vzdržuje vse, pri čemer pa vzdržuje tudi vaše telo (Matej 4:4), ko ostane brez zemeljske 
hrane. Božja moč je namreč Tista, Ki vzdržuje vsako delo stvarstva, ki je nastalo iz te 
moči. Čo človek prejema neposredno sevanje Božje moči, potem on ravno tako ne bo 
imel potrebe po drugi hrani, pri čemer pa bo vseeno lahko (pre)živel, ker je to Božja 
volja. In v prihajajočem času bo Božja volja ta, da bo preko neverjetnih dogodkov 
(pojavov, fenomenov) prikazana moč Božje Besede, katera priteka k tistim, ki trdno in 
neomajno verujejo in se držijo Božje Zapovedi. Če je on namreč najprej pripravljen 
vzeti v poštev svojo dušo in zaradi nje hrepeneti po Nebeškem Kruhu, potem bo 
telesno in duševno potešen; Božja Ljubezen je namreč nespremenljiva in Njegova 
Beseda je Resnica: »Ne skrbite, kaj boste jedli in pili, ampak najprej iščite Božje 
Kraljestvo, vse ostalo vam bo navrženo…« AMEN   

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 2801, 10. avgust 1945 

 
JEZUSOVA OBLJUBA: 

»IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 
 

Človek le malo potrebuje za zemeljski svet, če teži k duhovnemu cilju oz. če skrbi zgolj 
zgolj za svojo dušo. Za njegove zemeljske potrebe namreč dovolj skrbi Bog, tako da 
mu ne bo ničesar primanjkovalo, kakor je Gospod(ar) to tudi obljubil … Zato so 
zemeljske skrbi nepotrebne, ker Nebeški Oče ve, kako je Njegov otrok preskrbljen in 
kaj potrebuje za njegovo fizično korist. Vendar pa mu On daje na zemeljski in na 
duhoven način; On ne skrbi zgolj za telo, ampak tudi duši daje tisto, kar potrebuje, da 
bi dozorela za večnost. Torej mora človek skrb glede zveličanja duše postaviti pred vse 
ostalo, da bi se lahko izpolnila Jezusova obljuba: »Ne skrbite, kaj boste jedli in pili ali 
kaj boste oblekli, ampak iščite najprej Božje Kraljestvo in vse ostalo vam bo 
navrženo…« Vendar pa ljudje ne poznajo drugih skrbi razen tistih, ki se tičejo blaginje 
telesa. In zato, ker oni ne razmišljajo o svoji duši, jih Bog pušča v njihovih skrbeh, ker ne 
usmerjajo pozornosti Nanj, pri čemer se tako On tudi umakne. Oni bi morali prepoznati 
jalovost njihovih zemeljskih teženj, zaradi česar jim On tudi pogosto odvzame tisto, kar 
so mukotrpno dosegli, zaradi česar oni živijo v nenehni skrbi za njihovo telesno 
blaginjo, kjer pa bi lahko z lahkoto in brezskrbno šli skozi zemeljsko življenje, če bi 
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želeli slediti drugemu cilju, ki pa obenem tudi zagotavlja zadovoljitev njihovih 
zemeljskih potreb. Vendar pa ljudje nimajo vere, pri čemer ne usmerjajo pozornosti na 
Božjo Besedo in Jezusova obljuba jih ne zanima. Ne verujejo v resničnost tega, kar je 
Jezus Kristus poučeval na Zemlji, zaradi česar tudi ne morejo vstopiti v Blagoslov te 
obljube. In zato jim ne more biti ponujenih nobenih drugih olajšav, pri čemer so si sami 
krivi, da se morajo boriti za obstanek, tako da bo nevera ljudem vedno povzročila 
škodo telesu in duši. Bog je ustvaril človeka zaradi naloge; On ga je ustvaril tako, da 
mora upoštevati svoje telo zaradi vzdrževanja njegovega zemeljskega življenja. In če 
on sedaj izpolnjuje nalogo, ki je sestavljena iz dozorevanja njegove duše, se mu nikakor 
ni potrebno bati, da bi pri tem moralo stradati njegovo telo. Kar pa enako velja tudi 
takrat, ko postavlja zemeljsko dejavnost izza svojega duhovnega iskanja, ker mu sedaj 
daje Bog Osebno… tako ko mu daje na razpolago vse, kar človek potrebuje za 
vsakodnevno življenje. Kako brezskrbno bi lahko človeštvo živelo na Zemlji, če bi si 
resno vtisnili v spomin Božjo Besedo, pri čemer bi potem tudi želeli živeti po njej… 
Namesto tega pa se skrbi ljudi nanašajo zgolj na ohranjanje telesa,  pri čemer oni tako 
ne usmerjajo pozornosti na duhovne potrebe. Vendar pa je tisti, ki teži k Božjemu 
Kraljestvu, nenehno pod Njegovo skrbjo, pri čemer on tako dobi vse, kar potrebuje za 
življenje. In nikoli mu ne bo potrebno stradati, kakor se mu ravno tako ni potrebno bati, 
če mu bo odvzeto vse, kar poseduje; Bog namreč pozna njegove težave in skrbi, tako 
da je ob pravem času pripravljen pomagati. On preverja vero Svojih otrok, pri čemer si 
prizadeva okrepiti tiste, katerih vera je še vedno šibka. In zato ne bo nikoli v telesni 
težavi tisti, ki v sebi nosi Boga, tisti, ki je združen z Njim in si goreče prizadeva doseči 
Božje Kraljestvo. Tistega se bo Bog vsakič spomnil in v Njegovi skrbi bo vedel, kako 
preprečiti, da človek ne zaide v fizične težave, tistega, ki usmerja pozornost na 
Jezusovo obljubo: »Iščite najprej Božje Kraljestvo… vse ostalo vam bo navrženo…« 
AMEN  

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 3226, 20. avgust 1944 

 
 »IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 

 
Iščite najprej Božje Kraljestvo, tako da greste potem skozi zemeljsko življenje, ne da pri 
tem skrbite za to, kar potrebuje telo, ker vam bo vse to dodano, kot je to Gospod(ar) 
tudi obljubil; pomembna je namreč samo ena stvar, in sicer, da (po)skrbite za življenje 
duše, pri čemer bo potem Bog Osebno prevzel skrb za vaše telo in njegove potrebe. 
Toda čim izgubite vero v to obljubo, morate sami skrbeti zase, pri čemer tako padate v 
mreže nasprotnika, kateri pa se na vsakršen način trudi, da to predstavi kot 
najpomembnejšo skrb, pri čemer želi, da ne mislite o vaši duši. In sedaj ste v 
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nevarnosti, da postanete materialisti, ko se s svojimi mislimi in delovanji osredotočate 
na materialni dobiček, tako da potem zaradi nenehnih skrbi za telo zanemarjate Božje 
Kraljestvo, pri čemer tako še naprej živite popolnoma posvetno (zemeljsko) in ne 
jemljete v poštev zveličanja vaše duše. Bog je za vaše zemeljsko življenje postavil samo 
en cilj… da se vaša duša razvije navzgor (da napreduje)… da pa bi ta cilj lahko dosegli, se 
morate ločiti od materije, pri čemer morate hrepeneti zgolj po tem, kar je koristno za 
vašo dušo. S popolnim zaupanjem se lahko osvobodite vsakršne skrbi, če mislite na 
Kristusovo obljubo, ker je Njegova Beseda Resnica, in če iščite najprej Božje Kraljestvo, 
da boste tedaj izpolnili Njegovo voljo, ker potem za vas (po)skrbi Bog. Človeško 
hrepenenje se torej osredotoča predvsem na vzdrževanje in blaginjo telesa, in to s 
pretirano skrbjo, tako da se potem duhovno težnja pojavlja zgolj v ozadju, zaradi česar 
je tudi razumljivo to, da ni mogoče doseči nikakršnega duhovnega napredka. To pa 
pomeni pomanjkanje zaupanja v Božjo Ljubezen, Katera vzdržuje vse, kar je On 
ustvaril. Z vero in zaupanjem v Božjo pomoč se človek lahko reši vsakršne skrbi. 
Zemeljsko življenje lahko preživi z lahkoto, pri čemer ostaja neobremenjen, čim svojo 
skrb usmerja na zveličanje svoje duše, čim popolnoma zavestno teži k duhovnemu 
Kraljestvu, čim se on v vsemu trudi izpolniti Božjo voljo, pri čemer tako želi doseči 
Božje Kraljestvo. Vendar pa je med ljudmi skorajda nemogoče najti vero, zaradi česar 
oni sami sebi ustvarjajo življenje polno skrbi in težav. Oni so se sami obremenili z 
bremenom, katerega jim je Bog obljubil, da ga bo nosil (namesto njih), če izpolnjujejo 
svojo zemeljsko nalogo… če duhovni blaginji dajo prednost pred telesno blaginjo. Bog 
vzdržuje celotno stvarstvo; On zagotavlja njegov nenehni obstoj, tako da se vse razvija 
glede na Božjo voljo. Njegova skrb pa se ravno tako nanaša tudi na najvišje razvito 
stvaritev, na človeka, tako da je njegovo zemeljsko življenje enako zagotovljeno, kakor 
tudi tisto od celotnega stvarstva (Matej 6:24-34). 
 
Vendar pa je Bog to oblikoval tako, da je to odvisno od človekove volje; On je postavil 
eno zahtevo, katere izpolnitev zagotavlja brezskrben obstoj. Toda če ljudje ne izpolnijo 
te zahteve, potem imajo oni težko zemeljsko življenje, ker so potem izgubili (so si 
zapravili) Božjo skrb za telo. Človeku je dano zemeljsko življenje v korist duše, zaradi 
česar mora najprej misliti na dušo; mora ji dati to, kar potrebuje za njeno duhovno 
dozorevanje… kar pa je mogoče doseči in prejeti samo iz duhovnega Kraljestva. Zaradi 
tega morajo biti človekova čutila nenehoma usmerjena k duhovnemu Kraljestvu, ker 
zemeljsko življenje ne nudi duši tiste hrane, katero potrebuje. Zemeljsko kraljestvo 
izpolnjuje zgolj telesne potrebe, katere pa bi človeško bitje moralo v veri in zaupanju 
prepustiti Bogu, glede na Njegovo obljubo, in pri tem še bolj težiti k duhovnemu 
Kraljestvu, katero pa mu ni podarjeno, ampak daje v skladu z njegovim hrepenenjem 
tisto, kar duša išče. 
 
Zato vse skrbi vrzite na Gospoda (1 Petrova 5:7)… On vam jih bo odvzel, medtem ko še 
bolj iščete pristno (intimno) združitev z Njim, medtem ko se duša še bolj odvaja od 
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zemeljskega, pri čemer se tako podreja zgolj temu, kar ji zagotavlja združitev z Bogom. 
Resnično boste varni v Njegovi zaščiti in ničesar vam ne bo primanjkovalo, ker je On 
poln Ljubezni ter moči. On vas lahko in vas tudi bo oskrbel, če edino težite k Njemu in 
Njegovemu Kraljestvu. AMEN 

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 4892, 7. maj 1950 

 
 »IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 

 
»Iščite najprej Božje Kraljestvo in Njegovo pravičnost, vse ostalo vam bo 
navrženo…« Poslušajte, kar vam želim povedati s temi Besedami: vedno lahko 
zaupate v Mojo Očetovsko skrb, če živite po Moji volji. Moja volja pa je, da naprej 
(predvsem) mislite na potrebe duše, preden dovolite, da se vam približa zemeljska skrb. 
Zaradi stanja v kakršnem ste vi ljudje danes, teh Mojih Besed ne boste sprejeli, ker je 
vaša vera tako majhna in šibka, da se vam zdi nemogoče to, da ste zemeljsko 
preskrbljeni, ker ta zemeljski svet postavljate na prvo mesto, pri čemer mislite in delate 
samo za njega. Toda Moja volja je ta, da mora biti najprej preskrbljena duša, in če 
izpolnite ta pogoj, bom Jaz prevzel zemeljsko skrb za vas. To je obljuba, katere Jaz 
nisem dal zaman v času Mojega zemeljskega življenja, ker sem vedel za stalno rastoč 
pohlep po materialnem (materiji), ravno tako pa tudi za Moj proti-strup, katerega 
moram uporabiti, da bi ljudi naučil, pri čemer moram dopustiti, da jih prizadenejo 
zemeljske težave, da preusmerim njihove misli na Mene. In želel sem jim dati najbolj 
zanesljivo sredstvo, da se rešijo zemeljske težave, tako da sem postavil pogoj… da na 
Zemlji iščejo Moje Kraljestvo… katerega izpolnitev želim nagraditi z zemeljsko oskrbo, 
da bi lahko popolnoma (uspešno) dokončali delo na njihovih dušah. Moje Besede so bile 
jasne, katere si je potrebno dobesedo razložiti: Jaz bom poskrbel za vse vaše fizične 
potrebe, čim človek dela tisto, zaradi česar mu je dano to življenje: da poveča zrelost 
svoje duše in da se duhovno razvija (da napreduje), torej da z vso vnemo išče Moje 
Kraljestvo, da bi postal blažen. Toda kdo resni sprejema (jemlje v poštev) te Moje 
Besede in kdo se otresa vsakršne zemeljske skrbi, da bi jo s popolnim zaupanjem v 
Mojo pomoč odložil (preložil) na Mene? Na Zemlji dejansko ne bi bilo potrebne 
nikakršne težave, če bi se zaupalo tem Mojim Besedam, kar pa bi dokazalo pravilen 
odnos Mojih stvaritev do Mene, kot njihovega Očeta večnosti, kakor bi to obenem tudi 
zagotovilo izpolnitev. Malo je tistih, ki bi si sami priskrbeli dokaz in malo je tistih, ki si 
prizadevajo resno priti do Mojega Kraljestva in se tako tudi osvobodi vsake zemeljske 
skrbi, ker za nekaj teh Jaz skrbim kot pravi Oče za Svoje otroke. Jaz dopuščam, da oni 
dobijo vse, kar potrebujejo; njim namreč pogosto na čudežen način pritekajo Moji 
darovi milosti, ker ne puščam v zemeljski težavi nikogar, ki Mi brezpogojno zaupa in ki 
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si prizadeva osvojiti Moje Kraljestvo. Vendar pa ostalim Moja Beseda predstavlja zgolj 
neko govorno figuro. Ne jemljejo je resno in zato tudi ne doživijo izpolnitve Moje 
obljube, vse dokler so sami oddaljeni od Mene in od Mojega Kraljestva in vse dokler si 
prizadevajo posedovati zemeljski svet z njegovimi dobrinami, pri čemer tako 
pozabljajo na svojo dušo. Oni morajo skrbeti sami zase, ker sem naredil to, da je Moja 
oskrba odvisna od izpolnitve pogojev: da iščejo Moje Kraljestvo in Njegovo pravičnost. 
Vsak se lahko sam prepriča v resničnost Moje obljube, čim pred vse ostalo najprej 
postavi  skrb za svojo dušo, čim si prizadeva priti k Meni, pri čemer pa ga bom Jaz zato 
tudi sprejel z vso Očetovsko Ljubeznijo in skrbjo. AMEN  

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 5756, 29. avgust 1953 

 
 OČETOVA BESEDE… »IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 

 
Zaupajte Mi in ne skrbite, ker nase jemljem vse vaše skrbi, kadar Me prosite za to (1 
Petrova 5:7). Vendar pa tudi vi naredite tisto, kar lahko naredite za Mene… z veseljem 
in voljno opravite delo za Mene, katerega vam nalagam, ker morate to narediti ljudje 
sami. Moje Kraljestvo ni od tega sveta, vendar pa si morate vi ljudje tega sveta kljub 
temu prizadevati, da ga osvojite, pri čemer bi moral eden pomagati drugemu, če ta ne 
najde poti v Moje Kraljestvo. Tako morate vi ljudje na Zemlji, če Mi želite služiti, voditi 
bližnje, ker vi že poznate pot, katero pa morajo oni najprej (po)iskati, zaradi česar tudi 
potrebujejo vašo pomoč. To je delo, ki zahteva vašo Ljubezen do Mene in do bližnjih, 
pri čemer pa bom Jaz odgovoril na to Ljubezen tako, da vam bom pomagal, ko ste v 
težavi. Dal sem vam zagotovilo, da bom odpravil vašo težavo, z Besedami: »Iščite 
najprej Božje Kraljestvo… vse ostalo vam bo navrženo…«, kar pa obenem tudi 
pomeni: Delajte za Mene in Moje Kraljestvo, pri čemer vam bom Jaz, kot Mojim 
služabnikom, potem kot dober Gospodar to tudi nadoknadil… Lahko greste 
brezskrbno in neobremenjeno skozi zemeljsko življenje, čim izvajate zgolj duhovno 
delo tako, da vašim bližjim usmerjate pozornost na pot, ki vodi v Moje Kraljestvo… Ni 
vam potrebno preživeti niti trenutka v zemeljski težavi, če se le želite obrniti na Mene, 
da jo Jaz prevzamem… Pogosto boste bojazljivi in neodločni; pogosto se svet vrine 
med vas in Mene, pri čemer tako ne najdete moči, da prebijete zid, ki nas ločuje; vaša 
vera je šibka, zaradi česar vas tudi ne zapuščajo skrbi. In potem pozabljate na Moje 
Besede, Katere vam obljubljajo pomoč… Katerim morate torej zaupati, da bi se 
izpolnile obljube (29. avgust 1953). Za vas bo vse sprejemljivo, vse dokler ohranjate 
povezanost z Menoj, vse dokler živite v veri v Mene in Mojo Ljubezen, pri čemer se tako 
v tej veri prepustite Meni… vse dokler imate pravilen odnos  in ste kot otrok poleg 
vašega Očeta, Kateri vam v vsaki težavi zagotavlja Svojo pomoč. Na Zemlji bo še veliko 
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trpljenja, ko boste morali dokazati to vero v Mene… še vedno se boste pogosto znašli v 
težavah, ker vas Moj nasprotnik nenehoma skuša, ker vas želi napeljati, da padete. In 
njegovo prizadevanje se kaže v tem, da uspe omajti vašo vero, da postanete omahljivi, 
pri čemer tako lahko vse bolj vpliva na vas. Ne dovolite skušnjavcu, da bi vas premagal. 
V vsaki težavi telesa in duše se obrnite k Nebeškemu Očetu, Kateri samo čaka na vaš 
klic, da bo lahko pomagal. Verujte v Mene, Kateri vam želim vedno pomagati, tako da 
vsaka pravilna molitev naleti na posluh, ker se ta obljuba glasi: »Prosite in vam bo 
dano, trkajte in se vam bo odprlo…« (Matej 7:7). Na vsako Mojo Besedo lahko s 
popolnim zaupanjem gledate tako, kot da je izrečena vam, pri čemer tako lahko 
zaupate v vsako Mojo Besedo, ker jo bom Jaz držal… tako da za vas ne bi smela 
obstajati nobena zemeljska težava, ker boste vi, če Mi jo predate, tudi osvobojeni… 
Obstaja zgolj ena stvar, in sicer, da mora biti takrat vaša vera močna in neomajna … 
Oče, Ki je poln Ljubezni, ne dovoli, da Njegov otrok prosi zaman. On mu pomaga, ker 
ljubi Svojega otroka… Vedno znova razmišljajte, da ste Moji lastni otroci in da želim 
osvojiti vašo Ljubezen ter vaše zaupanje, pri čemer tako ne bom deloval na vas brez 
Ljubezni. In pogosto vas moram blago pritisniti, da tako ne pozabite vašega Očeta. 
Vendar pa je tudi to Ljubezen, ker vam lahko edino Jaz ponudim najvišjo srečo, ker 
drugje ne morete najti zveličanja (blaženosti). Zato Jaz vedno znova odvračam vaše oči 
od sveta … toda ko grozi nevarnost, pa se vas moram tudi strogo dotakniti, pri čemer 
pa sem vedno takoj pripravljen pomagati, ko se ponovno obrnete k Meni. To je 
osvajanje vaše Ljubezni, ne pa tudi pomanjkanje Ljubezni iz Moje strani… tudi Moj 
nasprotnik vas namreč poizkuša popolnoma osvojiti, pri čemer vam daje zemeljske 
dobrine, če se obrnete nanj. On vas skuša, Jaz pa vas iščem in grem za vami, ker vas 
želim dvigniti, medtem ko on želi, da padete. Zaupajte in verujte, da je Moja Ljubezen 
usmerjena k vam in da to Mojo Ljubezen lahko vedno izkusite, da sem Jaz vedno 
pripravljen pomagati, ko Me vi pokličete. AMEN  
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 5942, 26. april 1954 

 
 »IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 

SVOBODNA VOLJA… 
 

Moje darove delim vsem, ki jih želijo, ker je Moja Ljubezen do vas, Mojih stvaritev, 
brezmejna. In ta Ljubezen vedno želi samo dati, vas osrečiti in pomagati, da pridete do 
blaženosti. Vendar pa Moja Ljubezen in Modrost ravno tako prepoznata to, kar 
potrebujete, da bi postali blaženi, tako da vam najprej zagotavljam hrano za vašo dušo, 
pri čemer pa vam dajem zagotovilo, da vam bo ravno tako dano vse, kar potrebujete za 
vzdrževanje telesa… Toda najprej morate misliti na vašo dušo in prositi, da prejmete 
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darove zanjo… To sem postavil kot pogoj, preden lahko prevzemam skrb za vaše telo… 
Vi morate namreč s svobodno voljo hrepeneti po darovih za vaše duše, če jih 
potrebujete, da bi jih uporabili za vaše izpopolnjevanje. Jaz vam jih nudim celo brez 
vaše predhodne želje, vendar pa oni nimajo nikakršnega učinka, dokler jih vaša volja ni 
pripravljena sprejeti. Zato je izrečena Moja Beseda: »Iščite najprej Božje Kraljestvo in 
Njegovo Pravičnost… vse ostalo vam bo navrženo…« Tako mora najprej vaša volja 
sama postati dejavna, ker morate hrepeneti po Meni in hvaležno sprejeti Moje darove. 
Samo tako je vaša duša lahko nahranjena z nebeško hrano in nebeško pijačo, kar pa ji 
daje večno življenje. Moj Zaklad Milosti je neomejen in je vsem vam na razpolago. 
Vendar pa si ga morate vi sami želeti imeti… vi si morate prizadevati, da ga dobite in 
Me prositi, da vas pripeljem ali da vam prinesem zaklad v zavedanju, da to potrebujete 
za vašo zemeljsko pot, katera vas mora pripeljati do popolnosti… In Moja Ljubezen 
vam bo vse to dajala; Moja Ljubezen vam bo darovala brez omejitve, pri čemer vas Jaz 
ne bom prikrajšal za nič, kar služi vaši duši za (o)krepitev in obnavljanje. Jaz bom 
dopustil vse, kar vi potrebujete za zemeljsko življenje, ker Jaz sedaj poznam vašo voljo, 
da dosežete popolnost, da živite tako, kot je Meni všeč in da pridete k Meni Samemu 
kot h Končnem Cilju. To, kar vam dajem, je Moja Beseda, Nebeški Kruh, kateri je prava 
hrana za dušo… Oni bodo imeli možnost, da se osvežijo z Mojo Besedo, da iz Moje 
besede črpajo moč in da naredijo to, kar želim skozi Mojo Besedo… Ona bo zdravilo za 
bolno dušo, katera pa samo preko Nje lahko ozdravi… Moja Beseda bo znak Moje 
Ljubezni, Kateri bi sedaj duša želela odgovoriti (vrniti). In ona bo pripeljana k Meni; ona 
bo hrepenela po združitvi in bo za vekomaj hvaležna za Moj dar milosti. Odgovorila bo 
na Mojo Ljubezen, pri čemer bo blažena in bo blažena tudi ostala, ker je sedaj našla 
življenje, katero traja večno. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 5956, 13. maj 1954 

 
»IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 

 
»Iščite najprej Božje Kraljestvo in Njegovo Pravičnost, vse ostalo vam bo 
navrženo…« Verjemite Mojim Besedam in si jih razlagajte dobesedno. Čim vi dosežete 
to, da je duhovna težnja vaše življenjsko delo, čim si prizadevate pred Mojimi očmi 
živeti na pravilen način, čim imate vi voljo izpolniti voljo Tistega, Kateri vas je poklical v 
življenje, čim vi želite doseči večno življenje, ker želite biti združeni z Menoj, se vaše 
celotno življenje odvija glede na vaše prizadevanje (vaš trud). Te Moje Besede lahko 
vzamete dobesedno, ker Jaz od vas ne zahtevam ničesar drugega, razen da vaš pogled 
usmerite navzgor, da Me iščete in da želite hoditi za Menoj, da bi vam potem pripravil 
zares lahkotno zemeljsko življenje glede na Mojo obljubo: »Vse ostalo vam bo 
navrženo.« Vse vaše misli so zapolnjene z zemeljske skrbi, vse dokler previsoko cenite 
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zemeljsko življenje. Vedno znova vas bodo spreletavale nove skrbi in želje, katere želijo 
povečati vašo telesno blaginjo, in katere vam bodo tudi izpolnjene, če potem vi živite 
popolnoma brez Mene… potem vas namreč prevzema Moj nasprotnik zaradi tega, ker 
ste Me zavrnili in se tako predali njemu. Vendar pa to za vas ni nikakršna pridobitev, 
četudi ste zemeljsko bogati in vam posvetni ljudje izkazujejo časti; izgubili ste namreč 
Mene in Moje Kraljestvo, pri čemer ste tako zanemarili vsa majhna opominjanja ter 
opozorila, katere ste prejeli od Mene. Vam dejansko ni potrebno skrbeti za vašo 
zemeljsko blaginjo, če Me v vašem srcu želite postaviti na prvo mesto in če si najprej 
prizadevate osvojiti Mene in Moje Kraljestvo… To, kar potrebuje vaše telo, vam bo 
namreč podarjeno, če najprej (po)skrbite za zveličanje vaših duš, kar pa je moč najti 
edinole v Meni. Jaz dejansko prevzemam vsakršno skrb za vas, ker bo Tisti, Kateri s 
Svojo močjo vzdržuje celotno stvarstvo, ravno tako sposoben vzdrževati Svoje 
stvaritve, tako da jim dejansko ne bo ničesar primanjkovalo. Toda pogosto uporabljate 
drugačno merilo; želite namreč stvari, ki vam ne prinašajo blagoslova, in to takrat, ko 
se vaša težnja še ne naša zgolj na Mene… ko verjamete, da se ne morete povsem 
odreči svetu. Vendar pa vas Jaz jemljem v poštev na način, da Jaz to prepoznam kot za 
vas potrebno in zdravo, ker vas želim odvzeti tistemu, ki je gospodar sveta, s katerim 
pa ne delim Svojega premoženja. Ko je torej vaša težnja resno usmerjena k Meni in k 
temu, da dosežete Moje Kraljestvo, si tudi teh stvari ne želite več, ker ste hvaležni za 
vse, kar sem dopustil, da dobite (prejmete), ker je za vas zemeljsko življenje postalo 
znosno in ker v vsakodnevni skrbi za vas čutite Mojo Ljubezen do vas. Vi namreč veste, 
da ste preskrbljeni s strani vašega Očeta, Kateri dejansko ne dovoli, da Njegovi otroci 
stradajo, kateri so zakoračili na pot k Njemu, katere On obnavlja, pri čemer jim daje 
duhovno ter zemeljsko moč, kakor vam je On to tudi obljubil. AMEN 

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 6824, 7. maj 1957 

 
»TODA IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 

 
Zgolj duhovna težava je tista, katero morate občutiti, medtem ko zemeljsko lahko 
ostanete nepreskrbljeni, ker bo le ta odpravljena, čim usmerite pozornost na težavo 
vaše duše in čim ste ji pripravljeni pomagati. Vendar pa se ravno tisti ljudje, ki doživljajo 
ogromno zemeljsko težavo, ne zavedajo dejstva, da je njihova duhovna težava razlog 
za to, da morajo trpeti in živeti v pomanjkanju, ker oni ne poznajo medsebojnih 
odnosov (soodvisnosti) in Mojih sredstev za odrešenje, kakor tudi ne poznajo obsega 
njihove duhovne težave, ker so osredotočeni na svetovne stvari, pri čemer tako njihovo 
pomanjkanje vere takoj zavrača kakršnokoli misel, ki bi lahko dosegla njihov um kot 
razlaga za njihovo težko usodo. Kljub temu pa morajo biti ti ljudje podučeni o pomenu 
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in namenu njihovega zemeljskega življenja, da bi spremenili njihovo razmišljanje. In 
glede na njihove zemeljske težave bi bila tovrstna učenja resnično prikladna, katera pa 
so po navadi uspešna šele takrat takrat, ko ljudem zemeljska sredstva ne nudijo več 
nobenega izhoda. In takrat oni začnejo razmišljati, pri čemer lahko spremenijo njihov 
um (razmišljanje)… In Jaz bom na očiten način podprl posebno te ljudi, ko Mi usmerijo 
misli in namenijo prošnjo za Mojo pomoč. Oni zemeljske težave ne bodo vzeli tja čez, v 
kraljestvo onostranstva. Toda njihova duhovna težava jim bo sledila in jih ne bo 
zapustila, vse dokler njihove volje in njihovih misli ne usmerijo k Meni, kar pa je veliko 
težje kot na Zemlji. Zaradi tega sem Jaz izgovoril Besede: »Toda NAJPREJ iščite Božje 
kraljestvo in Njegovo pravičnost, in vse stvari vam bodo navržene…« Jaz lahko 
kadarkoli odpravim zemeljsko težavo, toda duhovno težavo pa morate odpraviti vi 
sami… Jaz vam lahko zagotovo pri tem pomagam, vendar pa morate vi imeti voljo in 
sami postati dejavni. Vi se morate napotiti po stezi do Mene; vi morate verovati v Mene 
in si želeti izpolniti Mojo voljo, pri čemer morate tako vi živeti v skladu z Mojimi 
Zapovedmi Ljubezni do Boga in do vašega bližnjega… V tem primeru pa boste vi lahko 
zaupljivo položili vso zemeljsko težavo v Moje roke, ker ste vi tako izpolnili zahteve. In 
Moja obljuba, da vam bom Jaz pomagal tako na fizični kot tudi duhovni način, bo v 
lahko v vas uresničila učinek, ker vaša duša ne bo več v nevarnosti, da se toliko 
obremenjuje s skrbjo, kar se tiče njenih zemeljskih potreb, pri čemer ona tako ne more 
izvajati njene dejanske naloge, ker je prešibka in ne vlaga napora za pridobitev moči. 
Vedno znova sem vam obljubil Mojo pomoč v zemeljski težavi. Jaz Osebno sem vas 
prosil, da pridete k Meni, če ste potrti (obupani) in če potrebujete pomoč (Matej 11:28). 
Dal sem vam zagotovilo, da Me ne boste nikoli prosili zaman… Zakaj ne izkoristite tega 
Mojega zagotovila in zakaj se s popolno vero ne izročite Meni, vašemu Očetu večnosti? 
Zato, ker ne verujete v Mene. In to je ogromna duhovna težava, v kateri se nahajate, 
ker brez vere v Mene vi ne boste vzpostavili povezanosti z Menoj. Brez te povezanosti 
pa ste vi šibki in boste šibki tudi ostali, tako da ne boste sposobni narediti popolnoma 
nikakršnega napredka v vašem razvoju. Čim vi živite vaše življenje na Zemlji brez 
Mene… ravno zato, ker ne verujete v Mene… boste vi ostali na enaki stopnji ali nadalje 
celo propadli. Toda vi bi se morali dvigniti, da vam bo zemeljsko življenje služilo v 
njegovem namenu. Vi bi morali priti do točke, da lahko odvržete vse materialne okove 
in da vstopite v duhovno kraljestvo kot svobodna in srečna bitja… Vse dokler ne 
stremite k temu in vse dokler gledate na vaše življenje na Zemlji, kot da se samo po 
sebi konča, boste vi prizadeti z veliko duhovno težavo, ki bo zahtevala zaznavno 
zemeljsko breme, katero vas bo vodilo do drugačnega načina razmišljanja. In čeprav se 
zdi, da vaša fizična moč ni zadostna, da bi premagala zemeljsko težavo, pa si vi kljub 
temu lahko olajšate usodo… zgolj na način, da se napotite po stezi do Mene… da se 
začnete zavedati vašega nepopolnega stanja in Mi namenite prošnjo za pomoč… 
Potem bo zemeljska težava istočasno odstranjena od vas ali pa bo urejeno tako, da bo 
le ta znosna za vas; potem sem namreč dosegel to, kar sem s posredovanjem težave 
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želel doseči: da boste vzpostavili stik z Menoj, z vašim Bogom in Očetom večnosti. 
AMEN 

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 6968, 14. oktober 1957 

 
»IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 

 
Koristi vam zgolj to, kar vaši duši pomaga doseči polno zrelost. Če bi vi vedno zgolj 
stremeli k temu, kar je koristno za vašo dušo, potem bi Jaz ravno tako primerno 
poskrbel za vaše telo, ker sem vam dal zagotovilo, da bom poskrbel za vas kot za ptice 
na nebu in cvetje na polju. Vam resnično ne bi bilo potrebno skrbeti za »jutrišnji dan«, 
da ste najprej vzeli v poštev zveličanje vaše duše tako, da ste iskreno iskali Mene in 
Moje kraljestvo. Toda vi ljudje ste pozabili to, kar je najbolj pomembno; vaše misli so 
popolnoma okupirane s svetom in z blaginjo vašega telesa. In tako ste vi obremenjeni s 
skrbmi in problemi, pri čemer dopuščate, da ste vse bolj oddaljeni od vaše resnične 
naloge na Zemlji. Vi vse več pozornosti usmerjate na svet, pri čemer tako ustvarjate in 
delate samo še za vaš minljivi (kratkotrajni) del, pri čemer pa ne upoštevate vaše duše, 
ker ne verjamete Mojim Besedam, da vam bom Jaz vse navrgel (dodal), če najprej 
iščete Moje Kraljestvo in njegovo pravičnost… Vi teh Besed ne jemljete resno in zaradi 
tega tudi ne preverjate njihove resničnosti. Vendar pa sem vam Jaz dal zemeljsko 
življenje samo zato, da bi vaša duša dozorela; telo bo namreč izumrlo, toda duša bo 
živela za vekomaj. In duša bi morala… ker ni povsem sposobna živeti… doseči življenje 
na Zemlji. Vi bi morali uresničiti to prebujanje v življenje; to je namen vašega življenja 
kot človeško bitje… in da bi lahko uresničili vaš namen, vam bom Jaz pomagal na 
vsakršen način… Pretirana skrb za vaše telo ne bi smela preprečiti vašega dela na 
napredku vaše duše, zaradi česar Jaz skrbim za prej omenjeno, vse dokler ste vi 
mnenja, da je vaša resnična naloga bolj pomembna, čim vi »iščete Moje Kraljestvo in 
njegovo pravičnost.« Potem vam dejansko ne bo ničesar primanjkovalo; vi boste 
fizično in duhovno preskrbljeni, ker Jaz vzdržujem vaše telo, kakor tudi vašo dušo, pri 
čemer vas bom Jaz bogato oskrbel, ker vas ljubim in obenem tudi želim pridobiti vašo 
Ljubezen. 
 
Ljudje torej ostajajo trajno obremenjeni, ker ne zaupajo Mojim Besedam, kakor si tudi 
ne poizkušajo priskrbeti dokaza o Resnici. Oni namesto tega popolnoma zanemarjajo 
življenje duše, ker sploh ne stremijo k temu, da bi prišli do Mene in Mojega Kraljestva, 
kakor tudi ne želijo pomagati njihovim dušam priti do znosnejšega stanja. In ker nimajo 
vere v Mene… morajo oni zaradi tega pogosto prestati težko trpljenje; preživeti morajo 
fizične težave, ker ne verjamejo v Mojo obljubo, pri čemer zvesto ne pričakujejo Moje 
pomoči, ker ne dajejo prednosti blaginji njihove duše, zaradi česar oni tudi ne bodo 
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dovolili Meni Osebno kot Očetu, da poskrbim za Svoje otroke. Ljudje bi z malo več vere 
v Mojo Besedo uspeli doseči pomembno spremembo duhovnega stanja, ker čim bi 
ljudje resno stremeli k Meni in k Mojemu Kraljestvu, bi oni obenem tudi vršili Moje 
lahke Zapovedi Ljubezni. Oni bi z Ljubeznijo gledali na svojega bližnjega, pri čemer bi 
tako živeli popolnoma pravično in bi ostali znotraj Božanskega Reda. V tem primeru pa 
bi oni že prišli do posedovanja Mojega Kraljestva, pri čemer bi Me sprejeli, ker bi jih k 
Meni spodbujala Ljubezen… Jaz pa bi jih lahko oskrbel z vsem, kar potrebujejo za dušo 
in telo. Tako, kot sem namreč obljubil, bi jim bilo lahko dano oboje, fizična in duhovna 
premoženja. Kljub temu pa ni nihče prisiljen verovati, četudi bo Beseda Evangelija 
vsakemu rečena: »Iščite najprej Božje Kraljestvo in njegovo pravičnost, in VSE te 
stvari vam bodo navržene…« In vsaka oseba si lahko vzame čas za globoko 
premišljanje o tej Besedi; on si lahko olajša njegovo zemeljsko življenje, če zaupa v 
Mene in v Mojo Besedo. Jaz najprej pričakujem njegovo privrženost Meni, za kar pa ga 
bom Jaz potem nagradil tako, da bom poskrbel za njegove zemeljske skrbi, ker bo on 
sedaj resnično stremel k Mojemu Kraljestvu. Toda vse dokler človeško bitje smatra, da 
je njegovo fizično bitje pomembnejše od njegovega psihološkega razvoja, bo on le 
komajda našel čas, da se ukvarja s svojo dušo, ker se bodo zahteve telesa povečale, pri 
čemer bodo tako zanemarile vsako tiho opominjanje s strani duše. Duša bo tako 
prikrajšana in bo na koncu njenega življenja na tej Zemlji zelo shirana… ona si namreč 
ni mogla nabrati bogastev (Matej 6:19-21), ker je telo imelo prioriteto. In ne glede na 
to, koliko zemeljskega bogastva si je oseba nabrala… pa mora ona vse pustiti izza sebe, 
ko pride čas smrti. Duša bo torej vstopila v kraljestvo onostranstva gola in brez vsega, 
ker je človeško bitje v njegovem zemeljskem življenju zanemarilo narediti to, kar je 
najpomembnejše: iskati Božje Kraljestvo in Njegovo pravičnost. AMEN 

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 7457, 17. november 1959 

 
BOŽJA OBLJUBA: »IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO…« 

 
»Iščite najprej Božje Kraljestvo in Njegovo Pravičnost, in vse ostalo vam bo 
navrženo…« Dal sem vam to obljubo, ker sem vedel, da se bo v vašem zemeljskem 
življenju svet vsiljeval v prvi plan z vsemi njegovimi zahtevami, pri čemer obstaja velika 
nevarnost, da v času zemeljskega življenja pozabite na Moje Kraljestvo in da ne mislite 
več na resnični Cilj vašega zemeljskega življenja… Vedel sem, da bo svet močnejše 
vplival na vas in da morate biti zato vedno znova opozorjeni, da ne pozabite na Moje 
Kraljestvo, katero ni od tega sveta. In zato sem vam dal obljubo, da vam bo vse 
zemeljsko, kar potrebujete, navrženo (dodano), samo če najprej iščete Moje Kraljestvo 
in njegovo pravičnost… če si le prizadevate izpolniti Mojo voljo, pri čemer tako 
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postavite Moje Kraljestvo pred ta zemeljski svet… Tedaj pa ste lahko obenem tudi 
osvobojeni zemeljskih skrbi, ker potem izpolnjujete namen vašega zemeljskega 
življenja, pri čemer zveličanje vaše duše postavljate v prvi plan in živite zavestno svoje 
življenje kot človeško bitje, s pogledom vedno uprtim v Mene in Moje Kraljestvo, 
katero ni od tega sveta. In lahko je razumeti tudi to, da lahko brezskrbno živite svoje 
zemeljsko življenje, kadar so vaše misli vedno uprte v Mene, kadar sem vam Jaz bližji 
od sveta, pri čemer želite narediti vse in živeti tako, kot to ustreza Moji volji, kot je 
Mojim očem pravično… Potem boste v Meni prepoznali vašega Očeta, pri čemer je 
potem tudi vzpostavljen pravilen odnos med vami in Menoj, tako da vas obenem tudi 
lahko oskrbim, kakor Oče oskrbuje Svoje otroke… celo z vsem, kar potrebujete za 
zemeljsko življenje. In za vas bo zemeljsko življenje resnično lahko… Toda kdo vzame 
resno to Mojo obljubo? Kdo resno veruje v »Božansko« oskrbo, kdo veruje, da Bog 
(po)skrbi tudi na čisto zemeljski način za tiste, ki Mu dajejo prednost pred svetom? 
Mnoge vsakodnevne skrbi bi bile nepotrebne, če bi se spoštovalo to obljubo in če bi bili 
ljudje nagnjeni k temu, da sprejmejo Mene in Moje Kraljestvo… če bi se bolj ukvarjali z 
duhovnim kot pa z zemeljskim, ker bi potem Jaz dejansko poskrbel za vse vaše telesne 
in zemeljske potrebe, ker je nepotrebno, da katerikoli človek trpi v težavi, kateri išče 
»Moje Kraljestvo in Njegovo Pravičnost…«  Torej ne skrbite, kaj boste jedli in kaj boste 
pili in kaj boste oblekli, ampak to skrb prepustite Meni, Ki dejansko vem, kaj 
potrebujete, da pa pri tem to ne bo škodovalo vaši duhovni blaginji. Vse prepustite 
Meni, vašo dušo in vaše telo, da jim Jaz dam tisto, kar si zaslužijo. Jaz vas namreč 
ljubim, tako da Jaz resnično ne bom prikrajšal Mojih otrok za nekaj, kar si oni želijo, da 
bi ohranili dušo in telo v stanju, katero za njih ne bo predstavljalo trpljenja, ampak 
katero zagotavlja trajno duhovno rast. Vse, kar želim v zameno je to, da mislite na 
Mene in da si prizadevate osvojiti Moje Kraljestvo, katero »ni od tega sveta« (Janez 
18:36) in v katerega se zato lahko zgolj veruje, vse dokler po vaši smrti tja ne vstopi 
vaša duša in to postane resničnost. Vendar pa vse dokler živite na Zemlji, vam Moje 
Kraljestvo ne more biti dokazano. Čeprav pa ga morate iskati z vso močjo vašega 
srca… Vaša duša namreč čuti, da na tej Zemlji še ni našla svojega pravega doma, zaradi 
česar mora ona »iskati« njeno domovino, pri čemer mora dovoliti mislim, da se 
dvignejo v področje, kjer sem Jaz Gospod in Gospodar Hiše. Resno iskanje Mojega 
Kraljestva ji bo obenem tudi prineslo izpolnitev; ona bo duhovno in telesno potešila 
hrepenenje, pri čemer bo vedela, da je zaščitena v srcu Očeta, Kateri ji je dal to obljubo: 
»Iščite Moje Kraljestvo in Njegovo Pravičnost, vse ostalo vam bo navrženo…« Ne bo 
več skrbela za svoje vsakodnevne potrebe, če le veruje in ima zaupanje. Moja Beseda je 
namreč večna Resnica (Janez 17:17), pri čemer je izpolnjena vsaka obljuba, čim so 
izpolnjeni pogoji, katere sem vezal nanjo (BD 3744)… Tisti, ki hrepeni po svetu, pri 
čemer ne misli ali zgolj malo misli na Moje Kraljestvo, mora za vzdrževanje telesa 
skrbeti sam, ker se nanj obljuba ne nanaša, ker on v prvi plan postavlja svet in je zato 
podrejen tistemu (Satanu), ki je gospodar tega sveta (2 Korinčanom 4:4)… Vendar 
njegove skrbi za vzdrževanje telesa ne bodo prenehale, tako da ga bodo le te vse bolj in 
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bolj prikovale na/v svet. In še veliko časa bo potrebnega, preden bo premagal svet, če 
se mu v zemeljskem življenju sploh še kdaj uspe ločiti od njega oz. če uspe premagati 
materijo in se usmeriti k duhovnemu Kraljestvu. Če namreč on ne išče najprej Mojega 
Kraljestva in njegove pravičnosti, je on še vedno odvisen od sveta, pri čemer pa ga ta 
ne bo tako lahko pustil, razen če ima on tako zelo močno voljo, da ga zavrne in da 
človek dojame, da lahko pride do blaženosti zgolj tako, če išče Moje Kraljestvo, katero 
pa ni od tega sveta. AMEN 
 

 

..................................................................................................... 
DODATEK k tretjemu poglavju… 

..................................................................................................... 
 
 

Bertha Dudde, št. 5369, 19. april 1952 

 
BOG PREVZEMA SKRB ZA ZEMELJSKE STVARI... 

(1 Peter 5:7) 

 
Jaz skrbim za telesno blaginjo, če le stremite k duhovni blaginji, ki je smisel in namen 
vašega življenja na Zemlji. Dal sem vam obljubo, da vas bom oskrbel z vsem, kar 
potrebujete, če le najprej iščete Moje Kraljestvo in njegovo pravičnost (Matej 6:33)... če 
stremite k temu, da pred Mojimi očmi živite pravično in da vaši duši priskrbite stopnjo 
zrelosti, ki ji omogoča vstop v Kraljestvo svetlobe. In Jaz držim Mojo Besedo; Jaz na 
očetovski način skrbim za vaše zemeljsko življenje; Jaz namreč lahko vsekakor 
prevzamem to skrb, ne morem pa pospešiti vašega razvoja navzgor s polnostjo Moje 
sile, ker je le ta odvisen od vaše svobodne volje. 
 
Vendar pa zemeljske skrbi ne bi smele biti ovira pri vaši duhovni težnji. Morate se 
popolnoma brezskrbno predati vaši duhovni nalogi, pri čemer tako lahko na Mene 
odložite vsako zemeljsko skrb. Jaz jo želim nositi namesto vas; Jaz vam bom pomagal v 
vsaki težavi; Jaz želim kot Oče, Ki je poln Ljubezni do Svojih otrok, storiti vse, da bi jim 
bilo zemeljsko življenje znosnejše. Oskrbel vas bom s hrano in pijačo, obleko in 
stanovanjem; želim vam dati zdravje za dušo in telo, tako da vam ne bo ničesar 
primanjkovalo, če se le potrudite izpolniti vašo zemeljsko nalogo, ki pa je ta, da 
nenehno stremite k oblikovanju vašega bitja v Ljubezen, pri čemer se tako približate 
Meni Samemu, vašemu Očetu večnosti. 
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Tistemu, ki se trudi priti do Mene, Jaz podarjam Sebe in tudi vse, kar mu daje 
blaženost... vendar pa mora on na tej Zemlji dokazati svojo voljo, svojo Ljubezen in 
svoje hrepenje do in za Mene, pri čemer mora živeti po Moji volji, mora izpolnjevati 
Moje Zapovedi, ki pa zahtevajo zgolj Ljubezen do Mene in bližnjega. In on je potem 
lahko prepričan v to, da Jaz prevzemam vsakršno skrb za njegovo telesno blaginjo, ker 
Jaz ne želim, da bodo Moji otroci pri duhovni težnji obremenjeni z raznoraznimi 
skrbmi. 
 
In celo če se zdi, da se je Moja Ljubezen umaknila, celo če se zdi, da sem pozabil na 
vas... potrpežljivo čakajte, vse dokler se vam Jaz ne bom jasno razodel... Večkrat želim, 
da se začnete zavedati pomoči od zgoraj, kar pa se lahko zgodi zgolj takrat, ko ste 
navidezno brezupno izpostavljeni težavi. Ni težave, ki bi bila tako velika, da je Jaz ne bi 
mogel odgnati, in ni tako globoke ljubezni, kot je Moja, ki je vedno pripravljena 
pomagati, toda katera zaradi modre presoje pogosto samo čaka na pravi trenutek, da 
se izrazi, da bi vam tako pomagala razodeti Mene v Moji Ljubezni in moči... 
 
Toda nikar ne dovolite, da vas zmede to, ko včasih ostanem skrit (ko se ne izrazim)... 
Jaz točno vem, kaj potrebujete, kakor tudi vem, da vam lahko pomagam na način, da 
bo to prava pomoč za vas... Vendar pa ne pozabite na vaš dušo, katere težava je 
resnično veliko večja, če ji ne bo ponujene pomoči. Duša namreč živi tudi potem, ko 
umre vaše telo, pri čemer ji tisto, kar ste duši priskrbeli, ne more biti več odvzeto; to so 
bogastva, katera ona odnese s seboj v področje onostranstva, katera pa so veliko 
dragocenejša v primerjavi s tem, kar telo potrebuje, da bi lahko živelo na Zemlji. Zato 
ne bi smeli nikoli biti v strahu in zaskrbljeno gledati v prihodnost... Pomembno je zgolj 
to, kar storite za vašo dušo, tako da vse ostalo prepustite Meni, vašemu Stvarniku in 
Očetu večnosti... AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 7089, 11. april 1958 

 
»JAZ SEM KRUH ŽIVLJENJA, MANA, KI PRIHAJA IZ NEBES…« 

 
Ne bodite zadovoljni s tem, ko se boste zgolj hranili na zemeljski način, ko boste 
vzdrževali telo s kruhom, katerega potrebujete, da bi živeli, ampak namesto tega 
hrepenite po kruhu iz nebes, ki je (pre)hrana za vašo dušo... In verjemite Mi, da bo v 
nujni situaciji slednji sposoben ohraniti tudi telo, medtem ko prej omenjeni ne bo 
mogel nikoli koristiti duši pri njenem razvoju navzgor... Zaradi tega sem tudi dejal: »Jaz 
sem kruh življenja, mana, ki prihaja iz nebes...« (Janez 6:51). Če namreč sprejmete 
vase Mene Osebno... Mojo Besedo... boste vi živeli za vekomaj. Toda vaše telo bo 
prenehalo obstajati, četudi ga nenehoma hranite z zemeljsko hrano. 
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Njemu je dan njegov čas, in ko se le ta konča, potem ne bo nobena zemeljska hrana 
pomagala, da bi ga ohranila pri življenju. In zato bi vas moralo bolj skrbeti za to, da duši 
podarite življenje, pri čemer bi jo morali vi nenehoma hraniti s kruhom iz nebes; vi bi 
morali omogočiti, da je dostopna ta hrana, ki je edina, katero ji Jaz lahko ponudim. 
Zato bi morali vi neposredno pristopiti k Meni in Me rotiti za resnično hrano in resnično 
osvežitev, pri čemer pa se vedno spomnite Mojih Besed: »Ne tuhtajte in ne govorite 
tega, kaj bomo jedli in kaj bomo pili... ampak najprej iščite Božje Kraljestvo in 
Njegovo pravičnost, in vse ostalo vam bo navrženo...« (Matej 6:33). Samo ko bi vi 
ljudje verjeli tej obljubi... 
 
Torej vse njihove misli in namere so še naprej naklonjene povsem zemeljskim stvarem, 
četudi nobena oseba ne more podaljšati življenja njihovega telesa niti za eno uro, če je 
Moja volja to drugače odločila; kakor oseba ravno tako ne more dati življenja svoji duši, 
če jo on pusti stradati, če ona zaradi telesa ostane brez hrane in pijače. Toda ker vi 
ljudje veste, da telo potrebuje hrano, da bi živelo, potem ste vi krivi, če ravno tako ne 
poskrbite za dušo, ki pa ne more prenehati obstajati. Vi ste potem krivi, ker Jaz vedno 
znova prihajam k vam, pri čemer vam ponujam hrano za vašo dušo... Moji glasniki vam 
znova govorijo, tako da jih morate samo poslušati in živeti v skladu z njihovimi 
besedami, da bi Mi zagotovili priložnost, da vas duhovno nahranim in osvežim, da bi to 
koristilo vaši duši. Vedno znova so vam dostopne Moje Besede; od vas se vedno znova 
zahteva to, da vzpostavite stik z Menoj; vi ste povabljeni na gostijo, tako da lahko 
kadarkoli pridete do Moje mize in tako od Mene sprejmete hrano za vašo dušo... Moja 
Beseda je namreč nebeški kruh; ona je živa voda; Moja Beseda je telo in kri... 
 
Moja Beseda je edina pravilna hrana za vašo dušo, katera ji bo pomagala priti do 
življenja, katerega ne bo nikoli več ponovno izgubila... In ker vi tako slabo 
zadovoljujete potrebe vaše duše, boste morali vi prenašati fizične težave; prišel bo čas, 
ko boste morali vi ravno tako trpeti pomanjkanje tega, kar potrebujete za vaše 
zemeljsko življenje, če vam Moj nasprotnik ne priskrbi dovolj, da boste tako pozabili na 
vašo dušo... Če mu vi še niste povsem padli kot žrtev, bi vas vidna zemeljska težava še 
lahko spodbudila, da se usmerite k Meni in da Me rotite, da jo odpravim, pri čemer pa 
je potem lahko obenem tudi nahranjena vaša duša, ker bo vsaka povezanost z Menoj 
duši zagotovila moč, kar pa bo pomenilo to, da bo prejela duhovno hrano. Nebeški 
kruh je nenadomestljiv, tako da je iz dejstva, da sem Jaz Sebe opisal kot »kruh 
življenja«, očitno to, da se morate vi približati Meni Osebno, da Jaz želim predati Sebe, 
ker bi želel dati življenje vaši duši... In vam resnično ni potrebno iti daleč, da bi bili z 
Menoj; vi morate samo vstopiti v tišino in usmeriti vaše misli k Meni, pri čemer Me 
boste potem pritegnili k sebi. Vi Me obvezujete, da vam ponudim Moje darove, da vam 
ponudim hrano in osvežitev; čim namreč vi vstopite v miselni stik z Menoj v času 
molitve v tišini, boste vi ravno tako odprli vaše srce, da tako Jaz Osebno lahko vstopim, 
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tako da potem resnično ni potrebno, da ste lačni. In Jaz vas ne bom zgolj duhovno 
(na)hranil, ampak tudi na zemeljski način, ker je to obljuba, katero sem dal, pri čemer 
pa bom Jaz držal Mojo Besedo: »Toda iščite najprej Božje Kraljestvo in njegovo 
pravičnost, in vse ostale stvari vam bodo navržene (dodane)...« AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7540, 6. marec 1960 

 
BOŽJA SKRB ZA ČLOVEKA... 

 
»Iščite najprej Božje Kraljsetvo« (Matej 6:33)... To je namreč vaša življenjska naloga, da 
najdete (vzpostavite) povezanost z Menoj in Mojim Kraljstvom, da vas tako lahko to 
Kraljstvo nekoč znova sprejme, ko vi zapustite Zemljo. To pa je tudi vaša edina naloga, 
ker se potem vse ostalo ureja samo od sebe, če se vi trudite zgolj izpolniti to nalogo. Vi 
ste bili postavljeni na ta svet, da bi v tem zemeljskem svetu iskali duhovno Kraljestvo... 
pri čemer pa vam je bila ravno tako dana čudovita obljuba, da se boste vi lahko ravno 
tako soočili s tem zemeljskim svetom, ko vi izpolnjujete ravno ta pogoj, ko najprej 
iščete Božje Kraljestvo... Ravno tako pa vam je tudi obljubljena nagrada od Mene, ki bi 
vas že sama po sebi morala spodbuditi, da na sebi izpolnite Mojo zahtevo, ker se boste 
skozi to Mojo obljubo obenem tudi izognili borbi za obstanek, skrbi za vaše življenje, za 
vaše zemeljsko življenje... Vi morate zgolj skrbeti za zveličanje vaše duše, pri čemer 
bom tako Jaz prevzel skrb za fizično blaginjo, kakor bo tudi za vas vse urejeno, kar bi 
drugače zahtevalo vaš velik napor, če bi morali vse sami premagati. Jaz prevzemam za 
vas skrb, katero zemeljsko življenje zahteva od vas, čim vi izpolnite moj pogoj: da 
najprej iščete Moje Kraljestvo in njegovo pravičnost... oz. ko se Mi vi popolnoma 
predate, ker ste Me prepoznali kot vašega Boga in Stvarnika, kot vašega Očeta 
večnosti, pri čemer ste spoznali, da je samo z Menoj mogoče najti resnično pravičnost, 
življenje, ki ustreza zrelosti vaše duše, in ker ste spoznali, da morate vi iskati Mene in 
Moje Kraljestvo, ki pa bo sedaj odprto za vas, kateri se Mi predajate v popolnem 
zaupanju v Mojo pravičnost... Vi morate samo pravilno živeti s težnjo, da pridete do 
Mojega Kraljestva... Vi morate težiti k pristni (globoki, iskreni) povezanosti z Menoj... 
 
Vendar pa Me nikar ne iščite v svetu, ker Moje Kraljestvo ni od tega sveta, tako da 
morate vi vaše misli usmeriti k nebu, stran od sveta in njegovih privlačnosti... Vi se 
morate spomniti Mojega Kraljestva, vaše resnične domovine, katero ste vi nekoč 
zapustili in v katero se morate vi znova vrniti. In ne bo vam žal, če sledite Mojemu 
nasvetu, če stremite k temu Kraljestvu, ker boste tako obenem tudi rešeni vseh vaših 
zemeljskih skrbi in potreb, ker le te Jaz prevzemam od vas, pri čemer pa Moja skrb za 
vas resnično velja za vse vaše potrebe in vprašanja. Jaz bom zemeljsko poskrbel za vas 
kot Oče za Svoje otroke, pri čemer vam bom Jaz dal to, kar vi zemeljsko potrebujete, 
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kakor vas bom obenem tudi obilno oskrbel z duhovnimi darovi; čim namreč vi vaš 
pogled usmerite k Meni in k Mojemu Kraljestvu, potem vam tudi iz tega Kraljestva 
pritekajo darovi milosti, pri čemer se bo tako vse bolj povečevala povezanost z Menoj; 
zemeljsko življenje vas ne bo več obremenjevalo; vi boste imeli vse, kar potrebujete... 
telesno in duhovno... ker ste se vi sedaj ravno tako izognili nevarnosti, da podležete 
svetu in njegovim zahtevam, da povsem propadete, pri čemer pa ste vi obenem tudi 
pobegnili gospodarju sveta (Satanu), ki je izgubil oblast nad vami, ker ste se vi v 
popolnem zavedanju usmerili k Mojemu Kraljestvu, ki pa bo sedaj postalo tudi vaš 
delež. Stremite najprej k Mojemu Kraljestvu... vse ostalo vam bo pripadlo... Ta obljuba 
vas mora spodbuditi k temu, da iščete povezanost z Menoj in Mojim Kraljestvom, ker 
so to še naprej zemeljske skrbi, ki vas pogosto držijo, za katere vi mislite, da so 
pomembnejše od skrbi za vašo dušo... Vendar pa vam Jaz obljubljam zanesljivo pomoč; 
Jaz prevzemam vse vaše skrbi na Sebe pod pogojem, da vi najprej iščete Mene in Moje 
Kraljestvo... In zato greste vi lahko povsem brezskrbno skozi vaše zemeljsko življenje, 
če se vi le želite vedno spomniti te Moje obljube... Čeprav pa so le redki ljudje, ki resno 
jemljejo te Besede; oni so osvobojeni vsakega zemeljskega bremena, ker sem ga Jaz 
Osebno prevzel. In Jaz bom z Ljubeznijo sprejel vsakega človeka, ki vedno stremi zgolj 
k temu, da osvoji Mene in Moje Kraljestvo, pri čemer bo on tako tudi prispel do cilja. On 
Me bo našel in se združil z Menoj; on ne bo živel zaman svojega zemeljskega življenja; 
on bo sprejet v Moje Kraljestvo in bo blažen. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 8322, 6. november 1962 

 
»NE SKRBITE ZA TO KAJ BOSTE JEDLI IN PILI…« 

(Matej 6:25, 31) 

 
Jaz vam ljudem želim vedno znova klicati: Ne skrbite za to, kaj boste jedli in pili in kaj 
boste oblekli... ampak najprej iščite Božje Kraljestvo, in vse ostalo vam bo navrženo... 
Vi ne smete nikoli pozabiti tega, da ima vaše življenje na Zemlji zgolj ta namen: da se 
vrnete k Meni, kar pa se mora zgoditi zavestno, z iskanjem Mene Osebno, pri čemer 
naredite vse, da bi se povezali z Menoj, da bi vzpostavili stik, ki ima značaj odnosa 
otroka z Očetom... Vi morate iskati Mene Osebno in Moje Kraljestvo... To je edini 
namen zemeljskega življenja, ker se ne gre za korist vašega telesa, ampak za korist 
vaše duše, ki je neminljiva... Zato sem vam tudi dal, da živite kot človek, tako da je zato 
tudi povsem razumljivo to, da vas bom Jaz tudi vzdrževal (hranil, pazil na vas), da bom 
Jaz poskrbel za vse potrebe telesa, če vi usmerjate pozornost na potrebe duše, če vi 
izpolnjujete namen zemeljskega življenja. Jaz sem vaš Oče in srečujem vas z ogromno 
Ljubeznijo, ki vas želi osrečiti za vekomaj, pri čemer se zato ona tudi trudi, da vi na 
Zemlji dosežete stopnjo zrelosti, katera vam bo prinesla blaženost... In Jaz sem ravno 
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tako vaš Bog in Stvarnik... Jaz vem, kaj vi potrebujete, ne samo duhovno, ampak tudi 
zemeljsko... Če sem vas Jaz ustvaril... če sem vam omogočil, da kot človek živite na 
Zemlji, potem bom Jaz obenem tudi poskrbel za to, da boste vi postavljeni tako (v 
takšne okoliščine), da vi lahko uresničite vašo resnično nalogo... Jaz od vas ne bom 
zahteval nekaj, za kar bi vam primanjkovalo pogojev... Jaz namreč vem, da vaše telo 
veliko potrebuje v zemeljskem življenju, kar pa mu bom Jaz tudi resnično dal... In Jaz 
sem za to postavil samo eden pogoj: da vi najprej iščete Moje Kraljestvo, da vam je 
vaša duševna naloga najpomembnejša, da pa vi pri tem ne skrbite za vaše telo, pri 
čemer boste vi sedaj tudi doživeli dokaze Moje Očetovske Ljubezni: da bom Jaz 
(po)skrbel za vas, pri čemer vam bom dal vse, kar vi potrebujete... In vi greste tako 
lahko resnično brezskrbno skozi vaše zemeljsko življenje, če vi to Mojo obljubo 
sprejmete v srce, pri čemer zgolj izpolnjujete Mojo zahtevo, da najprej mislite na 
dušo...  
 
In zato morate vi izpolniti Mojo voljo, ki vam je vedno znova objavljena v Moji Besedi: 
vi morate živeti v Ljubezni; vi si morate vedno zgolj prizadevati, da premagate vaše 
samoljubje in popolnoma nesebično izvajati dela Ljubezni... vi morate dajati, želeti 
osrečiti, za vašega bližnjega storiti vse, da bi mu pomagali ali ga zaščitili pred zlom... 
Ko namreč vi delujete v Ljubezni, potem se vi povezujete z Menoj, pri čemer potem vi 
obenem tudi sprejemate povezanost z Mojim Kraljestvom, kjer pa je prisotna zgolj 
Ljubezen, kjer kraljujem Jaz Osebno, Kateri sem Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)... In če vi 
živite v Ljubezni, potem vi obenem tudi živite življenje v pravičnosti, ker vi ne morete 
drugače, kot da vaši okolici daste to, kar ji pripada... vi ne boste dovolili nikakršne 
nepravičnosti, ker to krši Zapoved Ljubezni; vi boste popolnoma vstopili v Mojo voljo, 
tako da boste potem tudi resnični kandidat za Moje Kraljestvo... Vaše zemeljsko 
življenje bo dejansko potekalo po mirnih poteh, ker Jaz Osebno prevsemam skrb za vas 
in vaše telesno življenje; Jaz vas bom namreč vzdrževal, hranil in oblačil, ker Jaz skrbim 
za vse, kar obstaja v Stvarstvu, ker je Moje Bitje Ljubezen, modrost in moč... Mar ne bi 
bil Jaz potem tudi sposoben prevzeti vse skrbi namesto vas, ker je Meni vse mogoče?... 
Verjemite to, da se vsaka Moja obljuba izpolni, če vi le izpolnite pogoje, ki sem jih Jaz 
dal za izpolnitev obljube (B.D. 3744)... Jaz resnično držim Svojo Besedo, tako da vi 
lahko tudi verjamete to, da se vam ni potrebno obremenjevati z nobeno skrbjo, čim se 
vaše prizadevanje nanaša zgolj na to, da se približate Meni in Mojemu Kraljestvu, čim 
ste vi samo pripravljeni narediti vse, da omogočite dozorevanje vaše duše na Zemlji, 
ker ste vi na Zemlji izključno zaradi tega... In čim vi samo vzpostavljate pravilen odnos 
z Menoj... odnos otroka do Očeta... bom Jaz tudi pazil (ščitil, skrbel, vas negoval) 
Očetovsko na vas, pri čemer vam bom dal vse, da vam ne bo potrebno biti v 
pomanjkanju v času vašega zemeljskega življenja... Če pa vi ne usmerjate pozornosti 
na Mojo obljubo, potem vam je tudi resnično dano zemeljsko življenje, v katerem se vi 
ne morete rešiti skrbi in težav. Potem pa je to vaša lastna krivda, ker vi ne verujete v to, 
kar sem vam Jaz obljubil, medtem ko sem živel na Zemlji, kjer sem Jaz kot človek vse 
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preživel, pri čemer sem tako tudi vedel za vse vaše težave, katere sam Jaz želel 
odpraviti... tako da potem tudi od vas zahtevam to, da vi sledite Moji volji in da najprej 
težite k dozorevanju duše... da bi potem tudi prejeli vse, kar potrebuje vaše telo. AMEN 
 
 

..................................................4................................................ 
»Nebeško Kraljestvo si s silo utira pot in močni ga osvajajo …«  

(Matej 11:12) 

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

Bertha Dudde, št. 0719, 23. december 1938 

 
 »NEBEŠKO KRALJESTVO SI S SILO UTIRA POT…« 

 
V Nebeško Kraljestvo bo vstopil samo tisti, ki uporablja silo… In na ta način ti je rečeno, 
da se v tebi za oblast še vedno borita dve vrsti občutkov. Želja po svetu lahko včasih 
utiša tihi notranji glas, pri čemer se po poti te želje lahko oddaljiš od Boga. Po drugi 
strani pa tvoja duša, ko se zaveda njene pripadnosti Bogu, ne dovoli ločitve, tako da te 
(ta notranji glas) zopet poizkuša kmalu vrniti nazaj. Če ti je potem težko vzpostaviti 
povezanost z Božjim Odrešenikom (Jezusom Kristusom), ti mora to vedno služiti kot 
opozorilo, ker moraš tedaj uporabiti silo, da se vrneš v duhovno sfero, ker je ona 
resnično prebivališče tvoje duše. In tako ločitev na pot svetovnih zadovoljstev vedno 
predstavlja nevarnost za dušo, katera ločena od Nebeškega Očeta neizmerno trpi, pri 
čemer jo je strah ravnodušja. Zato ljudje, ki se ne morejo ločiti od sveta in njegovih 
užitkov, ne morejo nikoli imeti spoznanja, ker oni vedno znova uničujejo začetne 
razlage, tako da se Svetloba ne more prižgati in širiti blestečega sijaja tam, kjer 
razkošje sveta tej Svetlobi duše odvzema moč… 
 
Človek se ne more resno ukvarjati s tem, kar je zgolj delež duše, ko je njegova največja 
skrb usmerjena k telesni blaginji in užitkom. Vsa svetovna veselja morajo služiti zgolj za 
to, da človeku ponudijo priložnost, da preverja in krepi odpornost. Toda če se prepusti 
želji telesa, mora biti zemeljskemu otroku ponujen večji izpit odpornosti. Dobro 
razmislite o tem, ko vas svet zavaja in vas želi onesposobiti za vaše duhovno življenje. 
Vedno znova se boste morali soočati s tovrstnimi skušnjavami (nagovarjanji), da tako 
na škodo vaše duše ne postanete malomarni in ravnodušni. Že celo najmanjše 
svetovno zadovoljstvo predstavlja izgubo v duhovnem svetu; v enaki meri, v kateri 
dajete časti prvemu, namreč padete pod privlačnost materije, kar pa vam zopet 
preprečuje pot do Čistega Duha. Oni namreč ne morejo obstajati eden poleg drugega; 
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vedno je eno doseženo na račun drugega, tako da vedno izberite pravilno… izberite 
užitke duše, duhovno povezanost z Gospodom, pri čemer odvrzite neokusno 
zemeljsko uživanje, katero vaši duši ne more prinesti niti najmanjše koristi. Eno ali 
drugo se bo namreč v sebi okrepilo z izpolnitvijo želja… oz. tisti, ki teži k svetovnim 
zadovoljstvom, jih bo želel imeti v vse večji meri, tisti pa, ki teži k duhovnemu, bo ravno 
s to izpolnitvijo imel na enak način vse večjo željo po tem. Zato nikar ne popustite, 
ampak se borite proti želji (strastem) v vas, katera vam nikoli ne koristi, vendar pa vaši 
duši lahko povzroči ogromno škodo. Užitek duše je znatno večji kot pa so svetovna 
zadovoljstva kdajkoli lahko. In premagovanje samega sebe zagotavlja najlepši uspeh… 
blestečo Svetlobo, v kateri se duša kópa, pri čemer širi blesteč sijaj mračnim stezam 
zemeljskega življenja. AMEN    

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 3722, 23. marec 1946 

 
 »NEBEŠKO KRALJESTVO SI S SILO UTIRA POT…« 

 
Dopustite Mi, da vam razložim, na kakšen način Jaz želim, da bo razumljena Moja 
Beseda: »Nebeško Kraljestvo si s silo utira pot in samo močni ga osvajajo…« Tega ne 
smete razumeti kot uporabo sile proti bližnjim, ampak edinole kot uporabo sile priti 
samemu sebi, proti svojim lastnim poželenjem, kar človeku pomaga, da osvoji 
Nebeško Kraljestvo v vsej slavi. To mu ne more biti dano, ampak ga mora on osvojiti: 
on se mora boriti za največjo dobrino, za večno blaženost. Vendar pa vse dokler človek 
živi na Zemlji, mora biti ta borba usmerjena proti njegovim fizičnim poželenjem, 
katerih izpolnitev je vedno ovira za doseganje cilja… duhovni razvoj navzgor (duhovni 
napredek)… 
 
Tisti, ki želi biti zmagovalec v tej biti, mora uporabiti silo proti sebi… In zato se je 
potrebno boriti proti svojemu nasprotniku, proti nenehnim telesnim poželenjem, proti 
težnji po zemeljskih dobrinah, katere ga potem privlačijo s svetovnim bliščem in z 
zemeljskim razkošjem. Odreči se vsemu ponujenemu pa zahteva moč volje, zahteva 
uporabo sile proti sebi, pri čemer bo on potem povsem zagotovo zavzel Nebeško 
Kraljestvo. Tisti namreč, ki žrtvuje zaradi Moje Ljubezni, bo prejel največ, kar je 
mogoče. To, kar mu je ponujeno, pa je tisto, kar mu nudim Jaz, in ima zato resnično 
nepopisno vrednost. Nebeško Kraljestvo ne more nikoli priti do ljudi, ki so mlačni ter 
leni, ki se ne borijo, ampak pustijo, da se vse odvija samo po sebi; kateri zgolj z 
besedami in z željami pričujejo o njihovem hrepenenju po Nebeškem Kraljestvu, toda 
kateri teh besed in želja nikoli ne spremenijo v delo. In tako je prišel čas, ko je potrebno 
bolj kot kdajkoli uporabiti silo, da bi bilo Nebeško Kraljestvo odprto za ljudi.  
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Vendar pa se Jaz z Mojo Ljubeznijo srečam vsakega borca. Jaz jim pomagam v borbi 
proti njim samim, medtem ko jim zmanjšujem privlačnosti do sveta, ko jim dam, da 
vidijo, kako krhko in minljivo je vse, po čemer hrepenijo, pri čemer pa odrekanje temu 
zahteva težko borbo proti samemu sebi. Poznam človekove slabosti, pri čemer 
ocenjujem njegovo voljo, da potem pomagam, če le želi osvojiti Mene in Moje 
Kraljestvo. Vendar pa mu primanjkuje moči, da bi uporabil silo proti samemu sebi in 
svojim strastem, pri čemer tako Jaz ne zahtevam uporabe sile, ki je večja od njegove 
sposobnosti; pustim ga, da gre skozi zemeljske težave, da bi tako naredil, da mu 
Nebeško Kraljestvo postane zaželeno. In če želi uporabiti samo najmanjšo silo, bo tudi 
uspel osvojiti Nebeško Kraljestvo. 
 
Toda vedno mora biti njegova lastna volja dejavna. Mora se boriti proti svojim 
poželenjem; mora se naučiti prezirati vse, kar je posvetno, in obenem tudi žrtvovati 
tisto, kar ima rad. In če sta njegova moč in volja nezadostni, poetm bom Jaz uporabil 
silo. Jaz ga bom pritegnil k Sebi in mu vzel tisto, čemur se on ne želi prostovoljno 
odreči. In ko se preda Moji volji, potem je zmagal v notranji borbi. On je ravno tako 
uporabil silo in pri tem osvojil Nebeško Kraljestvo z Mojo podporo, za katero pa ne 
prikrajšam nikogar, ki je voljan in mi to tudi pokaže preko svoje molitve. Zanj je 
Nebeško Kraljestvo odprto; in ko dokonča kratko potovanje zemeljskega življenja, bo 
sprejet s strani Mene in Slave Mojega Kraljestva, kot sem to obljubil, pri čemer bo 
večno blažen. AMEN 

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 5898, 3. september 1954 

 
»NEBEŠKO KRALJESTVO SI S SILO UTIRA POT…« 

 »MOJ JAREM JE SLADEK…« 
 

Tako malo želim od vas, vendar pa boste kljub temu morali uporabiti silo, da vstopite v 
Nebeško Kraljestvo, ker ste še vedno zelo oddaljeni od Mene, kakor tudi od Mojega 
Kraljestva zaradi vaše napačno usmerjene ljubezni, katero morate najprej premagati 
oz. jo na pravilen način usmeriti. To pa od vas zahteva uporabo sile… Morate se boriti 
proti samemu sebi; morate zatreti poželenja v vas, katera se nanašajo zgolj na svet, na 
kraljestvo, ki pripada Mojemu nasprotniku (Satanu). Od vas želim samo pravo 
Ljubezen; ker pa ste še vedno precej vpleteni v zemeljski svet, vam je pravo Ljubezen 
težko uporabiti: sebe spremeniti tako, da čutite samo Ljubezen do Mene, do 
duhovnega Kraljestva, ker morate premagati svoje samoljubje in biti dejavni v 
popolnoma nesebični Ljubezni… Šele tedaj je vaša Ljubezen prava, katera vas vodi 
bližje k Meni in katera vas obenem tudi vodi v Nebeško Kraljestvo. Tisti, ki sedaj živi v 
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Ljubezni, čuti, kako zelo enostavno je izpolniti Mojo željo; njemu je breme lahko in 
jarem, katerega mu nalagam, sladek (Matej 11:30)… Tisti pa, ki ljubi sebe bolj kot 
bližnjega, mora najprej uporabiti silo, za kar pa mu skoraj vedno primanjkuje volje, 
kakor tudi moči… če ne (po)kliče Jezusa Kristusa, da ga (od)reši. Sam je namreč 
prešibak, in svet s svojimi privlačnostmi vse bolj in bolj slabi njegovo voljo… pri čemer 
on tako ni sposoben, da bi se mu iztrgal… On ne izpolnjuje Mojih Zapovedi Ljubezni, 
zaradi česar pogosto slepí samega sebe, medtem ko verjame, da z izpolnjevanjem 
zapovedi, ki so mu dane s strani ljudi, služi Meni, pri čemer tako zapostavlja Moje 
Zapovedi Ljubezni do Boga in do bližnjega. 
 
Za vse tiste, ki se ne morejo ločiti od sveta in materije, bo to še naprej pomenilo borbo, 
tako da bodo oni, da bi lahko vstopili v Moje Kraljestvo, morali uporabiti silo, čeprav pa 
Moja volja in Moje Zapovedi Ljubezni želijo zelo malo od vas… zgolj srce, ki je voljno 
ljubiti in ki se je pripravljeno žrtvovati za drugega. Toda čim je vaš pogled usmerjen k 
duhovnemu, bo to šlo zlahka… In zato morate vi ljudje najprej misliti na minljivost 
tega, po čemer hrepenite, in misliti na čas, ki je pred vami in v katerem vam bo vse 
zemeljsko odvzeto… pri čemer bo potem vaš pogled bolj usmerjen k duhovnemu, tako 
da se boste z lahkoto in prostovoljno odrekli v korist vaših bližnjih, ker boste potem 
ravno tako prejeli moč iz Kraljestva, v katerega ste usmerili vaš pogled… Ničesar ne 
boste izgubili, ko se odrekate zemeljskim dobrinam, ampak boste zgolj pridobili 
(napredovali), če boste pri tem ravno tako uporabili silo. Nebeško Kraljestvo vam je 
torej zagotovljeno; in tako Me boste hvalili in slavili zaradi Moje lahke Zapovedi, katero 
pa vam je težko izpolniti, vse dokler ljubite sebe bolj kot Mene in svojega bližnjega. 
Toda Moja Beseda je Resnica: »Moj jarem je sladek in moje breme je lahko…«, ker 
sem Jaz z vami s Svojo močjo, čim ste samo voljni upoštevati Mojo Zapoved. AMEN  

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 6583, 29. junij 1959 

 
 »MOJ JAREM JE SLADEK…« 

»NEBEŠKO KRALJESTVO SI S SILO UTIRA POT…« 
 
Vedno sledite edino Mojim Zapovedim Ljubezni, pri čemer tako izpolnjujete svojo 
zemeljsko nalogo in živite v skladu z Mojo voljo. Dal sem vam samo ti dve Zapovedi 
Ljubezni, tako da vam ne bo težko izpolniti Moje volje, samo če je v vas prisotna volja 
za Ljubezen. In zaradi tega se veliko ljudi sooča z notranjo borbo, ker je najprej 
potrebno iz srca odstraniti samoljubje, zaradi česar sem tudi dejal: »Moj jarem je 
sladek in Moje breme je lahko…«, toda ravno tako: »Nebeško Kraljestvo si s silo utira 
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pot in samo močni ga osvajajo…« Protislovje, ki pa svojo razlago najde zgolj v vaši 
volji, v vaši pripravljenosti za delovanje v Ljubezni. 
 
Vsak človek je sposoben ljubiti, ker sem Jaz Osebno v vsako človeško srce vstavil 
Božansko iskro Ljubezni. Vsak človek lahko v sebi prižge Ljubezen, tako da nihče ne 
more reči, da je popolnoma nesposoben za Ljubezen. Vendar pa se v človeku ravno 
tako nahaja tudi popolnoma pokvarjena ljubezen, katero pa je v njemu prižgal Moj 
nasprotnik… ljubezen do samega sebe, katera na začetku zemeljskega življenja 
prevladuje v človeškemu bitju, katera človeka spodbuja, da si prisvoji tisto, kar si želi in 
kar je dosegljivo… medtem ko Božanska Ljubezen ne želi posedovati, ampak vedno 
zgplj dati… In to je Ljubezen, katero Jaz oživljam skozi Moje Zapovedi, Ljubezen do 
Mene in do bližnjega … Tisti, ki lahko sedaj premaga ljubezen do sebe, bo Nebeško 
Kraljestvo z lahkoto osvojil, ker mu pravilna Ljubezen prinaša veliko moči. Pravilno 
delovanje Ljubezni je delovanje z Menoj, Kateri sem Sam Ljubezen…  
 
Kjer pa je sebična ljubezen še naprej močna, tam se je potrebno močno boriti s samim 
seboj… in ta borba ni lahka. Vendar pa je zmaga mogoča, ker od vas ne želim nič 
nemogočega in ker sem vam dal sposobnost, da v sebi razvijete resnično (pravo) 
Ljubezen. Vendar pa morate sedaj vi sami izkoristiti to sposobnost; morate »uporabiti 
silo«… pri čemer pa vam bom Jaz ravno tako pomagal… Tam, kjer je samoljubje 
posebno razvito, je  tudi težava v njegovem okolju bolj očitna, tako da je potem tudi 
njegov pogled jasno usmerjen tja, kjer bi lahko pomagal. On vedno znova prejme 
spodbudo za delovanje v Ljubezni, toda vedno na način, da je pri tem svoboden: ali 
pomagati ali ravnodušno zavrniti… Njegova volja se mora sama odločiti, katero pa je 
moč spremeniti, ker se bo v njem ravno tako prebudila Božanska iskra, toda vedno 
brez prisile. Če ima človek voljo osvojiti Nebeško Kraljestvo, potem bo ravno tako 
uporabil silo, ker mu že sama ta volja daje Moč… 
 
Namen zemeljskega življenja je zgolj izpolnjevanje Mojih Zapovedi Ljubezni, pri čemer 
pa vam Jaz resnično ne postavljam velikih zahtev. Toda vi ljudje zase in za druge 
ustvarjate zapovedi, katere je lažje izpolniti, da vam tako ne bi bilo potrebno 
izpolnjevati Mojih Zapovedi. Toda vi pri tem zavajate sami sebe, medtem ko z vso 
vnemo izpolnjujete zapovedi, ki so dane s strani ljudi, pri čemer tako verjamete, da ste 
na ta način dokončali (izpolnili) vašo nalogo na Zemlji… Vendar pa Jaz zgolj ocenjujem 
(vrednotim) stopnjo Ljubezni, katero vi dosežete… Jaz ocenjujem zgolj dela nesebične 
Ljubezni do bližnjega, preko katerih obenem tudi dokazujete Ljubezen do Mene (1 
Janez 4:20,21). Jaz želim, da Moje Zapovedi postavite izpred vsega in da v skladu z 
njimi usmerjate življenjsko pot, ker mora samoljubje izginiti iz vašega srca, to, kar je 
delež Mojega nasprotnika (Satana), ker morate do največje gorečnosti razplamteti 
majhno iskro, katero sem vstavil v vas, da bi se tako lahko združili z Menoj. Majhna 
iskra se mora združiti z ognjem Večne Ljubezni, kar pa je delo, katerega boste morali 
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sami opraviti, in katerega tudi lahko opravite, ker ne boste nikoli ostali brez pomoči 
takrat, ko dopustite, da v vas zraste ta iskrena (resna) želja po združitvi z Menoj… Tedaj 
pa bo k vam tudi prišla  pomoč, pri čemer bo tako za vas Moj jarem sladek in breme 
lahko, kakor sem to tudi obljubil. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 7359, 9. maj 1959 

 
 »NEBEŠKO KRALJESTVO SI S SILO UTIRA POT…« I. 

 
Vi ljudje si zapomnite to, da na tej Zemlji živite le nek kratek čas, da pa je vaša duša, 
katera je vaš resnični jaz, večna. Potem vam bo tudi razumljivo to, da morate poskrbeti 
za vašo blaginjo v večnosti in ne za kratek čas zemeljskega življenja, katero pa se lahko 
konča celo hitreje, kot pa bi vi to naravno predvideli. Nihče od vas namreč ne more biti 
prepričan v to, da bo doživel naslednji dan, tako da mora vzeti v poštev to, da je lahko 
nekega dne nepričakovano odpoklican iz te Zemlje. Če bi resno razmislili o tem, bi se vi 
tudi zavedali velike odgovornosti, katero ste prevzeli za vašo dušo in tudi za vas same v 
času vašega kratkega življenja na Zemlji. Vprašali bi se, koliko ste že naredili za korist 
vaše duše…  
 
To je namreč vprašanje, katerega bi si morali vi vsaj enkrat resno postaviti. To bi bil 
dejansko blagoslov za vas, če bi nekaj časa razmišljali o tem. Lahko ustvarite 
neprimerljiva bogastva za vašo dušo, če le imate dobro voljo. Vi se morate samo 
potruditi živeti življenje Ljubezni; ljubiti Boga iznad vsega in gledati na vašega 
bližnjega kot na vašega brata, in mu pomagati, ko je v težavi… Bog ničesar več od tega 
ne pričakuje od vas, razen te Ljubezni do Njega in vašega bližnjega (Marko 12:28-31). In 
če je vaša volja dobra, potem se morate  vprašati, koliko se vi v vašem življenju 
podrejate Božji volji, pri čemer boste vi še veliko tega odkrili, kar ni v skladu z Božjo 
voljo, če na vaše življenje gledate kritično in pošteno. 
 
Človeško bitje namreč še naprej ljubi preveč sebično; on ljubi sebe bolj kot njegovega 
bližnjega, pa čeprav bi mu on moral podariti enako ljubezen, katero daje sebi. Toda to 
potrebuje človekovo trdno voljo – voljo za to, da doseže popolnost in da se podredi 
Božji volji. Vendar pa si nebeško kraljestvo s silo utira pot in samo močni ga s pomočjo 
sile osvajajo… Potrebna je močna volja, katera pa mora sebe dokazati (oziroma: mora 
vztrajati pri svojem), tako da potem človeško bitje, da bi doseglo nebeško kraljestvo, 
uporablja silo… Toda Jezus je ljudem dal obljubo: »Moje jarem je sladek in Moje breme 
je lahko…« (Matej 11:30). In to je zares tako, ker človek, ki je pripravljen ljubiti, z 
lahkoto izpolnjuje Božje Zapovedi. Njemu ni treba uporabiti veliko sile, ker je v njem 
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Ljubezen; Ljubezen pa je moč, tako da bo on zagotovo dosegel Božje kraljestvo, ker 
mu zaradi njegovega življenja Ljubezni ne primanjkuje več trdne volje… 
 
In vsaj enkrat bi morali resno razmisliti o tem, koliko morate vi še uporabljati »silo«, ali 
pa je to pravzaprav že postala vaša narava (značaj), da vašemu bližnjemu pomagate z 
Ljubeznijo… V tem primeru pa boste vi ravno tako vedeli, kaj potrebujete, ker boste 
potem morali najprej rotiti Boga za moč, da bi lahko ustregli Njegovim zahtevam, ker 
je to še naprej težko za vas… In vi jo boste prejeli, ker to, kar na začetku predstavlja 
velik napor, potem postaja lahko, tako da vi tega ne boste več doživljali kot breme… Vi 
ne boste pod bremenom, za katerega smatrate, da ga je težko nositi. Vi bremena ne 
boste izkusili, ker boste preko Ljubezni od Boga nenehoma prejemali moč, pri čemer 
boste potem tudi z lahkoto dosegli zrelost vaše duše, katero ona potrebuje, da bi živela 
resnično življenje v svetlobi, moči ter blaženosti… Pred tem pa se morate vi preveriti, 
da vas tako smrt ne zaloti nepripravljene, da tako vaši duši ne bo potrebno vstopiti v 
kraljestvo onostranstva v revnem in bednem stanju… ker nihče ne bo vedel, kdaj je 
prišel njegov čas. AMEN 

 
*** 

 
Bertha Dudde, št. 7361, 12. maj 1959 

 
»NEBEŠKO KRALJESTVO SI S SILO UTIRA POT…« II. 

 
Veliko se pričakuje od tistih, ki še naprej ljubijo svet; oni morajo dejansko uporabiti silo, 
da bi dosegli nebeško kraljestvo, ker so oni zaradi njihovih raznoraznih slabosti in 
poželenj prikovani na tistega (Satana), ki je gospodar tega sveta (2 Korinčanom 4:4). Če 
se oni željo osvoboditi, potrebujejo močno voljo, da bi šli po drugačni poti, tako da za 
povsem posvetno osebo to ni lahek cilj… Da bi to lahko naredil, on potrebuje pomoč; 
on potrebuje podporo Sile, katera se zoperstavlja gospodarju sveta in katera ga lahko 
osvobodi izpod njegove kontrole. Zato on potrebuje pomoč Jezusa Kristusa, Kateri ima 
edini moč, da lahko človeško bitje iztrga sovražniku… 
 
Kolikor bolj osebo očara svet, toliko večja je nasprotnikova moč nad njim, pri čemer se 
mora ta oseba zares boriti proti skušnjavam in privlačnostim sveta. Ta borba pa ni 
lahka, kakor tudi osebi to ne bi uspelo; toda čim se je on odločil, da se osvobodi, ga ta 
misel ne bo več zapustila, ker bo Bog Osebno posredoval, pri čemer bo poizkušal na 
vsakršen način znotraj izvršiti Svoj vpliv tako, da bo osebo prisilil, da spremeni njen 
način življenja. Ko pa se zaradi višjega cilja enkrat v človeku pojavi misel o zavračanju 
sveta, se bodo  njegove misli vse bolj ukvarjale z Bogom in Njegovo voljo; on se bo 
ravno tako spomnil Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, pri čemer tako lahko od 
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Njega prejme okrepitev volje, kar pa je odvisno od njegove lastne volje in njegove 
težnje. Potem pa se bo moč borbe proti svetovnim skušnjavam zmanjšala, in približalo 
se bo Nebeško Kraljestvo. Človek se bo namreč moral boriti z vladarjem tega sveta, pri 
čemer ga bo tako začelo prevzemati Kraljestvo, katero »ni od tega sveta« (Janez 
18:36)… »Nebeško Kraljestvo si s silo utira pot in močni ga na silo osvajajo…«   
 
Te Besede so bile izrečene posvetnim ljudem, ki se zgolj z uporabo sile lahko ločijo od 
njihovega prejšnjega gospodarja. Za vse druge namreč veljajo Besede: »Moje jarem je 
sladek in Moje breme je lahko…« Torej v tem primeru pa naj bi bil svet z vsemi 
njegovimi skušnjavami že premagan; potem človek ne bo več toliko (ob)čutil bremena, 
ker bo on želje Boga z lahkoto izpolnil: on bo namreč že v stiku z Njim, pri čemer bo 
zavestno hodil po poti, ki vodi v duhovno Kraljestvo… On je že premagal svet, kar pa 
bo pripeljalo do zamenjave kraljestev… svet bo tako ostal izza njega in Božje Kraljestvo 
bo zavzelo prvo mesto… pri čemer človek ne bo obremenjen s prevelikim bremenom, 
tako da bo lahko skorajda neobremenjeno potovati po zemeljski poti… s sladkim 
jarmom in z bremenom, katerega je lahko nositi… 
 
Kljub temu pa ta pot vodi do cilja, kakor bo tudi borba z uporabo sile proti svetu 
človeku omogočila, da uresniči cilj: da bo on tako lahko osvojil »Nebeško Kraljestvo«, 
ko odvrže njegovo fizično telo in vstopi v duhovno Kraljestvo… Njegova volja, ki je 
stremela k duhovnemu Kraljestvu, je namreč zmagala, ker mu bo vedno podarjena 
moč, katero potrebuje, čim ima on resno voljo, da osvoji »Nebeško Kraljestvo«… In to 
odločitev je potrebno podati v zemeljskem življenju, pri čemer je potrebno svet 
prepoznati kot lastnino Božjega nasprotnika (2 Korinčanom 4:4), kakor tudi da Božje 
Kraljestvo ni od tega sveta (Janez 18:36)… Potem pa je dobra volja človeškega bitja 
dovolj, da bi mu bila podarjena moč za začetek borbe proti zemeljskemu svetu z vsemi 
njegovimi skušnjavami ter privlačnostmi, pri čemer je težnja zgolj usmerjena k 
nebeškemu Kraljestvu, katero pa zagotovo potrebuje uporabo sile s strani tistega, 
kateri sicer pripada temu zemeljskemu svetu, toda kateri ravno tako želi doseči 
življenje v blaženosti. 
 
Zemeljski svet ne bo mogel nikoli človeku podariti blaženosti; zemeljski svet lahko daje 
samo to, kar je zemeljsko oz. minljive stvari, katere izginejo, ko človeško bitje umre in 
ko mora izza sebe pustiti zemeljsko premoženje… Vendar se pa vsak tisti, ki se je že 
usmeril k duhovnemu Kraljestvu, ne bo bal fizične smrti; on namreč ve, da ne more 
prenehati živeti. On bo namesto tega nadaljeval živeti v Kraljestvu, ki pa je 
neprimerljivo lepše od zemeljskega sveta. Zato bi moral biti cilj in prizadevanje 
vsakogar, vse dokler živi na Zemlji, ta, da pride do njega (da ga osvoji). AMEN  
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..................................................................................................... 
DODATEK k četrtemu poglavju… 

..................................................................................................... 
 
 

Bertha Dudde, št. 5597, 9. februar 1953 

 
LJUBEZEN JE ŽIVLJENJE KRISTUSA V ČLOVEKU 

»MOJ JAREM JE SLADEK...« 
 
Podrediti se Božji volji, to je vaša naloga, delo, ki ga morate narediti sami na sebi. To je 
lahko naporno delo, kakor se ravno tako lahko z lahkoto odvija že glede na to, kakšna 
je vaša volja oz. koliko daleč ste vi še oddaljeni (odtujeni) od Boga, pri čemer imate 
nasprotno voljo. Ogromna oddaljenost (odtujenost) od Boga zahteva tudi zelo dolgo 
pot vrnitve, tako da mora biti tedaj vaša pot naporna, in katere ni moč premagati, pri 
čemer je tedaj »za nebeško Kraljestvo potrebno uporabiti silo« (Matej 11:12), da bi ga 
vi zgrabili zase... Toda če ste se mu vi že približali, potem vaš odpor ni več tako 
trdovraten; če imate voljo oz. če je vaše hrepenenje usmerjeno k Njemu, potem tudi 
delo na vaši duši ne bo težko za vas; tedaj je »breme sladko in jarem ni težek...« (Matej 
11:30). 
 
Postanite eno z Božjo voljo... popolnoma se Mu podredite in podredite se Njegovim 
Zapovedim... tedaj Božja volja postane vaša lastna volja, pri čemer boste tako povsem 
zagotovo dosegli vaš cilj: združitev z Bogom na tej Zemlji. Vendar pa vi na to Zemljo 
vstopate z Bogu-nasprotno voljo, na Zemeljski svet, v katerem morate vi sebe in svojo 
voljo spremeniti, zaradi česar vi tako še pripadate tistemu (Satanu), ki je vsadil to 
Bogu-nasprotno voljo v vas, zaradi katere ste vi nekoč (od)padli od Boga... 
 
Vi sami, kot ljudje, niste dorasli njegovi moči in zvijačnostim, tako da se v vaši šibkosti, 
v vaši nebogljenosti, ki je posledica vaše oddaljenosti (odtujenosti) od Boga, ne bi nikoli 
uspeli iztrgati tej njegovi sili; nikoli vam ne bi uspelo z lastno močjo usmeriti vašo voljo 
k Bogu... In zato je Jezus Kristus prišel na pomoč... tako da se torej lahko sedaj s 
pomočjo Jezusa Kristusa osvobodite od nasprotnika vaše duše, pri čemer pa vašo voljo 
popolnoma podrejate Božji volji, kar pa je brez Jezusa Kristusa nemogoče. 
 
Tako da je tedaj vaša zemeljska naloga zelo enostavna... da si postržete z Njegovo 
(po)močjo pri delu na duši, pri spremembi vaše volje... Njegovo pomoč pa si 
zagotavljate tedaj, ko verujete v Njega in izpolnjujete Njegove Zapovedi... to so 
namreč Božje Zapovedi, katere vas je učil človek Jezus, pri čemer tako, ko živite 
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Kristusovo učenje, izpolnjujete Božjo voljo... Vendar pa bi bili sami prešibki, da bi 
izpolnili te Zapovedi, če si ne bi postregli z Njegovo pomočjo, z milostmi doseženimi na 
Križu, katere vam omogočajo izpolnjevanje vsega, kar je Božja volja... 
 
Vi morate živeti v Ljubezni... Ljubezen je namreč sila, kateri ste se prostovoljolno 
odrekli takrat, ko ste ostali brez Ljubezni, zaradi česar ste propadli v brezno. Živeti 
življenje Ljubezni ni težko za tistega, ki ima k Bogu usmerjeno voljo, kar pa je ravno 
tako mogoče zgolj takrat, ko Kristus zaživi v njem, pri čemer je moč prepoznati 
Njegovo Ljubezen do ljudi, in ko se je tudi v njegovem lastnem srcu prebudila 
Ljubezen... Ljubezen namreč zagotovo spreminja voljo in jo usmerja k Bogu... 
Ljubezen je torej Kristusovo življenje v človeku, kakor je Ljubezen obenem tudi 
sprememba volje in bitja v človeku... 
 
Brez Jezusa Kristusa ne more nihče postati blažen, ker brez Ljubezni ne more nihče 
postati blažen... Jezus Kristus je utelešena Ljubezen in zato Bog Osebno. Tako da je 
vaša zemeljska naloga vrnitev k Bogu, ponovna oživitev Ljubezni v vas, kateri ste se 
nekoč prostovoljno odrekli... in katera ravno tako neizbežno usmerja vašo voljo k 
Bogu... Toda ker ste sami prešibki, kot ljudje na tej Zemlji, pokličite na pomoč Večno 
Ljubezen, ki vam v Jezusu Kristusu tudi zagotovo hiti na pomoč... 
 
Priznajte Jezusa Kristusa kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, s čimer potem tudi 
začenjate vašo vrnitev; tedaj vas On Osebno zajame s Svojo Ljubeznijo in vas pritegne, 
ker si je On Osebno pridobil to pravico z Njegovo smrtjo na Križu. On vas je s Svojo 
Krvjo odkupil od tistega (Satana), ki vas drži v ujetništvu, tako da lahko sedaj, če si le to 
želite, postanete blaženi; On namreč krepi to voljo, da se le ta ne bi več obrnila stran od 
Boga, ampak da teži k Njemu, vse dokler on živi na Zemlji... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6286, 16. junij 1955 

 
BORBA PROTI POŽELENJEM IN STRASTEM... 

 
Omrtvite vsa vaša poželenja (Kološani 3:5), da boste tako dozoreli v najkrajšem času... 
Če imate voljo za to, da postanete popolni, potem je potrebno premagati vse, kar vas 
še vleče navzdol... to pa so vsa poželenja in strasti, ki se vas še držijo iz časa vašega 
prejšnjega razvoja... in ki vam na Zemlji povzročajo še tako veliko težav, ker preko teh 
spodbud in hrepenenj na vas vpliva Moj nasprotnik, ki tako želi preprečiti vašo vrnitev k 
Meni... In te spodbude in poželenja so ovira za združitev z Menoj, ker so to proti-
Božanske značilnosti, katerih neko popolno bitje ne more imeti... in katere je zato 
potrebno premagati, preden lahko pride do združitve z Menoj. 
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Torej človek se mora boriti proti vsakemu poželenju, ki je usmerjeno k materiji, ker je s 
tem vedno povezan pohlep po posedovanju nečesa, kar pripada področju Mojega 
nasprotnika, kar pa torej služi zgolj za zadovoljitev čutil... pri čemer je popolnoma 
vseeno, kaj je to... In če se pri tem naslajajo človekova telesna čutila, potem so to 
poželenja, ki na zemeljski način najdejo svojo izpolnjenost (zadovoljitev)... Vse pripada 
temu, kar človeku ustvarja telesno ugodje, če človek z vsemi močni teži k temu, zaradi 
česar nima temelja za duhovno težnjo: spoznanje minljivosti vsega zemeljskega. 
 
Jaz bom ljudi tudi zemeljsko oskrbel, pri čemer bo njihovo zemeljsko življenje 
blagoslovljeno; in vse jim bo dano, in to v izobilju, če Jaz prepoznam njihovo duhovno 
težnjo, če je njhova Ljubezen usmerjena k Meni in če je njihov cilj ta, da se Mi 
približajo... Tedaj jih bo Moja Ljubezen bogato obdarila, pri čemer bo blagoslovljeno 
tudi njihovo zemeljsko življenje; in vse jim bo dano, ker jim to več ne škodi, ker to ne 
veže njihovih občutkov. 
 
Če pa je poželenje po zemeljskih užitkih, po posedovanju in vznemirjenju, še vedno 
močno v človeku, potem se mora on proti temu boriti; ta hrepenenja so namreč orožje 
Mojega nasprotnika, ki mu pogosto služi, da zmaga. Vendar pa kljub temu človek ne bo 
nesposoben za življenje na tej Zemlji; njegova moč bo vse večja, katero pa bo drugače 
izkoriščal... On bo želel duhovno delati, tako da bo zgolj v tem našel svoje 
zadovoljstvo... Toda čim je njegov pogled znova usmerjen k svetu, ko on tam vidi 
nekaj, kar želi posedovati, bo on popustil... Zato si »nebeško Kraljestvo s silo utira pot, 
pri čemer ga prisvaja zgolj tisti, ki uporabi to silo...« (Matej 11:12)  
 
Zemlja je področje padlih duhov; ona je področje Mojega nasprotnika... Zato bo tisti, ki 
resno razmisli o tem, tudi razumel, da je za vse, kar je privlačno na tem materialnem 
svetu, vedno potrebno plačati davek njemu, pri čemer mu bo tisti, ki plača ta davek, 
tudi pripadal... Tisti bo ravno tako vedel, da kopromis med Menoj in njim ni mogoč, da 
Jaz zahtevam, da ste popolnoma Moji, tako da bo tisti človek, ki še vedno z enim 
očesom škili v področje Mojega nasprotnika, težko prišel do Mene... Ne smete dovoliti, 
da vas zajame svet; morate se sami kontrolirati glede tega, katere stvari se vam še 
vedno zdijo vredne hrepenenja, pri čemer morate potem ta hrepenenja popolnoma 
premagati; ne smete jim popuščati, vedar pa lahko mirno vzamete to, kar vam Jaz 
Osebno podarim... 
 
Lahko se veselite temu, kar prejmete, ne da ste pri tem hlepeli po tem... temu, kar vam 
daje Moja Ljubezen, ker Mi pripadate, ker ste spoznali namen zemeljskega življenja, pri 
čemer ste Mi sedaj voljni služiti... Vendar pa naj vam bo to dovolj, pri čemer tako vedno 
zadušite vsako poželenje, ki se pojavi, in na to zgolj glejte kot na past, katero vam želi 
postaviti Moj nasprotnik, da bi vas ponovno pridobil zase... Brez notranje borbe ga ne 
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boste premagali. Toda če stremite k Meni, potem se vam ni več potrebno boriti, ker vas 
potem svet ne privalči več, pri čemer imate vi potem nebeško hrepenenje... tedaj je 
materija izgubila oblast nad vami, pri čemer se jo boste naučili manj ceniti... ona vam 
mora služiti, ker ste zagospodarili nad njo... AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 6652, 24. september 1956 

 
PRAVILNA OCENA ZEMELJSKEGA ŽIVLJENJA... 

 
Vi ne morete dojeti blaženosti, katero vam bo podarilo duhovno Kraljestvo takrat, ko 
ste skozi zemeljsko življenje vaše bitje tako oblikovali, da lahko zavzamete Kraljestvo 
svetlobe. To vam ne more biti pokazano, ker bi potem vaše življenje živeli v dolčenem 
stanju prisile, pri čemer bi bil potem njegov namen povsem zgrešen. In ko vam je to 
predstavljeno kot resnično, pa vseeno še vedno primanjkuje dokazov, kar pa ima svoj 
vzrok v svobodi volje, katera bi bila tako ogrožena. Toda toliko vam je lahko rečeno, da 
bodo te blaženosti tisočkratno nadoknadile tudi najtežje zemeljsko življenje, v nesreči 
in težavah, v bolezni in bedi, pri čemer tako, ko se boste ozrli nazaj, ne boste mogli 
dojeti težav, katere ste doživeli, ko ste morali trpeti, ker se vam bo potem zemeljsko 
življenje zdelo kot zgolj bežen trenutek, pri čemer se bo pred vami razprostirala 
celotna večnost v blaženosti... 
 
Vi vsi ljudje, posvetno gledano, dajete preveč pomembnosti vašemu zemeljskemu 
življenju... Toda duhovno gledano pa je ono zares pomembno za vas, ker ravno neko 
pravilno preživeto zemeljsko življenje lahko ustvari blaženo večnost, tako da je to, kar 
vam ponuja to zemeljsko življenje, popolnoma brezkoristno, in v primerjavi z večnostjo 
vam to zgolj na trenutek daje ugodje. Vedno se morate zavedati tega, da nekoč ne 
boste mogli dojeti tega, da ste vi iskali ugodje (užitek) v stvareh, ki niso imele nikakršne 
duhovne vrednosti... pri čemer boste hvaležni vsaki duši, ki vam je v zemeljskem 
življenju želela predstaviti ravno to brezvrednost in je vaš pogled usmerjala k drugim 
ciljem. 
 
Toda vse dokler vi ljudje živite na Zemlji, vam takšni napotki ne bodo všeč, in tako tudi 
Jezusove Besede: »Božje Kraljestvo si s silo utira pot in samo močni ga osvajajo...« 
(Matej 11:12). Toda če bi si poizkušali zamisliti, koliko neskončno dolgo časa vaša duša 
že živi na Zemlji, in da se pred vami nahaja večnost, potem bi se z veseljem odrekli 
trenutnim užitkom s pogledom na večnost, ki si jo pridobivate tako, ko premagujete 
sami sebe. 
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In iz tega je sestavljen vaš izpit volje, da ne težite k temu, kar je delež Božjega 
nasprotnika, ampak da svoj cilj vidite v Bogu... In ko je vam ljudem sedaj tako očitno 
ponujena pomoč s tem, ko ste seznanjeni s ciljem vašega zemeljskega življenja, ko so 
vam odprte oči, da tako lahko vidite to, kar slep ne vidi, potem bi vas ta cilj vendarle 
moral pritegniti (osvojiti), ker zemeljski svet ne traja večno, tako da se le ta za 
posameznika lahko konča že naslednji dan... 
 
Vaše zemeljsko življenje je negotovo, ker nimate nikakršnega zagotovila za to, da 
boste lahko še dolgo živeli... Vendar pa je duhovno življenje gotóvo za vsakega od vas, 
le da je lahko zelo različno urejeno, o čemer pa odločate vi sami s stališčem, ki ga imate 
do zemeljskega življenja. Kljub temu pa imate v zemeljskem življenju pravico in 
dolžnost, da ste na tistem mestu, kamor ste bili postavljeni, pri čemer pa vi ravno tako 
niste prikrajšani za zemeljska veselja in Bog ne zahteva tega, da ste samotarji, na 
zahteva, da se popolnoma umaknete iz sveta... Vendar pa ne smete dopustiti, da svet 
vlada nad vami; vi morate biti gospodar sveta; vi morate narediti, da vam svet služi po 
Božji volji... pri čemer pa morate tako smisel, kot tudi namen življenja na tem svetu 
vedno gledati kot na duhovni razvoj, katerega tudi lahko uresničite v zemeljskem 
življenju... 
 
 »Svet« ne sme popolnoma okupirati človekovih misli, ampak morajo prevladati 
duhovne misli, pri čemer tako svet ravno tako ne bo več predstavljal nevarnosti, četudi 
človek živi sredi sveta. In človek se mora vedno zavedati tega, da zemeljsko življenje ni 
sàmo po sebi cilj, ampak da je zgolj sredstvo za doseganje cilja... Tistega, ki na ta način 
razmišlja, ne more zadovoljiti to, kar mu ponuja svet... On išče in hrepeni po višjih ciljih, 
tako da svet zanj ne predstavlja nevarnosti, pri čemer on tako v svetu ne najde več 
izpolnitve, ker je spoznal njegovo resnično vrednost ali pač brez-vrednost. Poleg tega 
pa je Bog v Svojem stvarstvu človeku podaril veliko stvari, v katerih lahko človek varno 
uživa, kakor On samemu človeku obenem tudi prepušča to, da on lahko v vseh stvareh 
pravilno uživa takrat, ko On Sam je in tudi ostaja najpomembnejši Cilj... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7097, 19. april 1958 

 
BORBA ALI SLUŽENJE V ZEMELJSKEM ŽIVLJENJU... 

 
Zemeljska pot vsakega človeka bo zahtevala borbo; vsak se bo moral napotiti po njej, 
pri čemer mora vložiti vse, da bi postal in ostal zmagovalec... ker bo zgolj z nenehno 
borbo dozorela njegova duša, katera ima na začetku njenega utelešenja kot človek še 
veliko nezrelih duhovnih elementov, ki pa ji bodo še toliko bolj oteževali (pot), kolikor 
bolj zavestno ona izpolnjuje svojo življenjsko pot... 
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Gre se namreč ravno tako za borbo, v kateri se tudi Moj nasprotnik bori za vsako dušo 
tako, ko poizkuša vplivati na nezrele duhovne elemente, da bi delovali po njegovi volji. 
In če duša resnično teži k Meni, potem se mora ona najprej upreti tistim poželenjem in 
apetitom, ki jasno razodevajo delovanje Mojega nasprotnika... to pa zahteva veliko 
resnosti in moči, čeprav pa je to ravno tako mogoče uresničiti z nenehno prošnjo za 
Mojo pomoč v obliki dostave moje moči. 
 
Vendar pa bo vsaka zmaga v takšnih borbah proti samemu sebi, proti lastnim 
poželenjem in slabim navadam, povečala človekovo moč, pri čemer bo tako Mojemu 
nasprotniku vse bolj onemogočila pristop... neka takšna zmaga namreč obenem tudi 
pomeni odpravljanje samoljubja. 
 
In ker Jaz vse bolj povečujem dostavo moči, potem je le ta izkoriščena za nesebična 
dela Ljubezni... kar pa pomeni približevanje k Meni in ločitev sebe od Mojega 
nasprotnika. In tako je mogoče zaključiti, da se mora človek v času svojega 
zemeljskega življanja, ali boriti ali služiti... in tako služenje obenem tudi pričuje o zmagi 
zaradi predhodnega »služenja v Ljubezni«. 
 
Tisti, čigar notranjost je izpolnjena z nesebično Ljubeznijo, bo moral iti skozi lažje 
borbe oz. on se bo lažje uprl, če ga bo Moj nasprotnik prisiljeval na izpolnjevanje 
njegove volje. On bo s pomočjo svoje Ljubezni lahko hitreje pripeljal do zrelosti še 
nezrele delce svoje duše in svojega telesa, ker si z nesebično Ljubeznijo,  s »služenjem 
bližnjemu« obenem tudi zagotavlja Mojo prisotnost, Jaz pa sem najzaneslivejša zaščita 
pred nasprotnikom... Notranje borbe so še vedno znak (njegove) nedvomne oblasti nad 
vami, medtem ko služenje v Ljubezni že pričuje o vaši pripadnosti Meni, katera vas 
osvobaja njegovega bremena. 
 
In z ne-Ljubeznijo kažete (dokazujete) to, da mu še vedno pripadate, zaradi česar boste 
tudi izpostavljeni težkim borbam, pri čemer boste ravno tako morali uporabiti silo, da 
bi prišli so nebeškega Kraljestva (Matej 11:12). In če je to vaša volja, potem vam bo tudi 
pritekala moč, da premagate tistega, kateri vam želi preprečiti vstop v Moje Kraljestvo. 
 
Toda gorje tistim, kateri so ravnodušni (mlačni)... kateri ne želijo služiti v Ljubezni, 
kakor se tudi ne želijo lotiti zavestnega duševnega dela... kateri bodo zato le redko 
doživljali notranje borbe, pri čemer so raje izvajali voljo Mojega nasprotnika (Satana)... 
Oni bodo sicer, gledano naravno, imeli lažjo zemeljsko usodo, razen če jih Jaz ne 
primem z jekleno roko tako, ko jih s težkimi udarci usode želim pripeljati do 
drugačnega razmišljanja... kar pa bo potem tudi pomenilo težke notranje borbe, v 
katerih se morajo pokazati. 
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Brez borbe ni mogoče priti do zmage; brez borbe se ne morejo prečistiti nečisti delci 
duše in brez borbe človek ostane na enaki stopnji razvoja, razen če je v njem Ljubezen 
tako izjemno močna, da Ljubezen je in tudi ostaja zmagovalka... pri čemer bodo tako 
napadi in skušnjave Mojega nasprotnika takoj zavrnjeni z močjo Ljubezni, katera je 
moč iz Mene. Ljubezen namreč lahko doseže vse; Ljubezen bo z lahkoto prečistila še 
nezrele duhovne elemente; Ljubezen bo vedno želela zgolj služiti, pri čemer tako 
človek z Ljubeznijo avtomatsko vzpostavlja stik z Menoj, tako da ima on poleg sebe 
ravno tako nekega Gospodarja in Varuha, ki pa je veliko močnejši od tistega, ki se želi 
povzpeti do položaja gospodarja. 
 
In vsaka pridobljena zmaga bo povečala moč Ljubezni, tako da je edina stvar, ki jo 
potrebujete ta, da Me prosite za dostavo moči, pri čemer pa bo le ta pripeljala do 
sposobnosti, da zagospodarite nad vsakim poželenjem, vsem napakam in slabim 
navadam, tako da boste tedaj namesto zadovoljevanja samoljubja izvajali dela 
nesebične Ljubezni... 
 
To je namreč vaša naloga, vaš cilj na Zemlji, da vaše bitje oblikujete v Ljubezen... kar pa 
bo Moj nasprotnik vedno želel preprečiti, in kar z vaše strani zahteva nenehno borbo. 
Toda vi ste v tej borbi lahko zmagovalci in to tudi ostanete, če Me v Jezusu Kristusu 
(po)kličete za okrepitev vaše volje, za dostavo moči in za osvoboditev od tistega, ki vas 
še drži v ujetništvu... AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8523, 9. junij 1963 

 
POGOJ ZA DOSEGANJE POPOLNOSTI NA ZEMLJI... 

 
Vi ljudje, vedite to, da ste šibki, vse dokler vaša duša še vedno živi v telesu na Zemlji, 
zaradi česar morate nenehno prositi za Mojo moč, če želite vaš cilj... popolnost... 
doseči še na Zemlji. Šele Moja moč bo namreč okrepila vašo voljo, katera je še vedno 
šibka, vse dokler nasprotnik lahko deluje na človeka, ker le ta še ni izpopolnjen. In on 
bo ravno to vašo voljo vedno oslabil; Jaz pa sem umrl na Križu za okrepitev vaše volje, 
tako da morate vi tudi izkoristiti to vam zagotovljeno milost: Moč in okrepitev vaše 
volje. 
 
Vaša šibkost volje bo vedno prišla do izraza na način, da se vi še ne morete povsem 
osvoboditi od sveta... Vi ste sicer še vedno sredi sveta, pri čemer morate še vedno 
izpolnjevati vse zahteve sveta... vendar pa eno je izpolnjevati obveznosti, in drugo je, 
da še vedno želite uživati v zemeljskih zadovoljstvih; eno je, da se je vaše srce že 
osvobodilo od zemeljskih želja, drugo pa je to, da ima še vedno zemeljske potrebe... 
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tedaj je namreč vaša volja po duhovnem izpopolnjevanju še vedno slaba; ona ni 
usmerjena zgolj k Meni in k težnji, da se združite z Menoj... še vedno sklepate 
kompromise, pri čemer morate tako »uporabiti silo«... Vi morate resnično težiti k 
ločitvi od sveta, za kar pa potrebujete moč, katero morate vsakič znova izmoliti in 
katero boste tudi vedno prejeli... 
 
Torej odločilna je vaša resna volja glede tega, kam je le ta usmerjena... k Meni in 
Mojemu Kraljestvu ali h kraljestvu Mojega nasprotnika (Satana)... pri čemer pa je zopet 
odločilna vaša stopnja Ljubezni glede tega, za katero stran se bo odločila vaša volja; 
tam namreč, kjer Ljubezen izpolnjuje srce, bova Jaz in Moje Kraljestvo vedno bolj 
privlačna od zemeljskega sveta... Zato se najprej preverite, koliko ste že premagali 
samoljubje... koliko ste izpolnjeni z nesebično Ljubeznijo do bližnjega; ona je namreč 
enaka Ljubezni do Mene, pri čemer tako zgolj ta Ljubezen vodi do povezanosti z 
Menoj... in ne zgolj hrepenenje po Meni, ki pa je lahko ravno tako neko določeno 
samoljubje zaradi pridobitve največjih užitkov blažene združitve z Menoj... 
 
Torej pravo Ljubezen do Mene je mogoče potrditi (dokazati) šele z nesebično 
Ljubeznijo do bližnjega, pri čemer zgolj ta povečuje stopnjo Ljubezni. In vse dokler si vi 
zase še vedno želite majhna veselja, se morate (po)truditi, da to pripravite tudi 
bližnjemu, toda nikoli zaradi zemeljskega ali duhovnega dobička in koristi, ampak 
vedno z notranjo spodbudo zaradi potrebe, da se osreči in razveseli. Takšno izražanje 
nesebične Ljubezni bo oplemenitilo vaše bitje; vi boste lahko našli vašo lastno srečo v 
tem, da povzročite veselje, pri čemer bo Ljubezen v vas vse močnejša, v enaki meri pa 
bo tudi oslabila ljubezen do sveta, tako da se morate zares preveriti, ali svojega 
bližnjega ljubite kot samega sebe... 
 
Vaša popolnost je zgolj odvisna od stopnje Ljubezni, katero dosežete na Zemlji; vi se 
lahko imenujete »Božji otroci« šele takrat, ko svoje bližnje spoznate kot otroke, ki so 
izšli iz istega Očeta, zaradi česar jim tudi izražate (kažete) Ljubezen, katero nek brat 
čuti do drugega, pri čemer mu ravno tako daje vse tisto, kar si tudi sam želi prejeti. 
Vedno resno preverjajte Ljubezen do bližnjega in delajte na sebi... Prosite od Mene 
moč in dosegli boste svoj cilj; toda z lastno močjo ne morete ničesar... 
 
Jaz pa želim, da se izpopolnite na Zemlji, zaradi česar vam bom tudi pomagal na 
vsakršen način, če le imate resno voljo... toda vse dokler vas še vedno navdušuje svet, 
boste morali vedno uporabiti silo... Če pa se lahko ločite od sveta, potem boste ravno 
tako lažje dosegli cilj, tako da potem tudi lahko upravičeno rečete: »Moj jarem je 
sladek in breme je lahko...« (Matej 11:30). Vendar pa vam ni več potrebno uporabiti 
sile, ker ste tedaj izpolnjeni z močjo, pri čemer tako vaša volja zgolj stremi k Meni... 
Ljubezen v vas je namreč moč, katera tudi doseže vse. In razumeli boste to, da je 
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človek, ki ljubi, poln ponižnosti... katera pa potem pride do izraza tudi v odnosu z 
bližnjim, h kateremu usmerjate Ljubezen... 
 
Nikoli ne pozabite tega, da je Ljubezen do bližnjega merilo te stopnje... in da morate vi 
Ljubezen do Mene dokazati z nesebično Ljubeznijo do bližnjega... ker, »kako lahko 
ljubite Mene, Katerega ne vidite, če ne ljubite vašega bližnjega, katerega vidite?« (1 
Janez 4:20; glej tudi Knjižico št. 85 – 4. Poglavje), pri čemer je tako vaša volja resnično 
usmerjena k Meni, katera vam zagotavlja to, da vas Jaz zajemem in vas več ne pustim 
pasti... Vendar pa stopnjo vaše popolnosti določate vi sami, to pa zgolj s stopnjo 
Ljubezni do bližnjega... katero pa lahko dosežete samo tako, če svojo voljo zares 
podredite Moji, tako da boste potem vedno mislili, delovali in želeli tako kot Jaz Sam, 
pri čemer boste tudi zagotovo dosegli vaš cilj na Zemlji... da se združite z Menoj, da bi 
bili tako večno blaženi... AMEN 
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Očetove Besede… Razlaga imena BERTHA DUDDE 
 

Vsi voljni otroci Me nosijo v svojih srcih in sledijo Mojemu Duhu, ker so Me njihove duše 
prepoznale. In ti, otrok Moj boš vedno slišala Moj glas, ko Mi žrtvuješ svoj čas, in Moje 
delo ne bo brezuspešno zate. Ure, v katerih si v strahu, da ti primanjkuje potrebne 
moči, da bi delovala za Mene, se bodo skrajšale. Kmalu boš dobila poslanstvo, katerega 
boš z Mojo pomočjo z lahkoto uresničila. Tvoja Vera, Ljubezen in volja bodo postali 
veliki, ker bom Jaz Osebno tvoja nagrada… h kateri boš goreče stremela. 
 
Otrok Moj! Vse, kar bo človeštvu razodeto preko tebe, je skrito v tvojem imenu: 
 
B – (Busse) – Morajo narediti pokoro za svoje grehe. 
 
E – (Erkennen) –spoznati svoje poreklo. 
 
R – (Rastlos) – neprekinjeno delati na svoji duši. 
 
T – (Tätig) – biti dejavni v Ljubezni. 
 
H – (Horchen) –poslušati glas v svojem srcu. 
 
A – (Allen) – odreči se vsem svetovnim užitkom. 
 
 
D – (Demütig) –ponižno se podrediti Očetu na nebu. 
 
U – (Um) – neprestano moliti za Milost. 
 
D – (Dienen) –služiti Stvarniku Neba in Zemlje. 
 
D – (Dienen) –služiti svojemu bližnjemu v Ljubezni. 
 
E – (Ehre) – in slaviti Mene, Očeta na nebu, na veke vekov. 
 
Dojemi to, da Mene ne morejo najti tisti, ki iščejo svet. Vendar pa bom Jaz tiste, ki Me 
iščejo, srečal in jim razodel Sebe… vsak, ki se Mi preda, Me bo posedoval. In tisti, ki 
moli za Mojo milost, se nahaja v Moji milosti, ker resnično razumeti Mojo Besedo je dar 
milosti Moje Ljubezni… 
 
Zato se pripravi, da prejmeš Moj dar kot znak Moje Ljubezni. Otrok Moj, poskrbi za 
svojo dušo; spoznaj Mojo Ljubezen in se potrudi, da v svojem srcu (ob)čutiš najčistejšo 
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Ljubezen do Mene, ker mora biti vsa nečistoča odstranjena iz srca, v katerem bom Jaz 
živel. Jaz namreč uživam samo v čisti Ljubezni, v Ljubezni, ki ne išče in ki edino daje 
sebe… ki je voljna narediti vse, da bi lahko služila… Čista Ljubezen je dragocena kot 
dragulj; ona s svojo svetlobo osvetljuje svojo okolico, ona prinaša srečo in vedno želi 
samo dajati… Ko ti takšna Ljubezen preplavi srce, Me boš ti sprejela v sebi in boš v 
svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate največji blagoslov že v času življenja na 
Zemlji. 
 
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to še ostati skrito od 
tebe; ti namreč dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem 
k Moji Ljubezni… Tebi koristi to, da iz globine svojega srca kličeš Mene in Mojo 
prisotnost… ko se v iskreni molitvi priporočiš svojemu Odrešeniku… Jaz se bom 
pojavil… nepričakovano… in se vselil v prebivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja 
Ljubezen, in prinesel bom blaženo srečo tistim, ki v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz 
namreč ne bom dovolil, da Moji otroci, ki se Mi predajo, živijo v pomanjkanju; in Jaz jim 
bom razodel Sebe ob ustreznem času. AMEN  
 
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939. (št. 
0763) 
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V hrvaščino Prevedli Lorens N., Maja M. in Zoran Ću. 
Uredil in sestavil Lorens N. 
(april-maj 2020) 
 
Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 
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