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Bertha Dudde, št. 1926, 19. maj 1941 

 
OZNANJEVALEC BOŽJE BESEDE… 

»KJER STA DVA ALI SO TRIJE SKUPAJ…« 
 

Vi Mi morate slediti in zato poučevati Ljubezen ter biti s svojim življenjem dober primer 
vašim bližnjim. To je Moja Zapoved, katero dajem vsem tistim, ki Mi želite služiti tako, 
ko vi širite Mojo Besedo in sami živite način življenja po Mojem primeru. In potem bo 
Evangelij ponovno zaživel; Moja Beseda bo ponovno zaživela v srcih tistih ljudi, 
katerim vi oznanite Mojo Besedo. Resnica je samo ena, in o tej vas Jaz poučujem, da jo 
tako vi lahko prenesete drugim, kateri hrepenijo po Resnici. Če sami živite v Ljubezni, 
se vam bodo izpolnile obljube: če torej živite po Moji Besedi, potem se mora dejansko 
izpolniti vse, kar sem vam Jaz obljubil. Resnico pa boste prepoznali po tem, da sem Jaz 
Osebno v Besedi z vami (med vami), kateri hrepenite po Meni. Kjer sta dva ali so trije 
zbrani v Mojem Imenu, tam sem Jaz med njimi. In Jaz usmerjam vaše misli; Jaz vam 
polagam Besede v usta, da tako vi takrat govorite zgolj to, kar ustreza Moji volji tako, 
da torej vi vašim bližnjim oznanjate čisti Evangelij in da jim vi predajate Čisto Resnico. 
Ker pa je Moja volja ta, da se Resnica ponovno pojavi med ljudmi in da bo razširjena, 
Jaz poučujem Moje učence in jih pripravljam za resnične oznanjevalce Moje Besede… 
Ko se to zgodi, morate vi, ki Mi služite, izpolniti vaše poslanstvo. Ono pa je sestavljena 
iz tega, da vi govorite brez strahu tam, kjer je samo eden, ki hrepeni po Moji Besedi, da 
bi se tako okrepilo njegovo brezvoljno telo, čim on želi prejeti hrano za svojo dušo. 
Zelo kmalu bo nastopil čas, ko boste vi začeli to poslanstvo. Vi se Mi boste morali 
popolnoma predati, ker vam bo svet želel preprečiti, da uresničite vaše namere. 
Vendar pa vam Jaz dajem moč, da se uprete; potem pa morate vi govoriti to, kar vam 
nalaga (govori) srce… Jaz Osebno sem namreč z vami in Jaz bom dejansko znal 
preprečiti, da vi ne bi rekli nekaj, kar ni v skladu s tem, kar Jaz želim, (kar ni v skladu) z 
večno Resnico… pri čemer vas bodo potem preganjali zaradi Mene… prezirali vas bodo 
in morali boste trpeti zaradi Mojega Imena. Vendar pa vam to ne sme preprečiti tega, 
da bi goreče delali, da bi se zavzemali za Mojo Besedo. Navmreč vsak tisti, ki vam sledi, 
ravno tako sodeluje pri delu Odrešenja, ker si on prizadeva, da bi dušo bližnjega rešil  
pred večnim propadom. In če vi izvajate dela Ljubezni in na zlo vračate z dobrim, boste 
vi tudi osvojili srca tistih, ki so bili sovražno nastrojeni proti vam, tako da bodo tudi oni 
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prepoznali Resnico tega, kar vi, Moji služabniki na Zemlji, oznanjate človeštvu. In tako 
bo Moja skupnost vse večja; ljudje bodo namreč (ob)čutili moč Moje Besede in se tej 
Moji Besedi ne bodo več želeli odpovedati. Oni jo bodo sprejeli lačnih (sestradanih) src 
in bodo brez oklevanja opustili staro verovanje zaradi te dragocene Besede, katero 
vam dajem Jaz Osebno, da bi Me vi oznanili ljudem. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 2107, 10. oktober 1941 

 
 »KJER STA DVA ALI SO TRIJE ZBRANI V MOJEM IMENU…« 

 
»Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem Imenu, tu sem Jaz med njimi…« Kakšna 
obljuba je v teh Besedah Gospodarja! On objavlja Svojo navzočnost tistim, kateri se 
zberejo v Jezusovem Imenu. Tako je Njegova volja ta, da se ljudje zberejo skupaj in se 
spomnijo Gospodarja… Njegova volja je ta, da oni eni druge spodbujajo na verovanje, 
da eni drugim pomagajo in da govorijo o Njem, pri čemer Ga tako oni nosijo v svojih 
srcih in vedno omenjajo (hvalijo) Njegovo Ime. Potem pa bo On želel biti z njimi, četudi 
zgolj neviden… On želi, da se zavedajo Njegove navzočnosti, četudi Ga ne morejo 
videti… zaradi česar je Božja volja ta, da se ljudje zbirajo v majhnih skupinah, da bi 
slišali Božjo Besedo. Vendar pa On k temu dodaja… dva ali trije… Ljudje bi morali vzeti 
v poštev to, da Gospodar ni slučajno izgovoril teh Besed… oni morajo vzeti v poštev, da 
je celo v teh Besedah skrit zelo globok pomen. Javne molitve, kjer je veliko ljudi, ne 
morejo biti Božja volja, ker se to, kar bi moralo biti globoko notranja izkušnja, 
spreminja v mehansko delovanje. Namreč tam, kjer je zbranih zgolj nekaj ljudi, ni 
nikakršnih formalnosti, pri čemer tako oni še globlje prodirajo v Božjo Besedo, ker 
razpravljajo o njihovih posameznih stališčih in se obenem tudi najresneje trudijo živeti 
v skladu z Božjo Besedo. In ta dobra volja je že dovolj, da pritegne k njim Boga, zaradi 
česar On razveseljuje vernike s Svojo navzočnostjo. Vendar pa je takrat, ko potekajo 
velika javna molitvena zborovanja, miselna izmenjava nemogoča. Vsaka oseba je 
zatopljena v svoje lastne misli, katere pa se vedno ne nanašajo na duhovno Kraljestvo; 
ljudje se ne ukvarjajo vedno z vprašanji o večnosti in so obenem tudi pogosto zelo 
posvetnega uma… Zaradi tega Bog ne bo nikoli med takšnimi, ker je On navzoč zgolj 
tam, kjer je prisotno najbolj iskreno hrepenenje po Njem. Vendar pa bo v takšni 
skupnosti le malo ljudi, kateri imajo iskreno voljo, da bi bili dobri, pri čemer tako rotijo 
Boga za moč, da bi bili sposobni živeti v skladu s to njihovo voljo. In njih bo Gospod(ar) 
osrečil, čeprav pa jih ni veliko… Večina ljudi zgolj izpolnjuje dolžnosti in njihovo 
verovanje je prej formalnost, zaradi česar jim Božja obljuba ne more biti nikoli 
zagotovljena. In to je razlog, da se morajo ljudje držati Božje Besede (oz. živeti v skladu 
z Njo); oni se morajo zbirati v majhnih skupinah in črpati moč iz Božje Besede. Vendar 
pa oni resnično ne bi smeli nikoli verovati, da je Bogu všeč to, ko se tovrstna 
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zborovanja zahtevajo kot dolžnost; to namreč izključuje zelo (pri)srčno povezanost z 
Gospodarjem, v kolikor le ta ni toliko močna, da človeško bitje zanemari vse zunanje 
vtise, kateri vplivajo nanj. Potem pa bo Gospodar ravno tako z njim. Čeprav pa nekdo, 
ki zgolj spoštuje formalnosti, nima žive vere, tako da on tem Besedam ne bo pripisoval 
pomena, kateri pa je dejansko neločljivo povezan s temi Besedami. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2734, 12. maj 1943 

 
VIDNA NAVZOČNOST GOSPODARJA… 

»KJER STA DVA ALI SO TRIJE ZBRANI V MOJEM IMENU…« 
 

Bog se razodeva takrat, ko se Mu izkazuje spoštovanje. In četudi neviden, On prebiva 
med Svojimi, in da bi okrepil vero, se On razodeva na različne načine. On se pogovarja 
z ljudmi preko Svojega Duha, miselno ali pa tudi zvočno. On ravno tako prebiva v 
Besedi med ljudmi, kateri Ga ljubijo in se držijo Njegove zapovedi. Ravno tako pa se bo 
On vidno pojavil med maloštevilnimi, katerih Ljubezen je globoka do Njega in se je 
pripravljena žrtvovati. Čeprav pa bodo le redki, ki Ga bodo prepoznali, ker bo On med 
njimi v enostavni (skromni, preprosti) podobi. In samo Ljubezen srca Ga bo prepoznala, 
ker se bo čutila močno pritegnjena k Njemu, zaradi česar bo prepoznala Gospodarjevo 
bližino. Tam, kjer se bo Gospod(ar) vidno pojavil, bo med ljudmi mir, spokoj in 
harmonija, pri čemer bodo drug drugega srečevali z Ljubeznijo. In On se bo kot enako 
misleč nenadoma pojavil med njimi in bo izžareval Ljubezen ter blagoslavljal ljudi… On 
bo z vso nežnostjo in dobroto gledal Svoje Lastne, in Njegova Beseda bo polna tolažbe 
in moči (okrepitve). In mir bo zajel ljudi, pri čemer bo vsako srce polno Ljubezni 
usmerjeno k Njemu in vsako uho bo prejemalo Njegovo Besedo. Potem pa bo On 
nenadoma izgini izpred njihovih oči in oni bodo potem dojeli, Kdo je bil med njimi. 
Njegova navzočnost bo okrepila vero ljudi, pri čemer bodo izginili vsi dvomi in oni bodo 
sedaj polni močnega prepričanja postavljeni v službo za Njega in Njegovo ime. Nič, kar 
bo storjeno proti njim, jih ne bo prestrašilo; oni bodo namreč čutili, da je On poleg njih, 
katerim bo na vsakršen način dovoljeno, da Ga zagledajo… Gospodar bo prišel k 
Svojim, kadar bodo oni v veliki težavi, viden in neviden, toda vedno opazen v srcih 
tistih, kateri Ga ljubijo. On se bo pokazal vsem, kateri so zbrani v Njegovem imenu, ali 
pa tudi posameznikom, kateri so posebno močni v veri in Ljubezni… In tako Ga bo 
lahko videl tudi nek posameznik, medtem ko Ga drugi ne bodo mogli videti… On je 
namreč vedno nevidno navzoč tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v Njegovem imenu, 
tako da potem lahko vsak posameznik pride do močne vere, če ima on vedno pred 
očmi te Njegove Besede: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz 
med njimi…« (Matej 18:20). Njegova Beseda je Resnica, zato se tam, kjer prebiva 
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Gospod(ar), človeku ni več potrebno bati sveta… Bog se bo povsod razodeval. Tam, 
kjer se najde majhna skupnost bogaboječih in globoko pobožnih ljudi, se bo On razodel 
v prihajajočem času, da bi jih okrepil za borbo, katera se bo razplamtela zaradi vere. 
Zato se On že veliko prej spušča dol k ljudem na Zemljo v Besedi in jim preko tega 
dokazuje, da On prebiva med njimi; da On prihaja k vsakemu, ki Ga želi slišati; da jim 
On posredno in neposredno dostavlja Svojo Besedo, da bi oni tako prišli do znanja o 
Njegovi vedno skrbni Ljubezni do Njegovih, katere je On izbral za Svoje borce. In ko bo 
to potrebno, se bo On vidno in nevidno pojavil, če je Njegova Beseda v njihovih srcih 
razplamtela Ljubezen do Njega, če so oni skozi Ljubezen postali sposobni vase 
(s)prejeti Njegovo podobo in Ga videti s telesnimi ali z duhovnimi očmi. In ta slika se bo 
globoko vrezala v srce in človek Ga bo lahko videl takrat, ko bo njegovi veri potrebna 
okrepitev, pri čemer bo on tako lahko vedno znova črpal tolažbo in moč, ker je 
Gospodarjeva Ljubezen vedno s tistim, ki Ga ljubi s celim srcem. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3453, 1. marec 1945 

 
 »KO STE ZBRANI V MOJEM IMENU…« 

 
Ko se vi zberete v Mojem Imenu, sem Jaz med vami… Dal sem vam to obljubo, katera 
pa se dobesedno izpolnjuje, ker Me vaše misli, katere so usmerjene k Meni, pritegnejo 
k vam; one so namreč rojene iz Ljubezni do Mene, Jaz pa bom vedno tam, kjer 
Ljubezen nekega otroka hrepeni po Očetu. In tam, kjer sem Jaz, sta mir in blaženost, 
kar pa vaša duša zagotovo (ob)čuti, celo če je telo vznemirjeno v času težave. Vendar 
pa so vaše duše ob Očetu, če se vi zberete v Mojem imenu, da bi slišali Mojo Besedo… 
In tako vam Jaz Osebno govorim skozi človeška usta, pri čemer boste vi prepoznali Moj 
glas, ker ste vi Moji otroci, katerim Očetov glas ni tuj. Jaz vam govorim in vas tolažim. 
Jaz vam dajem moč in okrepitev, razsvetljujem vašega duha in vam dajem 
razumevanje za večno Resnico, za Mojo Besedo, katera vam sedaj priteka, čim vi 
hrepenite po njej. In Jaz blagoslavljam vas in vašo voljo, katera je usmerjena k Meni… 
Očetov blagoslov vam torej prinaša duhovni napredek. Vi boste dozoreli v vaši duši; vi 
boste zdržali vsako borbo z nasprotnikom; vi boste premagali sovražnika vaših duš in 
vstali kot zmagovalci, ker vi iz Moje navzočnostii nenehno črpate moč, katero 
prejemate preko Moje Besede. Čim vi iščete skupnost, da bi slišali Mojo Besedo, vi 
iščete Mene, Jaz pa vam bom vedno dovolil, da Me najdete… Jaz Osebno sem z vami v 
Besedi, kakor sem vam Jaz to tudi obljubil. Jaz sem blizu vas, ker Moj Duh lahko deluje 
v vas; Jaz namreč najdem dovzetna srca tistih, kateri Mi odpirajo vrata njihovih src, da 
bi Me sprejeli vanj… In kdor je svoje srce oblikoval v Ljubezen, kdor ga je očistil vseh 
napak in pomanjkljivosti, k tistemu bom Jaz prišel in izpolnil njegovo srce z Mojo 
Ljubeznijo… pri čemer Me bo on razločno slišal in bo izjemno blagoslovljen… Zato bi si 
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morali vsi prizadevati, da izkoristite moč Mojih Besed, da bi delali na vaši duši in da bi 
vaša srca pripravili kot posodo za sprejemanje Moje Ljubezni in Mojega Duha; da bi ga 
očistili vseh nečistoč in pomanjkljivosti ter da ne bi po ničemer tako hrepeneli kot po 
Moji navzočnosti. Takrat, ko Jaz prebivam med vami, trkam na vaša srca in iščem 
pristop (Razodetje 3:20)… Vendar pa Jaz lahko ostanem pri vas samo, če se Mi vi 
prostovoljno predate, če vi vašo voljo popolnoma podredite Moji, če živite v Ljubezni in 
če živite popolnoma v Mojem redu. Zaradi tega vam Jaz dajem Mojo Besedo; zato vas 
Jaz v Besedi nenehno opominjam, da se vrnete v Moj red in vam zato prenašam moč, 
da bi vi lahko uresničili tisto, za kar ste drugače prešibki… In zato sem Jaz blagoslovil 
Mojo Besedo z Mojo močjo, da bi se tako izlila na vas, ko vi slišite Mojo Besedo, ko jo 
preverite (poslušate) in glede na to tudi živite (po Njej). Potem pa boste vi lahko Mene 
samega sprejeli v vaše srce. Jasno boste (ob)čutili Mojo bližino; vi boste slišali Moj glas 
in boste že na Zemlji nadvse blaženi. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4380, 19. julij 1948 

 
 »KJER STA DVA ALI SO TRIJE V MOJEM IMENU…« 

 
Jaz se nahajam sredi Moje Skupnosti oz. med tistimi, ki verujejo v Mene in so živo 
povezani z Menoj; kateri so skozi dela Ljubezni do bližnjega vzpostavili to povezanost z 
Menoj, zaradi česar črpajo od Mene moč, katera prebuja v življenje… To pa je torej 
namen duhovnega življenja, zato sem med tistimi, kateri se zbirajo zaradi duhovne 
težnje. 
 
»Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi…« Tako se glasi 
Moja obljuba. Toda kaj pomeni: v Mojem imenu? Kdaj so oni lahko upravičeni do Moje 
navzočnosti? Nobeno mesto jim namreč ne zagotavlja te navzočnosti, ampak morajo 
biti ljudje v stanju, katero ustreza Moji življenjski poti na Zemlji; morajo vzeti Mene za 
primer in potem živeti tako, da »hodijo za Jezusom« in se zbirati ob prizadevanju, da se 
Me spomnijo in da od Mene v molitvi prejmejo moč. 
 
Potem pa so duševno (mentalno) povezani z Menoj, tako da sedaj lahko prosijo tisto, 
kar je Jezus prosil, pri čemer bodo prejeli uslišanje v vsaki težavi (stiski). Jaz Osebno 
sem blizu njih, ker Me njihovo prizadevanje, da hodijo za Menoj, pritegne k njim. 
Njihov cilj je ta, da Mi pripadajo, pri čemer bo potem njihov način življenja v skladu z 
Mojo voljo. Morajo biti povsem prepričani v Moje poslanstvo; v Meni morajo videti 
Božanskega Odrešenika, Kateri je živel na Zemlji, kakor morajo v Jezusu obenem tudi 
prepoznati Božanstvo, zaradi česar Ga morajo tudi klicati kot Boga. Za njih mora biti 
Moje ime sveto in zaradi Mojega imena morajo ravno tako pričakovati izpolnitev 
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njihove molitve. Ljudje morajo verovati v moč Mojega imena, katero vam daje 
zagotovilo, da sem Jaz Osebno med vami, če Ga izgovarjate v veri in mislite na Mene. 
Zaradi Mojega imena vam je zagotovljena izpolnitev vsake prošnje. Jaz sem s tistim, ki 
globoko veruje in z vso gorečnostjo izgovarja Moje ime, tako da bom potem vedno 
tam, kjer so skupaj ljudje, kateri so se zbrali v veri v Mene in kateri obenem tudi želijo 
skupaj delovati za Mene in Moje Kraljestvo. Njim ne bo nikoli primanjkovalo moči; 
Moja navzočnost namreč vedno pomeni napajanje z močjo za vse tiste, kateri 
hrepenijo po njej. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4494, 24. november 1948 

 
VERA IN LJUBEZEN… NENEHNA BOŽJA NAVZOČNOST… 

 
Za vas je dovolj, da veste to, da Jaz v Duhu vedno prebivam med Mojimi; da vi niste 
nikoli sami, če Me vi priznate (izpovedujete) v srcu in pred svetom. Če ste vi v to 
prepričani, vas nič več ne more prestrašiti ali vas omajati v veri. Torej vera v Mojo 
nenehno navzočnost vas oblikuje v Moje, kateri pa potem tudi živijo v Ljubezni, ker 
verujejo v Mene oz. ravno tako globoko in živo verujejo, ker oni živijo v Ljubezni. Vere 
brez Ljubezni si je namreč nemogoče zamisliti, ker eno izhaja iz drugega. Vedno je 
mogoče priti do vere, če se človek trudi biti dejaven v Ljubezni brez kakršnegakoli 
koristoljubja, ker bo Duh v njem prebujen, kateri pa človeka ravno tako miselno poduči, 
da on lahko veruje in da mu je jasno razumljivo vse, kar mu je predstavljeno in o čemer 
je preko Mojih služabnikov na Zemlji ali preko Moje pisane Besede podučen kot o 
Resnici vere. In zato morajo biti ljudje, kateri izpolnjujejo Zapovedi Ljubezni do 
bližnjega ravno tako enakega mišljenja, kar se tiče vere, ker Moj duh povsod uči enako 
in ker Jaz preprečujem, da bi bili Moji (Lastni) med seboj nesložni in razdeljeni. »Kjer 
sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi…« In Jaz vam bom 
resnično prenesel Resnico in poskrbel, da se Moji nahajajo v edini Resnici… V času 
Konca bodo Moji močno napadani, pri čemer bodo morali odgovarjati za njihova 
razmišljanja in delovanja. Potem pa se morate vi samo spomniti, da vi niste sami, ko 
vas napada sovražnik, da sem Jaz Osebno vedno poleg vas, tako da se vam ni potrebno 
bati, kaj boste rekli in s katerimi besedami se boste vi zagovarjali in se branili pred 
njimi; Jaz Osebno vam namreč polagam besede v usta, čim vi zgolj podpirate Mene in 
Moje učenje. Vera v Mojo navzočnost bo vedno omogočila, da boste brezskrbno in 
neustrašno nastopili. Vi Me ne boste iskali daleč stran, ampak boste vedno prepričani, 
da sem Jaz vaš nenehni Spremljevalec in da vas ne puščam same v zemeljski ali pa 
duhovni težavi. In tako boste vi stali čvrsto v poslednji borbi, dokler ne boste končno 
osvobojeni skozi Mojo Ljubezen. AMEN 
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*** 
 

Bertha Dudde, št. 4507, 11. december 1948 

 
 »KJER STA DVA ALI SO TRIJE SKUPAJ ZBRANI V MOJEM IMENU…« 

 
In ko izgovarjate Moje Ime, sem Jaz med vami, vse dokler so vaše misli usmerjene k 
Meni. Potem sem Jaz med vami… Verjemite to, in ko govorite o Meni, se začnite 
zavedati Moje navzočnosti. In zamislite si, da Jaz trkam na vrata vsakega srca in iščem 
vstop, in da Me ne bi smeli zavrniti, če si želite pridobiti Mojo naklonjenost. Vi bi morali 
biti dovzetni, ko vam želim govoriti skozi Besedo ali Sveto Pismo, skozi misli ali skozi 
Moje služabnike na Zemlji, kateri vam prinašajo Mojo Besedo. Če namreč sprejmete 
Mojo Besedo, vi v vaše srce sprejmete Mene Osebno; če jo izpolnjujete, vi Večerjate 
(oz. se združujete) z Menoj, ker boste potem živeli v skladu z Mojo voljo, katero vam 
bom razodel skozi Mojo Besedo… Vi se boste skozi Ljubezen in skozi vaša dela 
Ljubezni združili z Menoj; vi boste z Menoj vzpostavili tako (pri)srčno povezanost, da 
Me boste slišali, ko vam bom govoril Besede Ljubezni in vam tako zagotavljal hrano za 
vašo dušo, ko vam bom dal nebeški kruh, Moje Telo in Mojo Kri… ko bom Osebno 
pristopil k vam v Besedi… Dovolite Mi, da pogosto ostanem z vami. Naj vaše misli 
odtavajo do Mene in pogosto imejte duhovne pogovore, da bom tako lahko vedno 
navzoč med vami, ker sem vam dal to obljubo: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem 
imenu, tu sem Jaz med njimi…« Tam, kjer sem Jaz, pa vi lahko izvlečete zgolj koristi; 
Jaz namreč vedno dajem Moje darove, ker ljubim vas, Moje žive stvaritve in vas želim 
osrečiti. In vi sami določate količino Mojih darov milosti; vi lahko prejmete veliko, kakor 
ravno tako lahko zavržete Mojo Ljubezen tako, ko vašo pozornost usmerjate k svetu… 
tako ko prekinjate vaše duhovne pogovore in se osredotočate na posvetne interese 
(koristi)…  Jaz dovoljujem, da izberete svojo pot in vas ne prisiljujem, da Me poslušate, 
čeprav pa vi zavračate veliko bogastvo. Jaz vam lahko dam samo toliko, kolikor dovoli 
sprejeti vaša svobodna volja. Jaz vam sicer zagotovo nudim Mojo milost, vendar pa 
vam je ne bom vsilil. Čeprav pa boste vi ostali brez Moje navzočnosti, če se boste 
obrnili stran od Mene; Jaz namreč želim, da hrepenite po Meni, da bi dal Sebe. Kljub 
temu pa Jaz ne bom odnehal… vedno znova bom poslal Moje glasnike, da pripravijo 
stezo za Mene, pri čemer jim bom Jaz sledil, če ste Me voljni sprejeti… In tako se lahko 
vedno okoristite z Mojo milostjo; vi ste lahko vedno Moji gostje zgolj s tem, ko se Me 
boste spomnili in zanemarili svet. Jaz vam bom namreč resnično dal boljše stvari, kot 
pa vam jih lahko ponudi svet… Zato ne dovolite, da zaman trkam (Razodetje 3:20), 
ampak poslušajte Moj glas in mu sledite. Dovolite si biti povabljeni, da bi z večerjali z 
Menoj in da bi bili Moji gostje, da bi vas tako lahko fizično in duhovno osvežil s hrano in 
pijačo. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 5056, 7. februar 1951 

 
 »KJER SE DVA ALI SE TRIJE ZBEREJO V MOJEM IMENU…« 

 
Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi. Vi sami pritegnete 
Mojo navzočnost, ko Me kličete v srcu, ko se zbirate zaradi Moje Ljubezni in ko sem 
predmet vaših pogovorov. Jaz sem med vami in Jaz se bom Osebno vključil v vaše 
pogovore, ker vas izpolnjujem z močjo in pravilno vodim vaše misli. 
 
Zato ste lahko vedno prepričani v Mojo navzočnost, kakor tudi, da bom Jaz odgnal vse, 
kar vas želi napadati s strani teme; tam namreč, kjer sije Moja svetloba, tema oz. tisto, 
kar vas želi duhovno prizadeti, beži. Potem pa ste nedostopni za zle vplive in ste odprti 
za sevanje svetlobe iz duhovnega Kraljestva, tako da boste potem slišali Mojo Besedo 
tako, kot prihaja iz Mene, pri čemer boste (ob)čutili Njeno moč in njen učinek. 
 
Jaz Osebno sem med vami in delim Moje darove milosti vsakemu glede na njegovo 
potrebo, pri čemer bo duša vzklikala (se bo veselila), ker sem ji Jaz Osebno dal hrano… 
tako da potem vsi jeste za Gospodovo Mizo… 
 
Jaz delim, pri čemer vi prejemate Kruh in Vino… Moje Telo in Mojo Kri… vi ste Moji 
gostje, katere sem povabil na večerjo in kateri so se prostovoljno odzvali Mojemu 
povabilu, zaradi česar so s strani Mene bogato postreženi z nebeškimi darovi, z Mojo 
Besedo, katera je okusna osvežitev za vašo dušo. 
 
Takrat, ko sem Jaz Osebno blizu vas, vam ni potrebno stradati; vaš Oče namreč 
dejansko bogato oskrbuje Svoje otroke, kateri Ga ljubijo in Mu želijo biti poslušni. Če se 
zbirate v Mojem imenu, potem se kot otroci stiskate k Meni, k vašemu Očetu, pri 
čemer pa se Moje srce veseli vaše Ljubezni in prihaja k vam, da bi ravno tako oznanila 
Mojo Ljubezen do vas. 
 
Jaz uslišim vsak klic srca polnega Ljubezni in vsako hrepenenje po Meni (7. februar 
1951); Jaz se namreč želim pogovarjati z vami in Jaz želim, da Me vi poslušate. Jaz sem 
vedno z vami, ko Mi dovolite vstop v krog, v katerem se nahajate. Tam, kjer se 
izgovarja Moje ime, z usti ali v srcu, se Jaz rad zadržujem, četudi Me ne morete videti s 
fizičnimi očmi. 
 
Vsaka vaša misel Me pritegne k vam, zato vam ni potrebno niti malo dvomiti v Mojo 
navzočnost. In tam, kjer se ljudje zberejo, da bi se pogovarjali o Mojem Kraljestvu, je 
obenem tudi dana priložnost, da se Jaz Osebno izrazim, ker njihova srca nimajo 
nikakršnega odpora glede na Mojo Božansko moč, tako da jim ta moč razveže jezik… 
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kateri govori ob spodbudi Mojega Duha… pri čemer pa so njihove misli pravilno 
usmerjene, ker ne morejo biti nikoli več v zablodi (neresnici) tam, kjer sem Jaz na delu. 
 
Kadar Mi je človek predan z Ljubeznijo, je Moje delovanje gotovo. Moj blagoslov vedno 
počiva na duhovnih pogovorih, ker Mi oni dokazujejo, da Moji otroci želijo biti v 
Resnici, da Me ljubijo in da mislijo na Mene… 
 
Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi… Te Besede 
morate vzeti resno, ker so Moja obljuba in katere vam resnično lahko dajo tolažbo in 
moč v vsakem času… da niste nikoli sami, ko mislite na Mene. Potem pa ravno tako 
lashko s popolnim zaupanjem pričakujete Mojo vsakršno pomoč. Ko sem namreč z 
vami, Jaz vidim in slišim vašo stisko; Jaz poznam vsako prošnjo srca in jo izpolnjujem v 
skladu z vašo vero. 
 
Jaz sem med vami… Kolikor močnejša je vera v Mojo navzočnost, toliko večja bo vaša 
vera v Mojo pomoč, ko ste v težavi (stiski). Vendar pa Jaz ravno tako želim, da Me 
vprašate, pri čemer tako pokažete vašo vero v Mojo navzočnost. In zato blagoslavljam 
tiste, ki se odprejo in poslušajo Moj odgovor… kateri so pripravljeni poslušati Moj glas, 
ko se želim pogovarjati z vami. Jaz namreč vedno govorim skozi usta vaših bližnjih, 
bodisi skozi govor in odgovor ali pa celo skozi neposreden pogovor s tistim, ki v sebi 
posluša Moj glas. 
 
Jaz se vam ljudem želim razodeti in sem to vedno pripravljen narediti. Vendar pa ne 
morem vedno najti ljudi, kateri so ravno tako pripravljeni, da bi Me slišali. Jaz jim v 
izobilju dajem Besede Ljubezni in modrosti, Besede nasvetov in tolažbe, kakor sem to 
tudi obljubil. Čim sem namreč med vami, ne želim ostati skrit; toda ker Me ne morete 
videti, bi Me zato lahko slišali. 
 
Blaženi so tisti, ki verujejo in se zbirajo v Mojem imenu; Jaz jih bom namreč blagoslovil, 
pri čemer bodo oni (ob)čutili Moj blagoslov kot moč, katera se izraža v težnji k navzgor 
in k večnemu življenju. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1955, 7. avgust 1955 

 
BOŽJA NAVZOČNOST… 

 
»Kjer se dva ali se trije zberejo v Mojem imenu, tam sem Jaz med njimi…« Moja 
navzočnost je tako zagotovljena vsem, kateri mislite na Mene in ko ste vi zbrani v 
majhnem krogu; Jaz namreč poznam vaše misli, ki so usmerjene k Meni, pri čemer Me 
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vsaka misel na Mene ravno tako pritegne k vam… In vsem vam je rečeno, da Moje 
skrbno Očetovsko oko bedi nad vami v vsakršni življenjski situaciji, v kateri se nahajate. 
Jaz namreč poznam Mojo majhno čredo in tistega, čigar misli so se s hrepenečo 
Ljubeznijo usmerile k Meni. Vedno bom pazil nanj in ga oskrbel, da bi ga popolnoma 
pridobil že na Zemlji. Ne verjemite, da bom Jaz kogarkoli izmed vas pustil pasti, ker je 
vaš Oče zvest in vas ne zapušča, celo ko se vi včasih obrnete stran od Njega… Potem pa 
vas Moja močna roka drži ob Sebi in vas neopazno ponovno usmerja nazaj, vse dokler 
se Mi vi popolnoma ne predate in zgolj hrepenite po Moji nenehni navzočnosti. Jaz sem 
vam obljubil to Mojo navzočnost, tako da morate vi samo misliti na Mene; vi Me 
morate samo zdržati kot vsebino vaših pogovorov, pri čemer potem Jaz nevidno 
prebivam med vami in se vključujem v vaše misli ter pogovore… Oče namreč z 
veseljem posluša, ko se Njegovi otroci pogovarjajo o Njem. In Njegova Ljubezen Mu bo 
vedno znova omogočala, da pride med Svoje otroke, da bi jih podučil in vodil na vseh 
poteh. Vedno se spomnite to, da ste vi nastali iz Moje Ljubezni in da je ta Ljubezen 
nerazdružljiva zveza... katero ste vi nekoč želeli prostovoljno razdreti. Toda katero je 
nemogoče razdreti in katera Me bo vedno znova pritegnila k vam, celo če moram Jaz 
ostati skrit za vas, ker imate vi še vedno voljo, ki je Meni nasprotna. Koliko več Mi 
pomeni to, ko Me pokliče Moj otrok… in vaša voljnost, da Me sprejemate v vaš krog… 
katero vi ljudje dokazujete tako, ko se vi zbirate v Mojem imenu zaradi duhovnih 
pogovorov, da bi komunicirali in črpali moč iz Mojega govora… Potem pa sem Jaz z 
vami v Besedi, pri čemer vi tako lahko z gotovostjo govorite o Moji navzočnosti… In 
tako vam Jaz želim dostaviti Besedo Ljubezni in vam zagotoviti vsakršno tolažbo ter 
pomoč, ko ste duhovno in zemeljsko v stiski… Vi imate vedno Mene, h Kateremu lahko 
usmerite vaše misli; in če se vi sedaj z otroškim zaupanjem usmerite k Meni, vaš klic ne 
bo zamrl, a da ga ne bi slišal… Vi si morate samo zavestno želeti Mojo navzočnost… in 
Jaz bom vedno z vami… Zato se vi vedno potrudite ustvariti priložnosti za duhovni 
pogovor. In ko vam Jaz govorim, prostovoljno odprite vaša srca… Vi vsi boste prišli do 
takšnih priložnosti, ker Jaz združujem tiste ljudi, katerim želim prinesti Mojo Besedo. In 
Jaz lahko povsod in vedno delujem na ljudi, kateri mislijo na Mene in s prepričanjem (z 
vero) izgovarjajo Moje ime… Potem pa napnite ušesa in odprite srce, ker sem potem 
Jaz Osebno z vami; in vi se lahko počutite varne v Moji navzočnosti, pri čemer vam bo 
Moje govorjenje vedno prineselo blagoslov… To govorjenje pa se lahko odvija tudi 
miselno. Torej tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, vi ne boste nikoli 
odšli praznih rok, ker sem bil tudi Jaz tam in izlival Mojega Duha na vas. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7075, 28. marec 1958 

 
 »KJER STA DVA ALI SO TRIJE ZBRANI…« 

 
Kjerkoli sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi. Vsaka 
(pri)srčna misel o Meni Me namreč pritegne k vam, tako da ste lahko povsem prepričani 
v Mojo navzočnost, če sem Jaz Osebno predmet vaših pogovorov in misli. Čim pa sem 
Jaz navzoč, vas bom Jaz tudi duhovno razsvetlil, tako da vi morate iz tega vedno izvleči 
blagoslov, katerega bo blagodejno občutila vaša duša. In zato bi se morali pogosto 
zbrati v Mojem imenu, da bi imeli delež pri tem blagoslovu, ker vi nenehno potrebujete 
Moj dar moči, kateri bo pomagal napredovati vaši duši. Seveda pa vsaka posamezna 
oseba lahko ravno tako išče (pri)srčno povezanost z Menoj, ko se Mi izroča v mislih, pri 
čemer tako na enak način prejema moč v izobilju. In vsak duhovni pogovor je 
blagoslovljen, ker je veliko duš v onostranstvu, katere lahko ravno tako sodelujejo in 
tako v zameno duhovno napredujejo. Poleg tega pa Mi to obenem tudi omogoča, da 
sodelujem pri tovrstnih pogovorih tako, da usmerjam vaše misli k vprašanjem, katera 
zaposlijo misli ljudi in duš v onostranstvu in na katera jim bo tudi odgovorjeno. Vi bi se 
morali zbrati v Mojem imenu; vi namreč s tem obenem tudi dokazujete vašo Ljubezen 
do Mene, ker se vsaka oseba želi združiti s predmetom njene Ljubezni… Ljudje imajo le 
redko potrebo, da pri duhovnih razpravah izmenjujejo njihova stališča; temu nasprotno 
se oni nestrpno poizkušajo izogniti podati njihovo notranje stališče… Duhovni pogovori 
se le redko odvijajo, še bolj redko pa se ljudje zberejo v ta namen. Tako oni sebe 
prikrajšajo za blagoslov, katerega bi lahko pridobili iz tovrstnih srečanj. Čeprav pa po 
drugi strani oni verjamejo, da zadovoljujejo njihovo duhovno dolžnost z javnimi 
zborovanji… pri čemer pa oni ne uspejo razmisliti o Mojih Besedah: »Kjer sta dva ali so 
trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi…«  
 
Te Besede bi namreč morale spodbuditi vse ljudi, da bi znova razmislili v primeru, ko 
verjamejo, da so zadovoljivo opravili njihovo duhovno nalogo tako, ko so sodelovali pri 
»bogoslužju«, pri čemer pa ima oseba lahko z lahkoto druge, bolj posvetne misli, in o 
predanosti Meni oz. (pri)srčni povezanosti z Menoj ne more biti niti govora. Jaz moram 
vedno znova ljudem pokazati, da Jaz zgolj cenim živo (dejavno, aktivno) vero in da Jaz 
nisem zadovoljen z lažnim krščanstvom… Jaz moram vedno znova poudariti to, da Jaz 
hrepenim po stiku z vsako posamezno osebo, da pa mora biti ta stik ravno tako 
vzpostavljen s strani vsake posamezne osebe, katerega pa on lahko povsem zagotovo 
vzpostavi kadarkoli in kjerkoli, če je to njegovo hrepenenje resno in iskreno… Potem pa 
bo on na očiten način (ob)čutil Moj blagoslov, pri čemer bo on prejel spodbudo, da išče 
stik z njegovimi bližnjimi človeškimi bitji ravno zaradi tega, da bi razpravljal o tem, kar 
se ga je znotraj močno dotaknilo… Moja navzočnost ga namreč spodbuja k temu, da 
govori ne glede na to, kaj se dogaja, ker se bodo ljudje, kateri težijo k duhovnosti in 
kateri so polni Ljubezni do Mene, vedno zbrali v namen duhovnih izmenjav. Ta Moja 
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obljuba bi vas morala ravno tako opogumiti, da preverite moč Mojega imena; če imate 
namreč vero, boste vi tudi vedeli, da boste vi imeli, ko ste povezani z Menoj, ravno tako 
na razpolago moč, katero pa potem lahko uporabljate v korist vaših bližnjih človeških 
bitij… Za sedaj je vaša vera še vedno šibka. Vendar pa Jaz vas ljudi vedno znova 
opominjam na Moje Besede. In če resno razmišljate o njih, boste vi pripisali še večji 
pomen tej obljubi; vi boste vedeli, da Jaz Osebno lahko delujem skozi vas, če dovolite 
Moje delovanje skozi moč vaše vere. Tam namreč, kjer sem Jaz navzoč, ni omejitve za 
Mojo moč… pod pogojem, da vi sami ne postavljate omejitev zaradi vaše zelo šibke 
vere. Torej Jaz vas bom blagoslovil tako, da bo vaša moč rasla močneje skozi te Moje 
Besede: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi…« In 
tam, kjer sem Jaz, lahko deluje Moj Duh, pri čemer se bodo lahko razodeli Moja 
Ljubezen, modrost in moč. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 7341, 19. april 1959 

 
DUHOVNA KOMUNIKACIJA »KJER STA DVA ALI SO TRIJE…« 

 
Duhovni pogovori prinašajo izjemen blagoslov, ker v njih lahko sodeluje veliko 
duhovnih bitij… tudi tista, ki so vam bila nekoč dana kot duhovni varuhi in katera 
izkoristijo vsako priložnost, da miselno vplivajo na vas, pri čemer tako včasih 
spremenijo takšne duše, katere same želijo prejemati, in obenem tudi kot tihi 
poslušalci sodelujejo v blagoslovu, kateri iz duhovnih pogovorov prihajajo k njim. 
 
V vsak duhovni pogovor se najprej vključijo svetlobna bitja, katera pa sedaj tako 
usmerjajo misli ljudi, da se njihovi pogovori najprej dotaknejo ravno tistega, o čemer 
morajo biti podučeni tako ljudje, kot tudi bitja iz onostranstva, ker si svetlobna bitja 
vedno prizadevajo prenesti svetlobo (resnično znanje, spoznanje), za kar jih je zadolžil 
Bog, čim je volja ljudi pripravljena za to. 
 
Čeprav pa bodo duhovni pogovori vedno delo svobodne volje; človek namreč, kateri ni 
pripravljen za to, se izogiba vsaki priložnosti, da bi s svojimi bližnjimi komuniciral o 
duhovnih stvareh. Ravno tako se tudi le redko zgodi, da se ljudje zberejo skupaj zaradi 
tovrstne duhovne komunikacije… Čeprav pa vi ne veste tega, kako koristno je to, ker bi 
se drugače že vi sami tako postavili, da bi prejeli ta blagoslov, kakor bi se obenem tudi 
spomnili duš, katere vas obkrožajo v pričakovanju in hrepenenju po duhovni hrani… 
 
Če se vi sedaj zberete v Jezusovem imenu, potem to velja kot vabilo, da pridete za 
Gospodovo mizo. Potem je namreč Jezus med vami, celo če se zbereta samo dva ali 
trije, da bi vi duhovno komunicirali, pri čemer pa želijo biti nahranjena tudi brezštevilna 
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bitja, ki vas obkrožajo, tako da ona potem dejansko prejemajo pravilno hrano in pijačo, 
ker jo nudi Jezus Kristus, kakor On tudi vam razdeljuje Svoj Kruh. Vi boste namreč 
tedaj vedno govorili zgolj tisto, kar ste slišali od Njega; vi boste uživali tisto, kar ste kot 
duhovno hrano prejeli od Njega. 
 
»Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi…«  Ta obljuba bi 
vas morala osrečiti in morali bi se je spomniti, ko se zberete zaradi duhovnih 
pogovorov, tako da boste vi lahko doživeli Božanski blagoslov v neomejeni meri. 
Vendar pa vi ne morete oceniti tega, kar je ponujenega svetu onostranstva s tem, ko se 
vi vedno znova zberete v Mojem imenu. To bi vas torej spodbudilo na gorečo 
komunikacijo, ko bi vi samo lahko opazili okoli vas gruče (duš iz onostranstva), katere 
želijo prejeti hrano, pri čemer so vam hvaležne, ko jim je le ta ponujena preko vas. 
 
Zato morate vi izkoristiti vsako priložnost, da usmerite pogovore k duhovnosti. In tako 
boste tudi vi prejeli podporo z duhovne strani; vi boste povezani s tistimi, kateri imajo 
kakor vi željo po duhovni komunikaciji. In velik bo blagoslov, katerega lahko doživite vi 
sami, kakor tudi duše v svetu onostranstva, katere lahko pri tem sodelujejo; katere 
želijo biti nahranjene in napojene skozi Ljubezen Jezusa Kristusa, Kateri je Osebno 
med njimi, kakor je On to obljubil. Njegova Ljubezen namreč nikoli ne preneha. Ona si 
prizadeva pomagati in (od)rešiti; ona si prizadeva podariti in osrečiti, pri čemer 
blagoslavlja vse Svoje stvaritve, katere se želijo spremeniti v otroke, ki želijo pripadati 
Očetu in zato potrebujejo Njegov blagoslov. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 7713, 28. september 1960 

 
VIDNA JEZUSOVA NAVZOČNOST…  

 
»Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi…« Obljubil sem 
vam Mojo navzočnost, in Jaz držim Mojo Besedo: Jaz sem s tistimi, kateri Mi 
omogočite, da sem v vaših mislih, kateri Me Ljubite, zaradi česar si želite biti povezani 
z Menoj. In tam, kjer sem Jaz navzoč, bo zagotovo Moj Duh dejaven, tako da boste vsi 
enega duha, ker Jaz Osebno upravljam z vašimi mislimi in se izražam skozi vaša usta. 
 
Jaz sem med vami… vendar pa Jaz zahtevam, da se Me vi spomnite v Ljubezni… Morali 
bi se zbrati v Mojem imenu. Jaz, vaš Bog in Oče, vaš Jezus želim biti vaš celoten cilj; 
želim biti Tisti, Kateri izpolnjuje vaše srce, tako da morate Moje ime morate izgovarjati 
v veri, z globokim spoštovanjem in Ljubeznijo… in Jaz bom med vami. Vi pa ste lahko 
ravno tako prepričani v Mojo navzočnost, pri čemer Mi tako predstavite vsa vaša 
vprašanja, katera vas zanimajo… in Jaz vam bom odgovoril na njih preko Mojega Duha.  
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Jaz še vedno prebivam na Zemlji s to razliko, da nisem v telesu kot nekoč, ampak sem v 
Duhu poleg vsakega, kateri hrepeni po Moji prisotnosti… Vendar pa se Jaz lahko tudi 
vidno pojavim med vami, če je to koristno za vas, če vam lahko ponudim pomoč, ali pa 
vas okrepim v veliki duhovni ali zemeljski stiski… Ne bodo Me mogoče vsi lahko videli, 
če stopnja zrelosti ne dovoljuje duhovne vizije, ali pa se bom Jaz zgolj neopazno pojavil 
in potem zopet odšel, vi pa se boste spraševali, zakaj se počutite tako izredno 
blaženo… Potrebovali boste nekaj časa, da bi dojeli to, kar ste doživeli… Toda vedno 
boste (ob)čutili veliko duhovno okrepitev, pri čemer boste goreli z vse toplejšo 
Ljubeznijo do Mene, ker imate že v sebi Ljubezen, ker Me drugače ne bi mogli videti. 
 
In morali bi se veseliti, ko se vam zgodi nekaj takšnega; tedaj namreč veste, da se Oče 
spušča k Svojim otrokom, da bi se jim razodel (odkril). Torej vedno bodo le redki tisti, ki 
lahko zdržijo Mene in Mojo vidno navzočnost tudi poleg tega, ko se Jaz pojavim v 
navadni obleki, pri čemer polnost svetlobe puščam izza Sebe, da ne bi zaslepil vas, 
kateri še vedno hodite po mračni Zemlji. Tam, kjer se je že razplamtela svetloba, pa se 
lahko vidno pojavim, ne da bi bile pri tem ogrožene njihove duše. 
 
In prizadele vas bodo takšne težave, da boste potrebovali nebeško okrepitev, da bi se 
lahko uprli. In to vam Jaz Osebno želim prinesti… v kar pa vi ne bi smeli dvomiti, ker 
sem vam Jaz dal obljubo: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz 
med njimi…« In kdo bo lahko preprečil to, če Jaz dopustim, da Me nekdo zagleda? 
Zato vedno z globoko Ljubeznijo mislite na Mene in čakajte na Moj prihod, kateri pa je 
lahko mogoč, preden nastopi pravi čas. 
 
Vse, karkoli se dogaja, je namreč utemeljeno na Moji Ljubezni in Modrosti in mora 
zgolj služiti za dozorevanje vaših duš, katere pa Jaz želim z gorečo Ljubeznijo pritegniti 
k Sebi, in katere so pogosto tako šibke, da morajo na nenavaden način prejeti 
okrepitev, kar pa bo dosegla Moja navzočnost. In zato se vedno držite Moje obljube in 
živite v zavedanju glede Moje navzočnosti, ko se zberete zaradi duhovne »izmenjave«, 
pri čemer pa bom Jaz poleg vas, ker Oče hrepeni po Svojih otrocih in jih želi osrečiti s 
Svojo navzočnostjo… AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 8199, 25. junij 1962 

 
 »KJER STA DVA ALI SO TRIJE ZBRANI V MOJEM IMENU…« 

 
»Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tu sem Jaz med njimi…« Dal sem vam 
to obljubo, da bi vam zagotovil Mojo navzočnost, če se le vedno spomnite na Mene, če 
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se vi kot duhovno sorodne duše zberete, da bi oznanili Moje ime, da bi z besedami in 
dejanji pričevali za Mene… To pa torej pomeni, da priznate Mene  Osebno, Moje ime in 
Moje delo odrešenja, in da ste vi v spomin na to goreči, tako da se vi tudi pred bližnjimi 
zavzemate za Moje ime. Takrat pa vam bom Jaz Osebno položil besede v usta; Jaz 
Osebno bom usmeril vaše misli, pri čemer pa boste vi ravno tako zaznali Mojo 
navzočnost, ker boste začutili,  da ste znotraj vas močno nagovorjeni, zaradi česar 
boste vi sami prejemali močno spodbudo od Mene, da bi dali dokaz (pričevali) in da bi 
pred vašimi bližnjimi predstavljali (oznanjali) Moj Evangelij… 
 
Vi se vedno lahko spomnite te Moje obljube… tako da vam ni potrebno misliti, da Jaz 
za Mojo navzočnost zahtevam številčno skupnost, da se zbere veliko število ljudi, 
katerih srca so vsa lahko (različno) izpolnjena z Ljubeznij, zaradi česar je tako tudi Moja 
navzočnost včasih vprašljiva… Tam namreč, kjer ni Ljubezni, Jaz ne morem biti navzoč; 
tam, kjer ni Ljubezni, Jaz ne morem prebivati, tako da Meni ne zadostujejo zunanje 
procedure (zunanje ceremonije, obredi) ali dogodki, da bi spodbudili Mojo navzočnost… 
potrebno je srce. In zato, da bi bila sedaj lahko zagotovljena Moja navzočnost, sta zgolj 
potrebna dva ali trije, ki imajo (čutijo) gorečo Ljubezen do Mene. Če to Mojo obljubo 
vzamete resno, potem boste vi imeli tudi notranje zagotovilo glede resničnosti tega, 
kar miselno prejemate in kar boste govorili pri medsebojni izmenjavi vaših misli; čim 
namreč Jaz Osebno prebivam med vami, je obenem tudi svetloba (Resnica) z vami, pri 
čemer pa vam ta svetloba ne bo dovolila, da hodite v temi (v neznanju), ampak bo 
pritekala k vam, čim jo boste vi potrebovali. Potem pa lahko ravno tako Moj Duh deluje 
v vas, ker čim vi dovolite Mojo navzočnost, On lahko zasije (seva) skozi vas; kar pa bo 
tudi storil, ker sem vam Jaz to obljubil. AMEN 
. 
 

………………………......……….….............2…………….......................…....……….... 
»Jaz Sem Pot, Resnica in Življenje…« (Janez 14:6a) 

……………….....……………….…….........†……………......................................……... 

 

 

Bertha Dudde, št. 3767, 11. maj 1946 

 
»JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 

 
Edino Resnica vas lahko vodi do večnega življenja, ker sem Jaz Osebno Resnica, tako 
da vi lahko edino preko Mene vstopite v večno Kraljestvo… Jaz sem pot, Resnica in 
Življenje… če poznate Resnico, boste ravno tako šli po pravi poti, katera vodi do 
večnega življenja. Čista Resnica je rezultat dejavnosti v Ljubezni in je edini način, da 
duša spremeni njeno stanje smrti v stanje življenja. In ker sem Jaz večna Ljubezen (1 
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Janez 4:8), sem Jaz za Moje žive stvaritve Pot do Mene Osebno. Oni morajo v vsakem 
primeru iti po tej stezi, da bi dosegli Mene, Kateri jim edini dajem Večno Življenje. Da 
pa bi hodili za Menoj, da bi na Zemlji živeli življenje Ljubezni, morajo biti oni uvedeni v 
vso Resnico, kar pa pomeni to, da morajo biti najprej podučeni, na kakšen način 
oblikovati njihovo zemeljsko življenje, da bi bili potem tako, ko se podredijo Mojemu 
učenju, obenem tudi sposobni prepoznati Čisto Resnico od Mene. Brez Ljubezni 
namreč vse to znanje ostaja mrtvo znanje; ono ostaja intelektualno znanje in ne znanje 
srca, katero pa edino daje večno življenje. Jaz sem Pot, Resnica in Življenje… Če Me 
iščete, boste vi šli po pravilni stezi, našli Resnico in tako obenem tudi dosegli večno 
življenje. Jaz se bom približal vsakemu, ki hrepeni po Resnici zaradi same Resnice, pri 
čemer ga bom vodil nazaj k Ljubezni. In če se on ne upira, se bo njegov duh prebudil v 
življenje, kateri ga bo podučil v skladu z Resnico… Potem pa Me bo on našel in Me ne 
bo nikoli več izgubil; on bo živel in ne more nikoli več umreti… Vendar pa to lahko 
uresniči samo resnična Ljubezen, katera je rezultat nesebičnega delovanja v Ljubezni… 
Nobeno zavajajoče učenje ne bo vodilo do združitve z Menoj. Vsako zavajajoče učenje 
podaljšuje stezo vzpona; ono ljudem na zavajajoč način prikazuje drugačen cilj, tako da 
zgolj močna volja po doseganju pravega cilja lahko prepreči veliko nevarnost, da se 
človek ne bi izgubil. Torej brez Ljubezni vi ne boste našli prave poti. Vi Me morate 
(po)klicati; vi morate sprejeti Moja učenja in se iti po poti, katero sem Jaz (Jezus Kristus) 
s primerom pokazal na Zemlji: po poti Ljubezni, da bi prišli do Resnice, da bi spoznali 
Mene Osebno in večno življenje. Vi morate živeti v Ljubezni, ker se vi brez Ljubezni ne 
morete združiti z Mano, ker sem Jaz večna Ljubezen in obenem tudi končni cilj poti 
Ljubezni. Vi ste namreč duhovno mrtvi oz. popolnoma brez dojemanja in brez 
vsakršnega znanja o Božji modrosti, vse dokler se ne združite z Menoj, kar pa se zgolj 
lahko zgodi skozi Ljubezen. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4973, 26. in 27. september 1950 

 
BLAGOSLOV BOŽANSKIH OBJAV… 

»JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 
 

Vi ljudje ne morete oceniti vrednosti blagoslova Božanskih Objav (Razodetja), ker 
drugače ne bi raziskovali in razglabljali (po nepotrebnem razpravljali); morali bi se 
namreč zgolj držati tega, kar od zgoraj priteka k vam v obliki sevanja Božanske 
Ljubezni (teh Objav)… Torej vse dokler ste arogantni in verjamete, da se morate sami 
izboriti za znanje in ne želite vzeti tega, kar vam je ponujeno, sploh niti ne priznate 
tega, kar je resnično, ker se vam to zdi preveč enostavno. Vi ne znate ceniti tega 
duhovnega materiala, kateri ima svoj izvor v duhovnem Kraljestvu, pri čemer ste vi 
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pristranski, ko vas le ta opozarja na cerkev, katere ne želite sprejeti, ko vam je dana 
razlaga glede vprašanj, ki se tičejo Evangelija. 
 
Ravno tako pa vas moti tudi znanje, katero presega posvetno znanje, ker za vse, kar bi 
morali sprejeti kot Resnico, iščete dokaze. Raziskujete razumsko, pa čeprav bi morali 
zgolj poslušati s srcem; vi vsi imate namreč v sebi Resnico, katero bi lahko posedovali, 
če bi le verovali. Vendar pa zopet želite priti do vere skozi raziskovanja in 
razglabljanja… želite si razložiti tisto, kar bi morali verovati, pri čemer ne usmerjate 
pozornosti na tisto, kar bi vam moralo pomagati priti do žive vere. 
 
(27. september 1950) Resničen otroški razum vas bo dlje pripeljal, kot pa to lahko uspe 
najbistrejšemu razumu. In kar z otroško preprostostjo izmolite od Očeta, to tudi 
prejemate (Luka 10:21)… zato morate predvsem moliti, da vas uvede v Resnico. To 
molitev bi moral moliti predvsem tisti človek, kateri skozi dela Ljubezni čuti globoko 
povezanost z Menoj, Večno Ljubeznijo, Katera pa je obenem tudi Večna Resnica. In iz 
tega sledi, da je za to, da bi se prišlo do Resnice, potrebno obvezno delovati v Ljubezni. 
 
To, da se vstopi v Resnico, je zagotovo Ljubezen, zaradi česar je Jezus tudi izgovoril 
Besede: »Jaz Sem Pot, Resnica in Življenje…« Človek Jezus je namreč utelesil 
Ljubezen in tako ljudem pokazal edino Pot, katera vodi do Resnice in skozi Njo do 
Večnega Življenja. Tedaj pa bo vsaka misel pravilna; vsaka misel bo kot živa vera 
izpolnjevala človeka, pri čemer se tako človek lahko zgolj nahaja (živi) v Resnici, ne da 
bi pri tem raziskoval in razumsko dajal zaključke. 
 
Tedaj pa je zgolj srce odločujoče, občutek za to, kaj človek lahko sprejme in bo tudi 
sprejel kot Resnico. Ta občutek srca pa so Božanska Razodetja, katera pa vendarle niso 
očitno prepoznavna kot takšna glede na tiste, kateri imajo dobro voljo in kateri 
prejemajo potrdilo s strani delovanja Duha. Očiten dokaz tega (dokaz teh Objav, da so 
Božanska oz. od zgoraj) bi se namreč moral smatrati kot prisila vere, tako da mora 
človek imeti svobodno izbiro, da lahko ravno tako zavrže Božanska razodetja, kar pa 
bo tudi vedno naredil, če ne teži k Resnici in če živi življenje brez Ljubezni. 
 
Bog se lahko razodene človeku, ki je v Ljubezni; on namreč razodetja sprejema s svojim 
srcem, pri čemer on tako prepozna Očetov glas. Temu nasprotno pa razum človeka, ki 
je Brez Ljubezni, ni sposoben prepoznati sporočil iz duhovnega področja, zaradi česar 
jih tudi zavrača. Čeprav pa ne bo nikoli po neki drugi poti prišel do cilja, do Resice, ker 
Bog Osebno postavlja pogoje, na podlagi katerih On daje Resnico, pri čemer bo tako 
ostal praznih rok tisti, kateri ne izpolnjuje teh pogojev… AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 4992, 1. november 1950 

 
RESNICA MORA IZHAJATI NEPOSREDNO IZ IZVORA RESNICE… 

»JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 
 

Le redko se stopa po poti do Resnice. Mnogi namreč verjamejo, da gredo po njej, pri 
čemer tako hodijo mimo nje ali celo daleč stran od nje. In ker sem Jaz Osebno Pot, 
Resnica in Življenje, mora vsak hoditi za Menoj, pri čemer se bo on potem tudi znašel 
na pravi Poti; njegovo stališče bo Resnica in prepoznal bo vse, kar je zabloda ali laž. 
Obstaja samo ena Pot: to sem Jaz Osebno. In zato morate biti vi ljudje podučeni s 
strani Mene, in da bi slišali Moj glas, hoditi po Poti, po kateri sem Jaz hodil na Zemlji: 
po poti Ljubezni, katera vas neposredno povezuje z Menoj, kakor obenem tudi z 
Resnico, ker sem Jaz Osebno večna Resnica. In zato se lahko vsak, ki živi v Ljubezni, 
čuti podučenega s strani Mene, ko on postavlja duhovna vprašanja in ko on išče 
Resnico. Jaz sem Pot, Resnica in Življenje… In tisti, ob katerem Jaz lahko stojim, ker je 
on dejaven v Ljubezni do bližnjega, bo mislil zgolj pravilno, ker ga izpolnjuje Moj Duh, 
kateri pa prepozna in prenaša zgolj Čisto Resnico… 
 
Torej Jaz Osebno skozi Mojega Duha dajem ljudem Resnico (Janez 16:13). Ne sme se 
zanemariti tega, da sem vedno zgolj Jaz, prvobitni Izvor Resnice, Tisti, kateri dopustim, 
da ona priteka k vam neposredno ali posredno, tako da je potem tisto, kar je očitno, da 
ni prišlo od Mene, lahko zavrženo kot odstopanje od Resnice s strani tistih, ki resno 
preverjajo. Neposredno ali posredno prejemanje Resnice pa se torej odvija takrat, ko se 
znanje nekega človeka povečuje, ne da bi mu bilo preneseno od zunaj, ali pa ko on to 
znanje prenaša dalje bližnjim. Vsako znanje, ki ni doseženo z učenjem (akademsko), 
ampak je na nek način rojeno v človekovem srcu, je potrebno smatrati kot delovanje 
Duha, tako da je Razodetje s strani Mene lahko zgolj najčistejša Resnica. Tisti, ki sedaj 
prejema to duhovno znanje, katero je bilo dostavljeno nekemu človeku, lahko in ga 
tudi bo sprejel zgolj takrat, ko on v sebi ravno tako dovoli delovanje Mojega Duha, ker 
se mu drugače to zdi nerazumljivo in nesprejemljivo, zaradi česar to zanj tudi ne 
pomeni Resnice. V človeku mora delovati Moj Duh, tako da sem Jaz Pot, katera vodi v 
Resnico. In vsak tisti, ki se oblikuje v Ljubezen, se skozi delovanje v Ljubezni poveže z 
Menoj, pri čemer se uči, kako se povezati z Mojim Duhom večnosti in tudi, kako 
prepoznati Čisto Resnico kot takšno. In zato ravno tako ne izključite Ljubezni, katero 
sem Jaz kot primer za vas živel na Zemlji, katera pa je zato lahko zopet imenovana kot 
Pot do Resnice. Torej Resnica bo vedno enaka. In vsi, ki so s strani Mene uvedeni 
(podučeni) v Resnico, v katerih lahko deluje Moj Duh, bodo znanje, ki je skladno, 
smatrali za lastno, pri čemer tako ne bodo nikoli nastale različne duhovne smeri tam, 
kjer je zastopana zgolj ena Resnica… Čim je namreč nekogaršnje znanje različno od 
drugega, je bil tam zgolj dejaven razum, kateri je pri obeh onemogočil delovanje 
Mojega Duha. Tisto, kar je bilo razumsko dojeto, je potrebno zavreči kot nasprotno 
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Resnici, ker je zgolj to, kar je preneseno iz človekovega srca, duhovno delovanje in 
edina Resnica. In tako imate vi ljudje vedno eden in edini znak za Resnico… če vi zgolj 
usmerite pozornost na to, iz katerega izvora izhaja določeno znanje… Mislite na to, da 
sem Jaz Pot, Resnica in Življenje, da zato lahko zgolj skozi Mene in iz Mene pride Čista 
Resnica, in da jo bo vedno prejel tisti, ki živi in deluje v Meni in z Menoj, ker on živi v 
Ljubezni. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5309, 3. februar 1952 

 
 »JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 

 
»Jaz sem Pot, Resnica in Življenje…« Resnica izhaja iz Mene; Jaz vam skozi Resnico 
kažem pravilno Pot, katera vodi v Življenje, v večno blaženost. Ne obstaja nobena 
druga Pot razen Resnice; ne obstaja nobeno drugo Življenje izven Mene, in obstaja 
samo Eden (Edini), Kateri vam lahko obljubi Življenje… Kateri ga je za vas dosegel na 
Križu. Živel sem in se boril za Resnico, in umrl sem v neznosno boleči smrti za edino 
Resnico, da vsak od vas ljudi lahko prepozna (prizna), čim veruje v Mene. Mojo Pot z 
lahkoto prehodi tisti, ki ima dobro voljo… Jaz sem Jo prehodil pred vami… in to je Pot 
Ljubezni, Katera neizbežno vodi do spoznanja Resnice. In ker sem Jaz Osebno zgolj 
pridigal (učil) Ljubezen, sem vam nenehoma kazal Pot, in ker sem Jaz tudi povsem živel 
to učenje, sem obenem tudi lahko oznanil Čisto Resnico, ker je bilo v Meni vse svetloba 
in vedrina; vse sem vedel in sem vam zato tudi lahko prenesel pravilno znanje. Resnico 
pa lahko prejmete edino od Mene, ker ima ona svoj izvor v Meni, kakor se tudi ponovno 
vrača k Meni. Vsak, ki želi posedovati Resnico, jo mora prositi od Mene, Kateri sem 
večna Resnica… Brez Mene boste ostali v duhovni temi, pri čemer boste hodili po 
napačni poti,  po poti, katera vodi navzdol (po poti nazadovanja)… 
 
Vi ljudje veste, da imam Jaz sovražnika, kateri želi uničiti tam, kjer sem Jaz gradil; 
kateri želi ugasniti svetlobo in kateri želi razširiti temo med ljudmi, da Me tako oni ne 
morejo prepoznati. Ta nasprotnik (Satan) poizkuša storiti vse, da bi zameglil Pot k 
Meni, k večnemu Življenju, da je tako ne bi bilo moč najti… In ta nasprotnik je sovražnik 
Resnice, kakor je obenem tudi Moj sovražnik… Resnica namreč razodeva njegove 
načrte, njegova delovanja in njegovo nedostojno naravo (značaj). Zato on deluje proti 
Resnici, pri čemer bodo njegovi napori vedno usmerjeni k temu, da bi človeku 
onemogočili, da Me prepozna. On dela proti Meni, kjerkoli je to mogoče; on je torej 
Antikrist, kateri pa ne izbira sredstev, da bi odvrnil ljudi od Mene. Antikrist najprej 
deluje proti Resnici… Iz česar je mogoče zaključiti to, da se bo Čista Resnica vedno 
borila… da bodo predstavniki Čiste Resnice napadani, medtem ko bodo služabniki 
Antikrista prepoznani kot oznanjevalci Resnice, pri čemer bodo izza njih stale množice 
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tam, kjer bodo nosilci Resnice razkropljeni, ker bodo nenehno napadani. Pot do 
Resnice je ozka in le redki se napotijo po njej… Množice ljudi hodijo po široki poti 
(Matej 7:13, 14), tako da bi že to moral biti znak, komu te množice (mase) sledijo… Tisti, 
ki želi hoditi za Menoj po ozki Poti do Resnice, ne bo imel veliko sopotnikov, ker se jih 
večina boji naporne poti. Vendar pa Jaz stojim pred njimi, Jaz Osebno pa sem 
Ljubezen. In tisti, ki hodi za Menoj, mora ravno tako v sebi imeti Ljubezen, tako da se 
mu potem pot zdi svetla in jasna, po kateri hodi brezskrbno in brez napora, ker sem Jaz 
njegov cilj in večno Življenje… Ne iščite Resnice tam, kjer je množica… Jaz Osebno sem 
Mojo zemeljsko Pot prehodil vedno obkrožen zgolj z maloštevilnimi ljudmi, medtem 
ko me je večina zavrnila, ker sem jim prinesel Resnico; ona jim je bila nesprejemljiva, 
ker je Moj nasprotnik stal izza mase in deloval proti Resnici ter se vedno, kjerkoli je bilo 
mogoče, boril proti njej. Vendar pa tisti, ki stoji v Resnici, prepozna njegovo delovanje, 
tako da ga to ne bo nikoli omajalo… Čim namreč hodi za Menoj, gre po pravilni Poti in 
bo živel v večnosti. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5985, 26. junij 1954 

 
 »JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 

 
Pot v večno domovino je dolga za ljudi, kateri niso izbrali pravega Vodjo, kateri se zato 
pogosto izgubijo in morajo vložiti veliko napora, da bi ponovno prispeli tja, kjer se 
lahko pridružijo Njemu in Njegovemu vodstvu. Njihova pot je lahko dolga in neuspešna 
(jalova),  pri čemer tako vse bolj prelagajo vrnitev v Očetovo Hišo, toda do katere bi 
lahko prišli v zelo kratkem času, če bi imeli pravo  vodstvom, vodstvo Jezusa, Kateri je 
za vas ljudi vrezal kratko pot in Kateri vam je to kratko pot vedno pripravljen pokazati 
in prevzeti vodstvo. Kako veliko časa lahko vi porabite in kako veliko truda vam to 
povzroči… kako pogosto vam lahko spodleti, da tako padete, ker se nahajate na 
napačnih poteh, katere vas vodijo daleč stran od pravega cilja… pri čemer pa vi sami 
niste sposobni najti prave poti, in ker se ona vzpenja, je vaša moč prešibka. Zato se 
morate vi usmeriti k Njemu, Kateri vas Edini pravilno poučuje… k Jezusu Kristusu, 
Kateri je Osebno za Sebe dejal: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje…« (Janez 14:6). Če 
vi želite priti do Resnice in Življenja, potem morate vi tudi enostavno iti po Poti Jezusa 
Kristusa, ker je drugače življenje v blaženosti nedostopno za vas in ker drugače ne 
morete najti Očetove Hiše. Edino On mora pred vami hoditi kot Vodič, pred Katerim se 
umika (izginjaja) vsakršna ovira in Kateri vedno najde pot, po kateri se vi lahko zlahka 
povzpnete. In nemogoče je, da greste sami po tej poti, ker je vi ne vidite, vse dokler 
vam ne zasije svetloba življenja… Edino On je Svetloba (Janez 8:12) in edino On vam 
odpira oči ter vam omogoči, da pravilno prepoznate, kam greste… Edino On pozna 
Pot, ker jo je On Osebno za vas vrezal s Svojo smrtjo na Križu. On jo je osvobodil in jo 
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očistil za vas, da tako vi pod Njegovim vodstvom varno in z gotovostjo najdete Očeta, 
da tako za vas postane mogoča vrnitev v Očetovo Hišo, da vi tako lahko dosežete vaš 
cilj… da se za vekomaj združite z Očetom, iz Čigar Ljubezni ste nekoč nastali. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6677, 25. oktober 1956 

 
 »JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 

 
»Jaz sem Pot, Resnica in Življenje…« S temi Besedami si je Jezus prizadeval ljudem 
razložiti pomembnost Njegovega delovanja na Zemlji. On jim je želel pokazati, da se 
Mu oni ne smejo izogniti, če želijo priti v življenje… da morajo oni od Njega Osebno 
sprejeti Resnico, Ga zato poslušati in Mu nameniti pozornost. On je Sebe Osebno 
razglasil za Pot in je zato bližnje pozval, da hodijo za Njim…  Oni bi morali prehoditi 
enako Pot, Pot Ljubezni in trpljenja. Ker pa je On Sebe Osebno imenoval in označil za 
»Pot«, potem se Božjemu Odrešeniku ni mogoče izogniti; vsak človek Ga mora 
prepoznati in priznati, ker on drugače ne gre po Poti v večno Življenje… Jezus Sebe 
imenuje »Resnica«. S temi Besedami zgolj izraža to, da je Njegova Beseda večna 
Resnica in da edino On lahko ljudem prinese Resnico; ker pa ima Resnica svoje poreklo 
v Bogu, On obenem tudi daje pričevanje o Sebi Osebno, da je Njegovo zemeljsko telo 
nosilec večnega Božanstva… Poleg tega Jezus Sebe imenuje »Življenje«… On je pojem 
(utelešenje) Svetlobe in Moči; On je tisto, kar je delež vsega Popolnega, kar lahko 
ustvarja in deluje v svobodi, svetlobi ter moči. Zato mora tisti, ki želi priti v to stanje 
svobode, svetlobe in moči, iti po Poti do Jezusa Kristusa in bo živel večno… Nobeden 
človek, ki je živel na Zemlji, ni mogel izgovoriti teh Besed, katere je izgovoril Jezus 
Kristus: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje…« Vsi prejšnji preroki so namreč govorili v 
imenu Boga in skorajda vedno govorili o Njem, Kateri bi moral priti… o Njem, Kateri je 
za Sebe Osebno dejal: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje…« V Jezusu je namreč Bog 
Osebno prišel na to Zemljo, pri čemer je On ljudi usmeril na pravo Pot, katera vodi v 
Večno Življenje. Ljudje so bili namreč v duhu mrtvi in če so želeli ponovno prejeti 
življenje, jim je morala biti pokazana pot; morala jim je biti objavljena Resnica, katere 
pa oni niso več poznali, ker so živeli v temi. Toda ljudje bi morali misliti na to, da oni na 
Zemlji hodijo v veliki temi in se spomniti teh Besed, da bodo oni živel v temi, vse dokler 
se držijo daleč stran od Jezusa Kristusa, vse dokler oni ne stopijo na pravo Pot, kjer sta 
Resnica in Življenje največji dobitek… Vi ljudje bi morali razmišljati zgolj o teh Besedah, 
da bi potem ravno tako vedeli, da brez Jezusa Kristusa ne more biti danega 
nikakršnega »Življenja« in da sta pravilno razmišljanje ter pravilno znanje prisotna zgolj 
v tistemu, kateri prizna Jezusa Kristusa… da Resnice ne morejo posedovati ljudje, 
kateri so še vedno oddaljeni od Njega, katerim je Jezusovo delo Odrešenja še eden 
imed dvomljivih konceptov in kateri Ga še niso spoznali znotraj sebe, zaradi česar še 
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niso odrešeni od greha in smrti… Njim primanjkuje Resnice in Življenja; oni so namreč 
na napačni poti, ker je edino Jezus Kristus Pot, katera vodi v Resnico in Življenje. O teh 
Jezusovih Besedah bi bilo potrebno resno razmisliti, ker one povsem jasno kažejo 
usodo tistih, kateri ne verujejo v Njega… zablodo in smrt. Vendar pa je zemeljsko 
življenje dano ljudem zato, da bi iz smrti lahko vstali v Življenje, da bi iz stanja 
neznanja, odsotnosti svetlobe prišli do jasne svetlobe Resnice. In ljudem je pokazana 
Pot: hoditi za Božanskim Odrešenikom Jezusom Kristusom, Kateri je Sebe Osebno 
imenoval Pot… In v temo ne bo potonil nobeden človek, kateri je z Njim; kateri Ga 
(po)kliče in kateri Ga prosi, da On Osebno poskrbi zanj v temni zemeljski dolini… In On 
bo s Svojim glasom vseh njih zvabil, da hodijo za Njim… Njegova Pot pa zanesljivo vodi 
do cilja… On bo v svetlobi in moči živel v večnosti in ne bo nikoli več podlegel smrti. 
AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 6693, 19. november 1956 

 
»JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 

 
Samo Eden (Edini) vam lahko podari življenje v večnosti… Jezus Kristus, Kateri pa mora 
biti ravno tako priznan s strani tistih, ki stremijo k večnemu življenju v večnosti. On 
Osebno je namreč na Zemlji izgovoril besede: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje…« 
On Edini lahko zapove smrti, da vas osvobodi; edino On je premagal smrt in vam 
obenem tudi s tem pokazal pot k življenju, tako da brez Njega ne bo nihče našel prave 
poti in prišel do življenja. »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje…« Nobeden človek na 
Zemlji ni mogel izgovoriti teh besed. Preden se je namreč Bog Osebno v Jezusu spustil 
na Zemljo, ni bilo za ljudi nobene poti, katera bi vodila v življenje, ker ta (Satan), ki je 
prinesel smrt, še ni bil premagan in njegova moč še ni bila zlomljena. In zato je 
človeštvo živelo zemeljsko življenje v temi in v neznanju glede Resnice… Človek Jezus 
pa je torej naredil Delo… On se je začel boriti z njim, ker je On želel za vas osvoboditi 
pot v življenje; On je vas ljudi želel (od)rešiti smrti... Preden se je namreč On spustil na 
Zemljo, so vsi ljudje pripadali smrti… Ko pa je Jezus živel na Zemlji, je zasijala svetloba; 
On je prinesel svetlobo v to temo… On je poučeval in ljudem prinašal znanje o tem, kar 
se je zgodilo na Zemlji in v duhovnem kraljestvu… On jim je prinesel Resnico; prižgal je 
svetlobo v srcih tistih, kateri so Ga bili pripravljeni poslušati, in On jih je poučeval o 
Ljubezni… Ljudem mora biti najprej prinesena Resnica, da tako oni ravno tako 
prepoznajo pomembnost Jezusove zemeljske poti, katero je končal z najbolj bolečo 
smrtjo na Križu… In On je obljubil večno življenje tistim, ki so verjeli v Njega, kateri so 
sprejeli Njegove Besede kot Evangelij, kateri so živeli Njegovo Božansko učenje 
Ljubezni in tako šli po poti, katero je najprej prehodil človek Jezus. Oni so morali priti 
do večnega življenja… ta pot vodi preko Križa Golgote. In ni druge poti za življenje v 
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blaženosti razen te, katero je prehodil človek Jezus in katera je vodila do Golgote… v 
tem človeku Jezusu je namreč Bog Osebno prehodil pot do Križa, ker je žrtev Križa 
prestala »Večna Ljubezen«, Katera se je utelesila v človeku Jezusu. Vi ljudje morate 
verovati, da je bil to Bog Osebno, Kateri je umrl za vas, Kateri je čez tri dni vstal od 
mrtvih, Kateri je premagal smrt in s tem tistega, kateri je prinesel smrt v svet… Torej vi 
morate slediti Bogu Osebno na Njegovi poti, ker je Bog Osebno Resnica in Življenje. 
Bog Osebno vam je obljubil večno življenje; ker pa On Osebno ni mogel biti viden za 
vas, ker duše nekoč in sedaj grešnih ljudi niso mogle prenesti (zdržati) pogleda na 
Njega, je On Delo Odrešenja uresničil v obliki človeka Jezusa… Prvobitna Božja 
substanca je namreč Ljubezen, in Ljubezen se je utelesila v človeku Jezusu… Pot k 
večni blaženosti vodi zgolj preko Jezusa Kristusa. Vi Ga morate prepoznati in priznati; 
vi morate hoditi za Njim; morate si dovoliti, da vas On poduči in uvede v Resnico, in 
edino preko Njega ste vi lahko uvedeni v Njegovo Kraljestvo, kjer boste večno živeli v 
blaženosti. In vsi angelski zbori, vsi blaženi duhovi, vsa svetlobna bitja vam kličejo: 
Priznajte Ga, pohitite k Njemu, predajte se Njemu, Božanskemu Zveličarju in 
Odrešeniku Jezusu Kristusu… In vi boste prišli v večno življenje in to življenje ne boste 
nikoli več izgubili. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7305, 12. marec 1959 

 
»JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 

 
Nobeden človek nima Življenja, razen če ga prejme od Mene… Jaz sem namreč 
Življenje in celotno Življenje izhaja iz Mene. Človek na začetku svojega utelešenja še 
vedno veliko bolj pripada smrti in on lahko zgolj na Zemlji pride do resničnega 
Življenja. Zato mora on prehoditi določeno Pot, ta Pot pa sem zopet Jaz Osebno. Iz 
Moje roke mora sprejeti Resnico, ker sem Jaz ravno tako Večna Resnica. In tako zgolj 
obstaja ta edinstvena Pot k Resnici in Življenju, kateri ima ime: Jezus Kristus. Namreč 
vsak človek, če želi doseči Večno Življenje, mora biti najprej (od)rešen po Njem. Zaradi 
tega sem se Jaz Osebno v človeku Jezusu spustil na Zemljo, da bi ljudem pred njimi 
pokazal Pot, po Kateri bi moral vsak zgolj hoditi za Menoj in na ta način priti do Resnice 
za Življenje. Torej oni, vse dokler še niso (od)rešeni po Jezusu Kristusu, še vedno hodijo 
v noči smrti. Oni ne poznajo Resnice; oni ne poznajo prave Poti, Katera vodi v Življenje. 
In četudi bi Jo poznali, pa ne bi imeli moči, da bi hodili po Njej. Vendar pa jim Jezus 
Kristus daje to moč; On jih vodi in jih osvobaja smrti, da bi lahko vstopili v Življenje 
blaženosti. Zato sem dejal: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje…« Brez Mene nihče ne 
more priti do Resnice in do Življenja; vse dokler namreč nisem Jaz njegov Vodja, gre po 
neki drugi poti, katera pa zagotovo ne vodi iz smrti v Življenje. Vendar pa si mora 
človek želeti priti v Življenje. Mora se boriti proti tistim, kateri si prizadevajo, da bi ga 
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zadržali v smrti, kateri bodo storili vse, kar je mogoče, da bi preprečili, da najde pravo 
Pot, Pot v Življenje. Človek si mora sam želeti živeti in se obrniti na Gospodarja 
Življenja s prošnjo za moč ter vodstvo, ker je on sam prešibak, da bi šel po tej Poti. Pot 
namreč vodi v višino in zahteva moč. Pot je težka in neprivlačna ter obenem tudi 
zahteva človekovo trdno voljo, da bi on hodil po Njej do cilja. Cilj je namreč prekrasen: 
cilj je Življenje v blaženosti, v svetlobi (spoznanju), moči in svobodi… Vendar pa ne bi 
smel nobeden človek obupati ali skrbeti, da mu bo primanjkovalo moči, če se le obrne 
na Jezusa Kristusa, na Tistega, v katerem sem Jaz Osebno hodil po Zemlji, da bi vas 
ljudi (od)rešil od greha in smrti, šibkosti in teme. Kdor se obrne Nanj, se obrne na 
Mene, če le veruje, da sem Jaz Pot, Resnica in Življenje, če le veruje, da je zgolj Eden, ki 
lahko da Življenje, Tisti, Kateri je Osebno Gospodar življenja in smrti. Ko pa govorim o 
»Življenju«, govorim o Življenju, ki traja večno in ne o kratkem zemeljskem življenju, 
kateri vam je dan zgolj v ta namen, da dosežete Večno Življenje. Jaz namreč želim, da 
živite v večnosti in da je vaše življenje blagoslovljeno. Vendar pa se morate vi napotiti 
po Poti Jezusa Kristusa, tako da boste vi povsem zagotovo prišli do Življenja v popolni 
svobodi in resničnosti. Ponovno boste združeni z Menoj, kakor je bilo to na začetku; vi 
boste živeli večno in nikoli več ne boste izgubili tega življenja. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7632, 25. junij 1960 

 
»JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE…« 

 
Želim vam pokazati Pot, po kateri morate hoditi v času vašega zemeljskega življenja… 
Jaz Osebno sem Pot, Resnica in Življenje… Kdor posluša Mene, hodi po Poti; on je 
voden z Resnico in bo dosegel Večno Življenje… Kdor posluša Mene, bo obenem tudi 
vzel v poštev tisto, kar mu Jaz svetujem, kar Jaz želim od njega, tako da bo on potem 
šel po Poti Ljubezni, katera nepreklicno vodi k Meni, Kateri sem Večna Ljubezen… In 
tako se on ponovno vrača k Meni, iz Katerega je nekoč nastal. On je dokončal svojo 
razvojno pot in se vrnil v Očetovo Hišo; on je s svojim Očetom, kakor je bilo to na 
začetku, pri čemer bo on deloval in ustvarjal z Njim, kakor je to tudi njegov cilj. Torej 
Jaz Osebno sem Pot… te Besede sem govoril ljudem, ko sem živel na Zemlji, pri čemer 
sem jih poklical, da hodijo za Menoj. Moja Pot je bila polna neverjetnega trpljenja, 
vendar pa Mi je Ljubezen v Meni dovolila, da grem po njej… Tako morate tudi vi vedno 
ostati v Ljubezni do Mene in do vašega bližnjega in biti obenem tudi potrpežljivi, ko 
trpite, pri čemer se vedno spomnite Mojega trpljenja, katero pa je bilo tako neizmerno 
težko, ker sem na Svoja ramena vzel krivdo celotnega človeštva, da bi ga privedel pod 
Križ. Jaz sem moral prehoditi to Pot Križa, ker sem želel trpeti za bližnje, kateri so bili 
Moji bratje in so bili zaradi njihovega padca v brezno obremenjeni z veliko krivdo, 
katere oni ne bi bili nikoli sposobni (od)plačati. Usmili sem se ljudi v njihovem stanju, 
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ker so bili nesrečni in ne bi mogli nikoli priti do blaženosti, da se jih Jaz nisem usmilil. 
Ljubezen je določala vse Moje postopke in misli; Ljubezen je nosila trpljenje Odrešenja 
za vse ljudi. In če sem torej Jaz za Sebe rekel, da sem Pot, mora biti takšna tudi vaša 
Pot, Pot Ljubezni, pri čemer morate vi ravno tako (po)skrbeti za vaše bližnje v vsaki 
stiski telesa in duše ter biti obenem tudi pripravljeni žrtvovati se. Vaše bitje mora biti 
izpolnjeno z Ljubeznijo, tako da greste potem lahko po enaki Poti, po kateri sem šel 
Jaz, pri čemer boste potem obenem tudi prišli do Resnice in Večnega Življenja. Jaz 
Osebno sem Pot, Resnica in Življenje. Če Me vi ljudje priznate kot Božanskega 
Odrešenika Jezusa Kristusa, v Katerem sem Jaz Sebe ponudil kot žrtev za vse ljudi, 
potem se boste vi ravno tako znašli na Poti Resnice; od Mene boste prejeli Resnico in 
dosegli blaženost. Zgolj Čista Resnica vas namreč lahko prebudi v Življenje; to pa bo 
vedno Življenje v blaženosti, ker vam Jaz lahko vedno dam zgolj resnično Življenje, kar 
pa pomeni prežemanje z Mojo močjo Ljubezni, katera daje neprimerljivo blaženost 
bitju, katero se je tedaj napotilo po pravi Poti, katera vodi k Meni, po Poti vrnitve v 
Očetovo Hišo. In tako sem vam pokazal pravo Pot. Jaz sem vas podučil o tem, da edino 
Ljubezen vodi v blaženost; da edino Ljubezen zagotavlja Resnico in da edino Ljubezen 
duši daje Življenje, katerega pa potem ona ne bo nikoli več izgubila. Potem je namreč 
obenem tudi zagotovljena združitev z Menoj, kar pa je cilj in namen zemeljskega 
življenja. Tedaj se je bitje – duša – ponovno spremenila v Ljubezen. Prišla je v njeno 
prvobitno stanje, pri čemer je ponovno blažena, kakor je bila na začetku. AMEN 

 
 

………………………......……….….............3…………….......................…....………..... 
»… in nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni…«  

(Janez 14:6b) 
……………….....……………….…….........†……………......................................……... 

 

 
Bertha Dudde, št. 5952, 9. maj 1954 

 
»NIHČE NE PRIDE K OČETU DRUGAČE KOT PO MENI…« 

 
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni. Že same te Besede bi morale ljudem 
pokazati, kako pomembno je priznati Jezusa Kristusa kot Božjega Sina in Odrešenika 
sveta. Vendar pa ne dajejo popolnoma nobenega vtisa, ker človeštvo ne usmerja 
pozornosti nanje, ker Ga drugače ne bi tako nepremišljeno zavrnili; Njega, ki za Sebe 
govori, da je most do Očeta… Besede Pisma so za večino zgolj črke brez Duha in 
Življenja… Oni jih izgovarjajo, ne da bi se pri tem zavedali njihove pomembnosti. 
Gospodarjeve Besede ostajajo popolnoma neopazne za njih, zaradi česar tudi ne 
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najdejo Očeta. Oni namreč ne verujejo v Njega s prepričanjem; to bi pripeljalo do tega, 
da bi premišljali o Božji Besedi. 
 
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni… Toda ljudje nimajo volje iti k Očetu, kar 
pa je razlog, da oni tudi ne iščejo poti do Njega… zaradi česar jim je Božanski 
Odrešenik Jezus Kristus popolnoma  nepomemben. Ta nagnjenost pa vodi v propad, v 
duhovno smrt. Ker ne pride k Očetu, ostaja prepuščen na milost in nemilost tistemu, ki 
je Božji nasprotnik (Satan), pri čemer tako ostaja v breznu, ker on ne teži k temu, da bi 
se povzpel. To je izjemno žalostno stanje, da ljudje ne kažejo nikakršne težnje k 
višjemu; da oni ne razmišljajo o svoji zemeljski nalogi in da so oni ravno tako 
ravnodušni do Kristusovega nauka, Evangelija, da nobene Njegove Besede ne 
sprejemajo, kot da je pomembna, kakor o tem tudi ne razmišljajo… da oni ne morejo 
priti do spoznanja, kar ne iščejo razlage, ker jim je povsem vseeno glede tega, kar jim 
Bog želi dati preko Pisma in kar je človek Jezus oznanjal ljudem kot Božji glasnik. In 
nihče ne razmišlja, da on zgolj zato živi na Zemlji, da bi uresničil vrnitev k Očetu, in da 
so mu zato nenehno ponujene priložnosti, katere pa zaradi svoje krutosti (trdosrčnosti) 
zavrača, ker ne veruje. 
 
Oddaljenost človeka od Očeta je velika. Vendar pa se je Eden ponudil, da bi vodil, da bi 
posredoval. Eden (Edini) je vzpostavil most, naredil prehodno pot k Očetu, in ta Eden 
nudi pomoč vsem ljudem. Vendar pa Ga ne poslušajo; ne usmerjajo pozornosti Nanj, 
zradi česar On želi spomniti ljudi… Slepi in gluhi hodijo mimo Njega, četudi jih On kliče: 
»Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni…« On o Sebi pravi: »Jaz sem Pot, 
Resnica in Življenje…« Torej tisti, ki išče Resnico in Življenje, mora iti po Poti Jezusa 
Kristusa. On mora izkoristiti Njegovo posredovanje (intervencijo); mora Ga prositi za 
Moč, da bi lahko uspešno šel skozi zemeljsko življenje, kar pa je namen življenja: 
združiti se z Očetom; in to je edino zagotovilo za Življenje v blaženosti, za Življenje, 
katero bo trajalo večno. 
 
Ljudje ne vedo, kam gredo s svojo ravnodušnostjo in nevero; oni ne vedo, kaj izgubljajo 
s tem, ko ne usmerjajo pozornosti ne Božjo Besedo, ko ne najdejo pribežališča v 
Tistemu, Kateri jih Edini lahko reši pred propadom… ne vedo in ne verujejo besedam 
tistih, kateri vedo (imajo resnično znanje) in kateri jim želijo pomagati… In celo če 
Beseda odzvanja od zgoraj, je ne sprejemajo; oni namreč poslušajo drugi glas, glas 
sveta, skozi katerega jim govori Božji nasprotnik in katerega prostovoljno poslušajo. 
Oni ne iščejo Življenja, ampak smrt… zavračajo Tistega, Kateri jim obljublja Življenje, 
zaradi česar ostajajo v grehu in smrti, ker brez Jezusa Kristusa ni Odrešenja in ni vrnitve 
v Očetovo Hišo. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6579, 25. Junij 1956 

 
»NIHČE NE PRIDE K OČETU DRUGAČE KOT PO MENI…« 

 
»Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni.« Izjemna pomembnost teh Besed 
obenem tudi razlaga nujnost, da se privede k veri v Jezusa Kristusa tiste ljudi, kateri še 
niso verniki oz. da se zagovarja živo vero tam, kjer je znanje o Jezusu Kristusu že 
prisotno. Nihče namreč ne more priti k Meni, kateri Mene Osebno ne prepozna in 
prizna v Jezusu Kristusu…  
 
Obstajajo namreč ljudje, kateri dejansko govorijo, da verujejo v »Boga«, ker On daje 
dokaz o Samemu Sebi v vsemu, kar obkroža človeško bitje (Rimljanom 1:19, 20), toda 
kateri Jezusa Kristusa ne želijo sprejeti kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, četudi se 
oni nimajo za nevernike. Vendar pa so ti ljudje še naprej zelo oddaljeni od njihovega 
Boga in Stvarnika. Oni še niso našli najtesnejšega stika z Menoj in zato njihovo 
razmišljanje ne more postati razsvetljeno. 
 
Oni so še naprej obremenjeni z grehom prejšnjega odpadništva od Mene. S tem 
grehom so vezani za Mojega nasprotnika (Satana) in oni brez Jezusa Kristusa ne bodo 
pobegnili od njega. In zgolj malo je ljudi, kateri vedo o tem grehu prejšnjega 
odpadništva od Mene, zaradi česar pa se tudi ne zavedajo pomena Jezusa in Njegovega 
dela Odrešenja.  
 
Če bi ljudje poznali učenja Evangelija in če bi ljudje poznali Besede, katere je Jezus 
govoril na Zemlji, bi se oni tudi lahko zaustavili in resno razmišljali o Besedah: »Nihče 
ne pride k Očetu drugače kot po Meni…« In če bi si oni samo resno želeli več znanja o 
tem, bi ga oni tudi zagotovo prejeli, pri čemer jih misel o teh Besedah zagotovo ne bi 
več nikoli zapustila… Edina pot do Mene je preko Jezusa Kristusa, ker mora najprej priti 
do odrešenja krivde greha, da bi vas Jaz lahko sprejel… Nobeno bitje, katero je 
prostovoljno postalo grešno, ne more pristopiti k Meni, a da ni najprej prejelo 
odrešenje preko Jezusa Kristusa. To je zakon, katerega celo Moja neskončna Ljubezen 
ne more spremeniti.  
 
Kakor tudi nobeno človeško bitje ne bo v njegovem srcu čutilo popolnega prepričanja o 
Bogu, Katerega on sicer še kako lahko prizna z besedami ali s površnimi mislimi; če bi 
namreč resno razmislil, bi vedel, da nima pravega odnosa z njegovim večnim Bogom in 
Stvarnikom… 
 
On se Mi ne bodo nikoli predal kot otrok njegovemu Očetu; on bo zgolj veroval, da Bog 
obstaja, vendar pa ne bo vzpostavil tesnega stika z Menoj. To bi izražalo Ljubezen… 
Ljubezen bi namreč ravno tako razsvetlila njegovega duha. Ljubezen bi izostrila 
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njegovo duhovno oko… Ljubezen bi ga spodbudila, da dvomi in da preverja, vendar pa 
mu ne bi nikoli dovolila, da se napačno izjasni. Vsaka oseba se bo počutila nekoliko 
neugodno, ko bo globoko premišljala o duhovnih mislih in še ni vzpostavila stika z 
Jezusom Kristusom… On bo sicer vedel o Njegovem trpljenju in smrt na Križu mu ne bo 
nič novega. Vedno znova se bo pogovarjal z drugimi ljudmi, ali pa ga bodo drugi ljudje 
spomnili na Jezusa Kristusa, ker Jaz nenehoma vodim njegove misli k človeškemu bitju 
Jezusu, Kateri je živel na Zemlji in doživel boleč konec…  
 
Celo če Ga on še ne prizna, pa on pozna Jezusovo zemeljsko življenje, tako da ga bom 
Jaz Osebno spomnil o Meni v Jezusu Kristusu, pri čemer bo on glede na njegovo 
stopnjo Ljubezni: ali sprejel ali pa zavrnil…  
 
Ppovsod tam, kjer je Ljubezen, se Jaz Osebno zavzemam za osebo. In njegov odpor se 
bo nenehno zmanjševal, vse dokler bo on končno videl človeško bitje Jezusa na neki 
povsem drugačni svetlobi, kot pa je bilo to na začetku, ko je imel odpor do Mene.  
 
Če pa se ga ne da podučiti in če je njegova volja ob njegovi smrtni uri še naprej 
sovražna, on ne more pričakovati nikakršne blaženosti v duhovnem kraljestvu. On je 
namreč kljub pravičnemu načinu življenja lahko zgolj sprejet v področje, kjer prebivajo 
vsi tisti, ki zanikajo Kristusa, ker je na Zemlji zavrnil odrešenje in bo zato v duhovno 
kraljestvo vstopil v omejenem stanju…  
 
Čeprav pa on celo tam še lahko najde njegovega Božjega Zveličarja in Odrešenika… In 
zopet je to Moja velika milost, da bom v duhovnem kraljestvu prišel k vsem tistim, 
kateri so Me do sedaj zavrgli (oz. »Me niso priznali«); da bom slišal vsako prošnjo, ki Mi 
je poslana kot Odrešeniku, pri čemer bom Jaz potem dosegel roko tistega, ki Me 
pokliče, in ga iz tega področja vodil v Moje Božje področje…  
 
Jaz namreč še naprej rešujem duše iz brezna pod pogojem, da Me priznajo… pod 
pogojem, da je duša našla pot do Jezusa Kristusa, Katerega je na Zemlji zavrnila, toda 
brez Katerega ne more priti do Mene. 
 
Kraljestvo svetlobe ostaja zaprto za vsako dušo, vse dokler ji Jezus Kristus ne odpre 
vrat (Janez 10:1-10). To pa zahteva, da mora biti On priznan kot Božji Sin in Odrešenik 
sveta (Matej 16:13-19), v Katerem se je utelesil Bog Osebno, da bi človeštvo osvobodil 
nasprotnikovega nasilja. 
 
Človek je prešibak, da bi se sam osvobodil; on potrebuje pomoč Jezusa Kristusa, katero 
pa lahko dobi samo, če Ga on sam prosi zanjo, kar pa zahteva to, da v Njem prizna 
Mene Osebno. 
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In zaradi tega je bitje Jezus izrekel Besede: »Nihče ne pride k Očetu drugače kot po 
Meni.«  In ker sem Jaz govoril skozi človeka Jezusa, sem Jaz Osebno želel biti priznan v 
Njem, Kateri Mi je v času zemeljskega življenja zgolj služil kot ovoj (telo)… katerega pa 
sem celo v duhovnem kraljestvu zadržal, da bi bil tako lahko vidni Bog vsem Mojim 
živim stvaritvam; četudi sem bil Jaz dejansko Duh in sem večni Duh iz Večnosti v 
Večnost (Janez 4:24), Kateri pa kot takšen ustvarjenim bitjem ni bil viden (1 Timotej 
6:16).  
 
S ciljem, da bi za vas ljudi postal vidni Bog, sem Jaz za Sebe Osebno izbral vidno formo 
in sem v tej formi uresničil delo Odrešenja, tako da morate vi obenem tudi priznati 
formo, v kateri sem prebival. Potem pa ste se vi že pravilno napotili k Meni, k vašemu 
Očetu večnosti… Vi namreč brez Jezusa Kristusa ne boste nikoli mogli priti k Meni, ker 
vas brez Jezusa Kristusa Moj nasprotnik (Satan) ne bo osvobodil, ker mu zaradi vaše 
volje še naprej pripadate. AMEN 

 
 

………………………......……….….............4……………........................…....……….... 
»Jaz stojim pred vrati in trkam…« (Razodetje 3:20) 

……………….....……………….…….........†……………......................................……... 

 

 
Bertha Dudde, št. 2088, 28. september 1941 

 
»POGLEJ JAZ STOJIM PRED VRATI IN TRKAM…« 

 
Neskončno je trenutkov v zemeljskem življenju, ko Bog trka na srca ljudi, pri čemer išče 
način, kako vstopiti… ko On prihaja k njim v Besedi, naj bo to skozi človeška usta ali 
glas srca, tako da človek ne more reči, da se Bog ni zmenil zanj. On išče način, kako 
vstopiti v srce vsakega človeka, da bi bil sedaj lahko učinkovit v njem, ker se 
preobrazba duše lahko zgodi zgolj z uporabo Božje moči, katera človeku priteka iz 
Njegove Besede. Zato je potrebno slišati Božjo Besedo, da tako človek v svojem 
življenju pride do posedovanja Božje moči v skladu z Božjo Besedo. Njegova volja se 
namreč izraža na način, da Bog prihaja k ljudem preko Njegove Besede. Če človek 
sedaj vrši Božjo voljo, potem on svojemu Stvarniku več ne nasprotuje, ampak Ga 
priznava. On potem vzpostavlja pravilen odnos do Boga: ni več proti Njemu, ampak za 
Njega… On se združuje z Bogom, pri čemer se Mu podreja in od sedaj naprej ne vrši več 
svoje lastne volje, ampak Božjo voljo. In četudi človek še vedno hodi po Zemlji, pa je on 
že kandidat za duhovno Kraljestvo, ker je prestal čas izpita na Zemlji, kateri mu je bil 
zgolj dan za to, da bi se združil z Bogom. Sama Božja Ljubezen prihaja k njemu in 
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ostaja v intimni povezanosti z njim; nenehno ga hrani z Besedo, katera je nebeški kruh 
zanj. Bog namreč sedaj daje človeku okrepitev s hrano iz nebes; On mu daje Sebe 
Osebno v Besedi in tako nenehno ostaja z njim. On mu prenaša znanje o Resnici in 
človeka oblikuje v nosilca svetlobe, pri čemer tako on ponovno lahko in tudi želi delati 
iz njegove Ljubezni, in kateri je sedaj tudi voljan ljubiti, tako da bi želel razdeljevati 
Božanski dar. Sedaj pa se lahko tudi bližnji, kateri so voljni, okrepijo za Gospodovo 
mizo… pri čemer jim je v Besedi ponujen kruh, brez katerega človek nima moči, da bi 
hodil po zemeljski poti, katera vodi navzgor. In nahranjen bo tisti, kateri je lačen in 
žejen daru iz nebes. To bo nenehno dajanje in prejemanje tega, kar Bog Osebno 
razdeljuje tistim, kateri Mu dovolijo pristop v njihova srca. Sam Bog želi biti dejaven v 
njih, zaradi česar On vedno znova išče način, da bi vstopil. In če človek ne sliši 
Njegovega trkanja, če on ne želi slišati, ko Božji glas zveni tiho in jasno… bo Njegov 
glas postal močnejši. Potem pa On prihaja k ljudem v obliki trpljenja, pri čemer želi, da 
se Ga prepozna in da jim ponudi Svojo pomoč. On vedno zahteva zgolj to, da Ga oni 
poslušajo, da usmerijo pozornost na Njegov glas in da ne zaprejo svojih src Njegovemu 
opominjajočemu glasu. Brez Njegove Besede namreč človek ne more živeti svojega 
življenja v skladu z Božjo voljo, ker mu brez Njegove Besede primanjkuje celotne moči. 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2505, 11. oktober 1942 

 
»STOJIM PRED VRATI IN TRKAM…« 

 
Celo če bi človek govoril angelske jezike, da bi širil Božjo Besedo, pa bi on naletel na 
odpor in ne bi našel vere. Vendar pa vi, ki se izvajate za to nalogo, ne bodite malodušni 
zaradi tega. Vedite, da se borite za Mene, zaradi česar boste tudi trpeli zaradi Mene… 
pri čemer pa vzemite v poštev to, da sem celo Jaz Osebno našel zgolj malo podpore na 
Zemlji in da Moja Beseda ravno tako ni mogla prepričati človeštva. In zato bo Moja 
Beseda vedno in nenehoma dajala pobudo za razprave, tako da se bodo ljudje zaradi 
Moje Besede razdelili. Jaz želim prinesti mir med ljudi, vendar pa oni tega miru ne 
sprejemajo… Jaz jim želim ponuditi razumljivo znanje, toda oni ne usmerjajo 
pozornosti na Mene, ampak so sovražni do Mojih predstavnikov. In zato ne morejo biti 
deležni daru, katerega jim Jaz nudim od zgoraj kljub temu, da ga goreče potrebujejo. 
Jaz sem Beseda (Janez 1:1) in se spuščam dol na Zemljo… Ljudem želim ponuditi Sebe, 
vendar pa Me oni ne želijo (s)prejeti… Stojim pred vrati in trkam, vendar pa Mi oni ne 
odprejo… pri čemer tako njihova srca ostajajo v temi. Oni ne vidijo Svetlobe, Katera jih 
želi osvetliti; oni so se zaprli za svetlobne žarke, kateri želijo prodreti, zaradi česar tako 
ostajajo v svojem mraku (Janez 1:9-11). In zelo veliko je tistih, ki ne prepoznajo več 
Moje Ljubezni, kakor tudi zapirajo vrata Mojim služabnikom, kateri jim želijo prinesti 
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dar svojega Gospodarja… Kako neizmerna beda (revščina, nesreča) je med ljudmi, 
kateri se v svoji duhovni slepoti še naprej bojijo Svetlobe, in koliko truda ter potrpljenja 
je potrebnega, da bi se tem slepcem odprlo oči. In tam, kjer Moja Ljubezen ne najde 
vstopa, mora posredovati Moja moč. Ljudje ne slišijo Besed Ljubezni, vendar pa glas 
Moje moči morajo opaziti, ker temu glasu ne morejo pobegniti. Jaz sem Beseda in Jaz 
želim, da ljudje tudi slišijo Mojo Besedo; Jaz se jim želim objaviti. In če tako ne usmerijo 
pozornosti na Objave, Katere sem jim poslal skozi človekova usta, potem bodo morali 
slišati Mene Samega. Toda Moj glas zvenel strašno… Jaz bom govoril skozi naravne 
sile, s čimer jih bom prisilil, da usmerijo pozornost na Mene, ker tekšnega govorjenja 
ne more nihče preslišati. Vi ljudje ne verjamete, da se Jaz objavljam; vi ne verjamete, 
da sem Jaz Gospodar nad vsemi silami Neba in Zemlje… vi zgolj verjamete tisto, kar 
vam je mogoče dokazati na zemeljski način in tisto, kar vi želite verjeti. In ker ste sami 
oddaljeni od Boga, zanikate to, da je Bog lahko v tesnem stiku z nekom izmed vas in da 
se mu objavlja… In pozabljate na to, da vam Jaz lahko vedno dam dokaz, da sem Jaz 
Ta, Kateri določa vsak naravni zakon in da je Njegova Moč dejansko tako velika, da Mu 
je vse mogoče… In tako se vam moram Jaz razodeti skozi to delo uničenja; nič ni 
namreč slučajno in vse, kar se dogaja, se dogaja od Mene. Nobeden človek ne more 
preprečiti Moje volje in nobeden človek ne more zaustaviti nobenega dogodka, kateri 
je določen od vekomaj; Jaz namreč od vekomaj vem o napačni volji ljudi, o njihovem 
pokvarjenem razmišljanju in njihovem zavračanju Moje Besede. Jaz od vekomaj vem o 
nizki duhovni stopnji ljudi in posegam po vsakršem sredstvu, da bi jo izboljšal. Ko pa je 
vsako sredstvo neuspešno, Jaz Osebno prihajam skozi divjanje (naravnih) elementov in 
govorim ljudem. In tisti, ki še vedno ne usmerja pozornosti, je za izgubljen za večne 
čase. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4016, 4. april 1947 

 
»JAZ TRKAM TODA VI ME NE SPREJMETE…« 

 
Kdor Me ne posluša, samega sebe prikrajša za največjo Milost; in nekega dne mu bo žal 
za to, ko bo prišel do spoznanja, kaj za ljudi predstavlja Moje Razodetje (te Objave). Jaz 
sem se Osebno spustil na Zemljo in sem naklonjen Mojim stvaritvam, katere pa si niti 
najmanj ne prizadevajo, da bi prišle do Mene. Jaz jim govorim, kakor Oče govori 
Svojim otrokom… Besede Ljubezni… pri čemer poizkušam pridobiti njihova srca in 
Moje otroke narediti blažene, medtem ko jih poučujem in jih uvajam v Večno Resnico. 
Jaz jim nudim duhovno bogastvo, neuničljivi zaklad, katerega pa lahko zgolj dobite od 
Mene in za katerega ravno tako ni mogoče najti nobene zamenjave tako na Zemlji, kot 
tudi v onostranstvu, kateri pa vam zagotavlja Večno Življenje. Jaz namreč skrbim za 
večnost, da bo le ta blagoslovljena za vas, da vi živite in da ne padete v duhovno smrt… 
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In zato sem Jaz Osebno prišel k vam v Besedi, ker vas želim narediti blaženo srečne 
stvaritve… Vendar pa Me vi ne sprejemate… Puščate Me, da zaman trkam in Mi ne 
odpirate vrat vaših src, katera želim posedovati, ker vas ljubim. Vendar pa boste vi 
nekega dne spoznali, kako dragocen dar Milosti ste zamudili, ne da ste ga opazili; in 
obžalovanje bo veliko… Toda Jaz vas ne morem prisiliti, da sprejmete Mojo Besedo, 
ker imate svobodno voljo. Vi se morate sami odločiti; poleg tega pa moram Jaz Mojo 
najdragocenejšo Besedo ponuditi tako, da je vi niste prisiljeni sprejeti. Zato vam jo 
moram prenesti na način, da lahko popolnoma verujete v njeno Božansko poreklo, da 
pa tega ne morete dokazati, ker bi bil takšen dokaz prisila vere, česar pa Jaz ne bom 
nikoli uporabil, da bi vi dosegli stanje popolnosti. Vendar pa boste zlahka verjeli, da 
Beseda prihaja od Mene, Kateri sem Osebno Večna Beseda. Moja Beseda namreč 
poučuje zgolj Ljubezen, tako da bo tisti, ki resno preverja, tudi našel zgolj Ljubezen v 
Njej. In njeno Božansko poreklo bo nesporno, ker Ljubezen vedno dokazuje Boga, ker 
sva Ljubezen in Jaz Eno. In tisti, ki jo zavrže brez preverjanja, tudi nima hrepenenja po 
Meni, po Resnici, po Ljubezni, po Milosti in po Večnem Življenju. In on se bo moral sam 
zagovarjati za to, da Mi ni namenil pozornosti… zaradi česar se je tudi slabo pripravil za 
Večnost. On bo tedaj živel iz dneva v dan brez razmišljanja o tem, na kakšen način 
mora biti oblikovano njegovo življenje po smrti telesa; on bo zgolj usmerjal pozornost 
na svoje zemeljsko življenje in ne bo slišal Mojega glasu, ker on dopušča, da se le ta 
utopi v glasu sveta. Toda prišel bo njegov Konec, Dan, ko bo vse odvzeto in ko bodo 
(od)rešeni samo tisti, kateri so postali Moji: kateri so sprejeli Moj Besedo in živijo v 
skladu z Njo, tako da imajo na razpolago bogato zakladnico Milosti, kar pa jih bo 
naredilo blažene v duhovnem Kraljestvu, v Večnosti. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 5355, 7. april 19452 

 
»STOJIM PRED VRATI IN TRKAM…« RAZODETJA 

 
Jaz vam ljudem dopuščam, da imate vpogled v Moj zakon in delovanje (Moj Red in 
delo). Razodevam vam to, kar prihaja in vas opozarjam na ravnodušnost; privabljam 
vas z Besedami Ljubezni, pri čemer se vam razodevam kot Oče poln Ljubezni in od vas 
zgolj zahtevam to, da premišljate o vsemu, s čimer se soočate… Ne želim ničesar 
drugega kot samo to, da Me prepoznate in da se Me naučite ljubiti. Vse, kar Jaz 
naredim, je narejeno iz Ljubezni do vas, Mojih otrok, da bi se vi vrnili k Meni in Me za 
vekomaj ne bi nikoli več zapustili. V Jezusu Kristusu sem dal Svoje Življenje za vas, da 
bi vas bolj čvrsto pritegnil k Sebi, da bi Me (po)klicali v Jezusu Kristusu, da vam bom 
tako Jaz tudi lahko takoj pomagal. In dal sem vam znanje o Mojem Načrtu Odrešenja; 
razodel sem se vam, ker želim osvojiti vašo Ljubezen, da bi vas oblikovala v Moje 
resnične otroke, ker Me osrečuje zgolj vaša vrnitev v Očetovo hišo, ko Mi prihajate 
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naproti s srcem polnim Ljubezni in ko se združujete z Menoj v Ljubezni, ker sem 
Ljubezen Osebno. Želim, da me vi prepoznate (priznate), zaradi česar se moram izraziti 
na način, da bi prepoznali Mojo Ljubezen kot temeljno načelo, ker se potem počutite 
zajete in se odzovete na Mojo Ljubezen… pri čemer pa potem obenem tudi začne 
delovati izvor Moči Večnosti, kakor tudi oči Ljubezni prepoznajo Njegov vpliv kot večni 
znak Očetove Božje Milosti…  
 
Želim vas osvojiti za vekomaj… Zato bom Jaz izkoristil vsako priložnost, da potrkam na 
vrata vašega srca z željo, da bi vstopil. K tistemu, ki Mi odpre, želim vstopiti in večerjati 
z njim in on z Menoj… Da bi pridobil zaupanje Mojih otrok, moram torej delati očitna 
znamenja in čudeže, da bodo na ta način verniki okrepljeni in da bodo v Meni 
prepoznali Tistega, v Katerega bi morali verovati, Kateri je za vas ljudi naredil vse, da bi 
vas rešil iz noči smrti. In četudi če je svet priča čudežem, pa najdejo povsem naravne 
razlage; oni namreč ne želijo verovati; oni želijo že tukaj na Zemlji dobro živeti in ne 
verujejo v Življenje po smrti. In zavest, katera ne prepozna več Mojega Zakona in 
delovanja, temu ne daje nikakršnega pomena, celo predvidevanjem Konca Zemlje in 
Poslednji Sodbi ne. In tako imamo dve med seboj nasprotujoči si strani… pri enih 
prevladuje volja po življenju, pri čemer oni nikoli ne verujejo v Konec sveta, medtem ko 
imajo drugi voljo, da Mi služijo, zaradi česar oni lahko s prepričanjem pričakujejo Konec 
kot poslednji znak, da Jaz obstajam, kot poslednje razodetje Mojim lastnim. Potem pa 
prihajam Jaz Osebno in nagrajujem vero Mojih, ker se jim vidno prikažem na 
nebesnem svodu in k Sebi kličem Moje Lastne, kateri imajo na čelu napisano Moje Ime. 
Kličem jih in jim v Raju Nove Zemlje dajem Resnično Življenje v miru ter blaženosti. 
AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 7589, 28. april 1960 

 

»POGLEJ JAZ STOJIM PRED VRATI…« 
 
Na široko odprite vrata svojega srca, ko Jaz hrepenim, da bi vstopil… Vedno znova 
trkam na vaša vrata, ker vam želim ponuditi okusen dar. Jaz želim vstopiti in vi bi Me 
morali z veseljem sprejeti; morali bi se veseliti Mojega prihoda in s celim srcem 
hrepeneti, da Jaz ostanem z vami… V Meni bi morali prepoznati svojega Očeta, Kateri 
vas ljubi in vam zato želi prinesti dober dar… Ne bi Mi smeli prepovedati vstopiti k 
vam… Vse, kar od vas želim, je to, da na široko odprete vrata vašega srca in da Meni 
Osebno dovolite vstopiti. To Mi namreč daje dokaz, da Mi vi ravno tako izkazujete 
Ljubezen; daje Mi dokaz, da ste pripravili prebivališče za Mene in da Me sprejemate 
vanj… pri čemer lahko Jaz sedaj gospodarim v Moji hiši po Moji volji, kar pa bo 
dejansko zgolj blagoslov za vas. Namreč to, kar vam Jaz sedaj vsakodnevno nudim, je 
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hrana in pijača za vašo dušo, kateri tako ni več potrebno stradati; katera se združuje z 
Duhom v sebi in katera bo kmalu postala eno z Menoj, ker ona sedaj ne dopušča več, 
da se Jaz izselim iz njenega srca, ker se Mi je predala z vsemi njenimi čutili, pri čemer 
vedno želi zgolj to, da bi Oče lahko ostal z Njegovim otrokom in da bi ga osrečil že 
sedaj, ko duša živi na Zemlji, kakor tudi v Večnosti. Tisti, ki Me prostovoljno sprejme v 
srce, ko trkam s hrepenenjem, da bi vstopil, je dosegel največ na Zemlji, ker mu ne 
more biti ponujenega nič vrednejšega od Moje vsakodnevne hrane, katero Jaz dajem 
duši, kar pa ji omogoča, da že na Zemlji dozori. In tako Jaz trkam na vsaka vrata s 
hrepenenjem, da bi našel vstop. In blagor tistemu, ki Me sliši, ki odpre svoje srce in se 
pripravi, da bi Me sprejel… Blagor tistemu, ki očisti in uredi dom srca, da Gospod(ar) 
lahko vedno vstopi v Svojo hišo… Blagor tistemu, kateri Me z veseljem sprejme in Mi 
ne dovoli več, da odidem… Njega namreč ne bom nikoli več zapustil; ostal bom z njim 
in mu dal Ljubezen. Nenehoma mu bom govoril in ga bom uvedel v vso Resnico, ker Jo 
mora spoznati, da bi prišel do resničnega spoznanja, na Svetlobo, brez Katere ne more 
biti blagoslovljen. In tisti, čigar srce sem Jaz lahko enkrat pridobil, pripada Meni, pri 
čemer ga tako Jaz želim zemeljsko in duhovno oskrbeti, ker mu bom prinesel vse, čim 
Mi dovoli vstopiti v njegovo srce. Jaz namreč ne prihajam praznih rok; Jaz imam bogat 
rog izobilja, tako da Mojim darovom, katere Jaz delim, ne bo konca, ker vas ljubim… 
Moj najdragocenejši dar pa je Moja Beseda… Ona je namreč hrana in pijača za dušo; 
Ona je izraz Moje Ljubezni; Ona je duhovno bogastvo, s katerim boš lahko nekega dne 
delal v Kraljestvu onostranstva. In takšno bogastvo bo imel vsak tisti, ki Mi odpre vrata 
svojega srca, ko Jaz hrepenim, da bi vstopil; Jaz namreč nikoli ne prihajam brez darov 
Milosti in Jaz vedno vem, kaj njegova duša najbolj potrebuje. Jaz trkam na vrata 
mnogih src, vendar pa Mi ne odpirajo vsi, zaradi česar moram iti naprej in duši nisem 
mogel pustiti nikakršne okrepitve; nisem ji mogel dati nobenega daru Milosti, zaradi 
česar dušin značaj ostaja reven, kakor bo tudi revna vstopila v kraljestvo onostranstva, 
ko pride njena ura. Vendar pa je ona sama sebe prikrajšala za Milost tega, da bi Jaz 
posedoval njeno srce; kar pa bo nekoč bridko obžalovala, ko bo spoznala, kdo je bil 
Tisti, Kateri je trkal na njena vrata, ne da je pri tem mogel vstopiti. Jaz namreč tam, 
kjer so vrata zaprta, ne vstopim na silo. Jaz grem drugam in zgolj vstopim tam, kjer Me 
z veseljem sprejmejo, kjer Mi Ljubezen na široko odpre vrata, kamor se lahko vselim in 
tudi ostanem tam, kjer je duša prepoznala svojega Boga in Očeta, Katerega ne želi 
nikoli več zapustiti. AMEN 
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………………………......……….….............5…………….......................…....……….... 
»Veliko je namreč poklicanih, toda malo izvoljenih…«  

(Matej 22:14) 
……………….....……………….…..….......†……………......................................……... 

 
Bertha Dudde, št. 0709, 12. december 1938 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH…« 

MOČ MOLITVE ZA SPOSOBNOST PREJEMANJA… 
 
Otrok Moj, poglej! Še vedno je po poti v večno življenje potrebno hoditi po Mojih 
napotkih… Jaz imam razumevanje za vse in se v vsej Ljubezni trudim, da bi vas odvrnil 
od napačne poti, da bi vam razložil in jasno prikazal brezvrednost svetovnih 
prizadevanj… pri čemer vas Jaz želim rešiti celotnega trpljenja na Zemlji in v 
onostranstvu. In če sledite Moji Besedi in iz nje črpate vso duhovno moč, če se odprete 
za prejemanje misli večnosti in si med seboj služite v Ljubezni, vaše življenje ne bo 
težko; torej brez Moje Besede ne boste nikoli več našli prave poti, ker ste se že preveč 
oddaljili od duhovnega in vaše razmišljanje je postalo materialistično… Jaz Osebno 
sem zelo daleč oddaljen od vas, ker ste se oddaljili od Mene. In kolikor bolj greste sami 
skozi življenje, toliko večja postaja oddaljenost od Mene, tako da vas Jaz Osebno ne 
morem vrniti, ker morate vi sami od sebe postati dejavni skozi svobodno voljo, katera 
pa je nujna za doseganje Božjega Otroštva. In tako Jaz z žalostjo gledam, kako malo 
pozornosti vi namenjate odrešenju (zdravju in temu, kar je dobro za) vaše duše… kako 
nič ne razmišljate o vašem napačnem življenju. 
 
In zopet je Moje veliko usmiljenje in  Moja neskončna Ljubezen do vas razlog, da vam 
objavljam Mojo voljo… pri čemer pozivam vse vas, ki ste Moji otroci na Zemlji… Vi vsi 
lahko slišite Mojo Besedo, če le hrepenite po njej. Toda kako naj bi si želeli prejeti, če 
vaša volja ni dovolj močna… Kako naj govorim vam, ki ne pridete k Meni s popolno 
vero in hrepenenjem po Moji prisotnosti… Kako bi si želeli v srcu slišati Moj glas, če 
vaše srce ne gori z Ljubeznijo do Mene… Zopet pa se Jaz lahko zgolj izrazim skozi 
Ljubezen in v Ljubezni, pri čemer so tako mnogi poklicani, toda le redki izbrani. In 
slednji Mi morajo brezpogojno žrtvovati vso svojo voljo, da bi tedaj prejeli neskončno 
več od tega, kar so dali za Mene. 
 
Vi vsi podcenjujete moč molitve… Ona je tako velika, da boste uspeli v vsemu, kar 
prosite v molitvi… In tako boste tudi kot posoda za prejem Moje Besede vredni Moje 
modrosti, če vi iskreno in globoko stremite k temu in če si od Očeta na nebu izmolite 
milost neke takšne nagrade. Vaša celotna duhovna težnja ne bo brezuspešna, ker vi 
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glede tega ne boste namenili napačne molitve. Le redkim ljudem, ki Me ljubijo in 
hrepenijo po Moji Besedi, bom tudi vse to omogočil v največji meri, pri čemer pa 
morajo oni iz vsega tega črpati moč, dvigniti se iz(nad) stiske ter polni upanja iti skozi 
zemeljsko življenje proti blaženemu življenju v onostranstvu. 
 
In od njih bo odpadlo celotno zemeljsko breme, če posedujejo Moje Besede in se 
trudijo živeti v skladu s to Besedo. Zato bo tudi vsak, ki teži k temu, s strani Mene 
vreden te Besede, če le usmerja pozornost na notranji glas… Jaz namreč znova 
prebivam med ljudmi na Zemlji, kateri imajo dobro voljo, in jim preko Moje Besede 
prinašam osvežitev ter tolažbo, osvežitev in okrepitev. In če vam dam to obljubo, se 
vam nikoli več ni potrebno bati propada vašega telesa in vaše duše… Zgolj telo je tisto, 
katero se lahko loči od duše, pri čemer pa potem ona v obliki svetlobe za vekomaj 
vstopa v Kraljestvo blaženosti… AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1948, 12. junij 1941 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH TODA MALO IZVOLJENIH…« 

DELAVCI V VINOGRADU… 
 
Res je, da je veliko ljudi poklicanih, da bi služili Bogu, da pa se zgolj maloštevilni ljudje 
odzovejo na Božji klic; in ti maloštevilni so torej tisti izbrani, katerim Bog daje nalogo in 
katera je izjemno pomembna. In zato so oni v obilju Božanske milosti; oni se namreč 
zavestno predajajo Bogu, zaradi česar jih On z lahkoto usmerja, ker se oni ne upirajo 
Njegovemu Božanskemu vodstvu. Oni namreč verujejo v Boga in se zelo goreče trudijo 
izpolniti Njegovo voljo. 
 
Božja volja je ta, da se ljudem oznani Resnico vere… Božja volja je ta, da bo nek 
»povezujoči element« za prejemanje Njegove volje pripravljen in voljan vzpostaviti 
most iz Zemlje v onostranstvo. In On bi za to delo sprejel vsakega človeka, kateri bi se 
Mu želel ponuditi (predati) iz Ljubezni do drugih ljudi, ker On potrebuje veliko delavcev 
v Njegovem vinogradu. 
 
Vendar pa je človekova volja nasprotna Božji volji, tako da bodo le redki pripravljeni 
delovati za Njega… Zato so le redki izbrani, kar pomeni, da zgolj k redkim priteka Božja 
milost tako očitno, da jo je moč prepoznati kot milost. In to daje razlago za to, zakaj 
človek ne more razumeti tega, katere sile so dejavne pri nastanku teh spisov, da se 
torej dokazujejo tako, da je rezultat lahko viden vsem ljudem. 
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To, kar Bog daje, karkoli in v kakršnikoli obliki, bo ljudem vedno narazumljivo, vse 
dokler ne izpolnjujejo določenih nalog, katere so sestavljene iz zavestnega služenja v 
Ljubezni, česar pa torej ni nikoli mogoče pričakovati od človeka, kateri se nahaja sredi 
zemeljskega življenja. In četudi ga Bog pokliče, da bi bil duhovno dejaven… pa on tega 
klica (poziva) ne bo slišal in ga (s)prejel… četudi ga namreč opazi, pa se ne bo želel 
odreči zemeljskemu svetu, tako da se ne bo mogel odzvati na ta klic. 
 
Zgolj tisti, kateri se odreče vsemu, bo izbran, da deluje za Gospodarja. On mora 
namreč poslušati znotraj sebe (umakniti se vase), kar pa lahko naredi zgolj takrat, ko ni 
nikjer več vezan na zemeljski svet, ko se on popolnoma odreče svoji volji in se podredi 
Bogu, da ga nenehno vodi, pri čemer ga bodo potem tudi nenehno usmerjala bitja, 
katera ga sprejmejo po nalogu Boga. In brezmejna predanost Bogu mu tedaj prinaša 
dar milosti, ki ima neizmerno vrednost… Nenehno bo prejemal znanje in dana mu bo 
svetloba, s katero bo lahko daleč svetil. 
 
On je torej posrednik med Bogom in ljudmi, kateri v svoji sleposti in trdosrčnosti niso v 
svojem srcu več sposobni slišati Božjega glasu, zaradi česar potrebujejo učinkovito 
pomoč v obliki moči, in katerih duša vpije, da bi bila (od)rešena… In že samo eden 
človek, ki se ponudi Bogu za služenje, lahko pomeni ogromen blagoslov za človeštvo. 
Tistega namreč, katerega izbere Gospodar, obenem tudi velikodušno in obilno obdari s 
Svojo milostjo in silo, da tako on lahko za Njega postane marljiv in sposoben delavec v 
vinogradu, pri čemer lahko nudi pomoč v Ljubezni, kjerkoli je le ta potrebna… AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 3129, 22. maj 1944 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH TODA MALO IZVOLJENIH…« 

 
Veliko je namreč poklicanih, toda malo izvoljenih… Še kako sta klic (poziv), kakor tudi 
izbira odvisna od Božje milosti. Vendar pa volja samega človeka ravno tako določa 
dotok milosti, ali je on dovzeten za to, se pravi, ali se on oblikuje, da je vreden tega, da 
bi k njemu na neobičajen način pritekala Božja milost. Bog je vse ljudi poklical, da 
pridejo do večne blaženosti, čeprav pa je poleg tega ravno tako odvisno od 
posameznika, ali bo on vreden tega. Tako se vsi ljudje lahko čutijo poklicane. Vendar 
pa to, kako se oni sami usklajujejo s tem, ostaja prepuščeno njim samim. Ni prisile od 
zgoraj, kakor ravno tako ni priviligiranega posameznika, kateri bi prejel pomoč, da bi se 
povzpel brez napora, ampak je vsak izreden dotok milosti predvsem posledica volje, 
katera je resnično usmerjena k Bogu in se trudi izpolniti Božjo voljo. Tedaj ga prevzame 
Božja Ljubezen, pri čemer mu  daje okrepitev in mu pomaga (napredovati) skozi dar 
milosti, ki priteka k njemu in ga obenem tudi pripelje do tega, da se on izpopolni. 
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In oni so izvoljeni. To so Njegovi, kateri lahko nenehno prejemajo milost, ker jo želijo 
prejemati, pri čemer tudi nenehno molijo zanjo. Da bi bil torej človek izbran, je za to 
obvezno najprej potrebna njegova volja. Zopet pa nihče na tej Zemlji ne more reči, da 
ni poklican, ker na Zemlji živi v namen svojega razvoja navzgor; Bog Osebno ga je 
poklical, da gre po tej poti navzgor, pri čemer pa mu On daje na razpolago Svojo 
milost. 
 
Vendar pa je zelo malo tistih, ki spoštujejo svoj klic (poziv); kar pomeni, da oni svoje 
življenje živijo zgolj posvetno, pri čemer zapostavljajo resničen po-klic. Bog izmed 
takšnih ne more izbrati (Svojih) ljudi, ker če bi jim dal izredno mero milosti proti njihovi 
volji, bi to pomenilo prisilni razvoj navzgor, kateri pa nima nikakršne vrednosti, če bitje 
tako izgubi svojo svobodno voljo. Bog namreč na Zemlji potrebuje služabnike, kateri bi 
morali pomagati tistim, kateri zapostavljajo svoj klic (poziv)… Njih pa lahko Bog izbere 
zgolj iz kroga tistih, kateri se iz svobodne volje tako oblikujejo, da so vredni izrednega 
dotoka milosti; kateri torej uporabljajo mero milosti, ki priteka k njim, in kateri skozi 
molitev lahko izkoriščajo nenehen dotok milosti. On si torej iz te skupine izbere Svoje 
delavce, pri čemer pa jih On oskrbuje z izredno močjo… 
 
In to so izvoljeni, kateri nenehno prejemajo milost. Vendar pa so oni najprej predali 
svojo voljo Bogu; oni so se prostovoljno odzvali na klic, pri čemer so nenehno izkoriščali 
dotok milosti za svoj duhovni razvoj. Prvi so poklicani, tudi brez svoje volje, vendar pa 
oni ne sledijo klicu, četudi jih je Bog ravno tako poklical, pri čemer pa ne nudijo odpora. 
Vendar pa so le redki tisti, katere Bog lahko tako izredno obdari, da oni veljajo za Božje 
izbrance… Redki so tisti, kateri dovolijo, da jih Bog izbere; kateri stremijo k Njemu z 
vsemi čutili, zaradi česar tudi v izobilju lahko prejmejo darove milosti… da lahko 
postanejo otroci Očeta in da lahko vstopijo v Njegovo Kraljestvo… AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4301, 16. maj 1948 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH TODA MALO IZVOLJENIH…« 

 
Prištejte se med Moje učence, katere Jaz poučujem za njihovo poslednjo dejavnost na 
tej Zemlji. Jaz ponovno izbiram borce; Jaz izbiram Moje učence, katerim Jaz lahko 
objavim Moj Evangelij, da bi ga oni razširili v svet. Začel se je čas Konca. Prihaja čas 
žetve in opravljenega mora biti še veliko dela, katerega Jaz razdeljujem Mojim 
učencem, tistim, ki hodijo za Menoj in dovolijo, da jih Jaz poučujem v svobodni volji. Ti 
učenci Konca imajo Poslanstvo kot Moji prvi učenci, katere sem Jaz Osebno izbral 
glede na njihovo notranjo kvaliteto oz. katere sem Jaz prepoznal, da so voljni in 
sposobni, zaradi česar sem jim Jaz lahko poslal Svojega Duha, Kateri jih je še naprej 
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poučeval, ko Jaz nisem več živel tej Zemlji. Vsak človek je sposoben ljubiti. Toda o tem, 
ali je on voljan ljubiti, pa odloča on sam. Sposobnost da ljubi, je Moj dar; voljnost da 
ljubi, pa je njegova zasluga… In tako je veliko poklicanih, le maloštevilni pa so 
izvoljeni… 
 
Te Moje Besede je potrebno razumeti tako, kakor sem jih Jaz razložil: da so vsi ljudje 
sposobni, če si le želijo, da pa so tisti, ki so voljni, obenem tudi izbrani, in katere Jaz 
zasipam z darovi. Moje Besede zgolj pomenijo to in ničesar drugega, nikoli pa tega, da 
Jaz zgolj nekaterim dajem milost, da bi pripadali Meni, medtem ko Jaz druge 
prikrajšam zanjo. Vsi ljudje so poklicani, vendar pa satanovi sluge niso; Jaz sem namreč 
vsakemu dal sposobnost, da lahko izboljša Ljubezen v sebi, tako da se ravno tako vsak 
lahko oblikuje v posodo za prejemanje Duha, da bi bil on potem tudi izbran; vendar pa 
je to oblikovanje duše delo njegove svobodne volje. Toda če on ne izkorišča svoje 
sposobnosti, da ljubi, se njegova duša ne bo nikoli spremenila in on ne bo nikoli 
sposoben biti posoda za prejemanje Duha. On tedaj sicer zagotovo pripada 
poklicanim, toda ne izbranim, tako da na koncu ne bo sposoben za delo. 
 
Kaj (vse) bi vi ljudje lahko uresničili, če bi pravilno uporabljali vaše sposobnosti… Moji 
prvi učenci so bili polni Duha, ko so šli v svet. Oni so vsi razvili njihovo sposobnost, da 
ljubijo; vsi so Mi bili predani in v vsaki stvari so se podrejali Moji volji. Zato sem jih Jaz 
izbral. Razdelil sem jim njihove dejavnosti; poslal sem jih v svet, da naj bi tako oznanili 
učenje (nauk) delno od tega, kar so prejeli od Mene na Zemlji, delno pa jim je bilo 
preneseno preko Mojega Duha. In oni so opravljali Mojo nalogo in poučevali… oni so 
ljudem nosili Čisto Resnico, ker je njihovo čisto bitje, ki je bilo pripravljeno ljubiti, 
preprečilo vsakršno napačno razumevanje in zavajajočo razlago. In dokler so oni sami 
govorili, je bilo Moje učenje čisto in nespremenjeno. Vendar pa ono ni ostalo takšno; 
namreč ljudje, ki so prišli za njimi, v katerih pa Moj Duh še ni mogel delovati, so sebi 
prisvojili enako službo poučevanja in čisto učenje je bilo spremenjeno... 
 
Jaz sem ponovno izbral učence časa Konca, tako da so oni sorazmerno njihovi 
voljnosti, da ljubijo, nosilci Čiste Resnice. Oni morajo ravno tako ljudem predati 
nespremenjeno Resnico, pri čemer morajo biti razsvetljeni z Mojim Duhom, če oni 
želijo opravljati njihovo učiteljsko službo, da bi bila le ta blagoslov za ljudi. 
Pripravljenost da ljubijo jih oblikuje, da so prikladni za učence, medtem ko jim 
sposobnost da ljubijo še ne zagotavlja ustrezne kvalifikacije za službo poučevanja. Da 
bi lahko poučevali, morajo oni znanje smatrati kot lastno; prenašanje tega znanja pa je 
torej posledica življenja v Ljubezni brez prisile. Vi vsi ste poklicani, toda kdo se oblikuje 
tako, da ga Jaz lahko izberem in da Jaz lahko nanj izlijem Mojega Duha, kateri 
zagotavlja čisto Resnico? In Jaz blagoslavljam Moje učence časa Konca; z njimi namreč 
zgolj prebivam v duhu, medtem ko sem bil vedno z Mojimi prvimi učenci; Jaz sem bil 
nenehno z njimi, tako da jim je bilo tudi lažje verovati v Mene kot pa učencem časa 
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Konca, kateri morajo v sebi prebuditi in povečevati vero v Mene, in katerim je zato 
težje verovati in sprejeti vsako Besedo kot Resnico. Vendar pa bom Jaz vedno z njimi, 
četudi ne fizično; in Jaz vedno v Duhu prebivam z njimi vse do Konca, ker sem jih Jaz 
Osebno izbral, ker sem jih Jaz prepoznal, pri čemer tako od vekomaj poznam njihovo 
voljnost, da ljubijo. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 5179, 27. junij 1951 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH TODA MALO IZVOLJENIH…« 

UČENCI POSLEDNJEGA ČASA… 
 
Zares je veliko poklicanih, toda le malo izvoljenih. Vi, Moji učenci poslednjega časa 
pripadate tistim poklicanim, kateri se popolnoma podrejajo Mojemu klicu (pozivu), pri 
čemer ste tako izbrani za Poslanstvo, katero zahteva popolno predanost Meni in 
razumevanje za izjemno veliko duhovno revščino bližnjih. Vas sem poklical in vi ste 
glede na to, da ste bili voljni, izbrani kot Moji Apostoli, kateri naj bi ljudem ponovno 
prinesli Čisti Evangelij… 
 
Tisti, ki bi moral dobro predstavljati to službo, mora obenem imeti tudi določene 
sposobnosti. In zato tisti, ki je poklican, v sebi razvija te sposobnosti, tako da mu lahko 
dam neko službo… in ga izberem… Ne opremljam z darovi Duha pooblaščenih 
posameznikov, ampak vi vsi lahko v sebi razvijete te sposobnosti. Tako da ste ravno 
tako vsi poklicani k duhovnemu sodelovanju; potrebujem namreč veliko delavcev in 
zato je za Mene ustrezen vsak, ki se odzove na Moj klic (poziv). 
 
Vendar pa so le maloštevilni, ki se tako oblikujejo, da so vredni Mojega poziva. Zgolj 
malo je tistih, ki z vso vnemo delajo na njihovi lastni izgradnji, da bi se kvalificirali za 
tisto, kar bi morali delati kot izbrani. Vedno znova vam namreč govorim, da ne delim 
svojevoljno darov Duha vsakemu, ampak da morajo obstajati predpogoji za 
prejemanje teh darov; to pa je delo na sebi, da bi zadovoljili pogoje, kateri zagotavljajo 
izlivanje Mojega Duha. In zato imam tako malo sodelavcev na Zemlji in ravno tako med 
ljudmi najdem zgolj malo vere v delovanje Duha v človeku, Kateri daje to izredno 
znanje in obenem tudi prenaša nenavadno moč… 
 
Te dokaze namreč lahko dajejo samo takšni ljudje, ki se oblikujejo v Ljubezen na način, 
da v sebi dovolijo Moj neposreden vpliv; katere pa potem Jaz postavim, da pričujejo o 
Meni, Moji moči in slavi… pošiljam jih v svet, da oznanijo Moj Evangelij, Božjo Resnico, 
brez katere nihče ne more postati blažen. Da pa bi lahko predstavljali to Resnico, mora 
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biti dejaven Moj Duh, ker drugače besede nimajo moči in ne pustijo nikakršnega vtisa… 
Zato mora biti glasnik v stiku Duhovno Iskro, ki počiva v njem, z Mojim deležem, z 
Duhom Očeta večnosti, tako da bo sedaj Resnica, katera je posredovana bližnjim, 
posredno poslana s strani Mene in bo tako lahko imela učinek tudi na njih. 
 
Ni vsak primeren za to; tisti namreč, četudi je poklican, sebe ni tako zgradil, da bi bil ga 
Jaz lahko izbral za odrešeniško delo, katero je tako zelo potrebno človeštvu, katero se 
nahaja v duhovnem mraku. Učinek je lahko zgolj dosežen preko moči; torej uspeh ne 
more biti nikoli zagotovljen, če primanjkuje moči, katera bi morala delovati. Toda če je 
potrebno Duhovno Iskro v človeku  prebuditi v življenje, potem mora biti aktiviran 
močan duh, da bi to zagotovil… In zato lahko zgolj tisti, ki je izbran, pričakuje 
blagoslovljeno delovanje; zgolj ljudje, ki imajo prebujenega duha, lahko močno vplivajo 
na še neprebujene ljudi. Vendar pa človek, ki ni prebujen, ne more sam doseči 
duhovnega prebujenja… 
 
Veliko je poklicanih, toda le malo izvoljenih. Toda ne zaradi Moje volje, ampak zaradi 
ravnodušnosti in neljubeznivosti ljudi, kateri ne storijo ničesar, da bi dosegli lastno 
prebujenje. Torej služba Mojih učencev v času Konca zahteva veliko duhovno moč; gre 
se namreč za odrešenje brezštevilnih duš, katere hodijo v temi. In to je dobesedno 
borba za posamezne duše; in bori se lahko zgolj tisti človek, kateri poseduje duhovno 
moč, h kateremu ta moč nenehno priteka preko Mojega Duha, Kateri se izraža v njem, 
zaradi česar mu je s strani Mene odobren nenehni vpliv moči.  
 
Zaradi tega je torej nujno potrebno, da se posoda za prejemanje moči nahaja v 
ustreznem stanju, katero pa zahteva goreče (marljivo) delo na duši, katerega mora 
zagotoviti sama volja človeka. In tedaj ga Jaz tudi izberem za Poslanstvo, katero pa je 
največji blagoslov za njega samega, kakor tudi za bližnje, in katero je priznano kot to, 
kar tudi je: nujno delo odrešenja bližnjih v poslednjem času pred Koncem, da bi se jih 
rešilo pred propadom, preden nastopi končni Konec. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 5604, 16. In 17. februar 1953 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH TODA MALO IZVOLJENIH…« 

 
Veliko je namreč poklicanih, toda malo izvoljenih. Vsem vam je dana naloga, da se 
oblikujete v posodo Mojega Duha. In vsi bi to lahko naredili, če bi vaša volja stremela k 
temu. To, da vsi ne dosežete tega cilja, je zaradi vas samih, kakor tudi zaradi vaše volje, 
katera je svobodna in katere Jaz ne usmerjam ali določam, da bi pravilno delovala. 
Zgolj malo je tistih, ki vzamejo resno svojo zemeljsko nalogo, pri čemer oni svoje srce 
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oblikujejo po Moji volji in tako lahko omogočijo Mojemu Duhu, da je dejaven v njih. In 
to so torej tisti, kateri so med poklicanimi tudi izbrani … 
 
Biti izbran s strani Mene pomeni izpolniti nalogo, katero pa lahko zgolj izpolni tisti 
človek, ki dovoli delovanje Mojega Duha. On mora Mene in Moje Ime zastopati pred 
svetom. On mora oznanjati Mojo Besedo, Božje učenje Ljubezni, katero ljudem 
oznanja (razodeva) Mojo voljo. Takšne službe na Zemlji ne more izvajati človek, kateri 
ne spada med Moje izbrance, ker je za oznanjanje Vesele Novice (Evangelija) potrebno 
določeno znanje, katero je v skladu z Resnico. Neko takšno znanje ne more biti 
pridobljeno s preučevanjem; razumsko znanje namreč ni dovolj za širjenje Mojega 
Evangelija, ampak šele Duh iz Mene lahko oživi razumsko znanje, ker drugače ono 
ostaja zgolj povsem posvetno znanje, celo če je njegova vsebina duhovna. 
 
Torej vsak glasnik Moje Besede je moral biti za svojo službo izbran s strani Mene, kar 
pa mora on tudi dokazati… On mora dokazati dar Duha; v njem mora biti očitno 
prepoznavno delovanje Mojega Duha. To pa pomeni, da on poseduje sposobnosti, 
katerih se ni sam naučil, ampak so mu s strani Mene dane kot dokaz delovanja Mojega 
Duha v njem. Neka takšna sposobnost je ravno tako razlaga Moje Besede, Katera 
pričuje o Meni… razlaga Pisma, Katero velja za Mojo Besedo… 
 
Ne glede na to, kolikor dolgo časa bi trajalo preučevanje, pa le to človeka ne more 
usposobiti za razumevanje in razlago duhovnega pomena Moje Besede. Razumsko 
znanje namreč ne more nadomestiti tega, kar Moj Duh objavi človeku. Po drugi strani 
pa Moj Duh ne more delovati tam, kjer ni (pred)pogojev za to. Vendar pa tam, kjer 
deluje Moj Duh, razumsko znanje ni nujno; tam Jaz Osebno poučujem človeka in mu 
skozi popolno razumevanje vstavljam v srce duhovne Resnice, da je tako on poln 
znanja in spoznanja… 
 
(17. februar 1953) In zato je zaman truditi se želeti »zgrabiti« Modrost iz Pisma, vse 
dokler Moj Duh ne more delovati. In tako je pojasnjeno tudi to, zakaj se tako pogosto 
napačno razlaga Mojo Besedo; zakaj se razume samo dobesedni pomen in ne duhovni 
pomen, katerega sem Jaz postavil v vse Moje Besede, katere sem govoril na Zemlji. 
Človekov razum namreč zajema pomen črke; Duh iz Mene, če lahko deluje v človeku, 
pa duhovni pomen. In kakšno razumsko delo je torej potrebno za to… medtem ko Duh 
iz Mene brez razumske dejavnosti jasno in razumljivo razlaga Mojo Besedo. 
 
Poleg tega pa človek to razlago daje povsem naravno, kot da je to rezultat razuma. 
Vendar pa globoka Modrost tega, kar govori, se pravi vsem razumljive razlage, pričuje 
o delovanju Duha, čeprav pa zopet samo v tistih, kateri imajo dobro voljo in želijo biti 
pravilno podučeni… Medtem ko razumsko tolmačenje ljudem ne daje zadovoljivih 
razlag in ne more biti prepričljivo. Zgolj Duh daje svetlobo. Duh je posrednik Resnice in 
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zgolj Duh se usmerja k srcu, medtem ko razum govori zgolj razumu, česar pa srce ne 
prepozna. 
 
In Moj Duh bo nenehno učinkovit tam, kjer je Ljubezen… Tista Ljubezen, Katera je 
nenehno pripravljena dajati, Katera želi pomagati in osvobajati; tista Ljubezen, Katera 
zgolj želi ublažiti trpljenje, naj bo to duhovno ali pa zemeljsko. Tam, kjer je moč opaziti 
ustrežljivo, popolnoma nesebično Ljubezen, se vedno lahko najde Resnico. Jaz sem 
namreč tam, kjer je Ljubezen, ker vsako delo Ljubezni pritegne Mene Osebno, pri 
čemer je tako človek, ki živi v Ljubezni, globoko povezan z Menoj… Kjer pa sem Jaz, 
tam deluje Moj Duh. Kjer sem Jaz, tam je Resnica. Kjer sem Jaz, tam se izražam skozi 
Duha, kar pa obenem tudi pomeni svetlobo, spoznanje… to pomeni posedovanje 
nekega znanja, katero je v skladu z Resnico… AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6712, 11. december 1956 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH…« 

 
Da bi bili lahko uvedeni v Resnico, vas mora obvezno usmerjati volja, potreba po 
Resnici, ker vi drugače ne morete prejeti daru, katerega ste vi nekoč zavrnili: svetlobo 
spoznanja. To vam je sicer resda vedno ponujeno, vendar pa je najprej potrebna volja 
za prejetje tega daru. Vi ste nekoč prostovoljno odšli v mrak, s čimer ste se odrekli 
svetlobi (spoznanju). Odrekli ste se dragocenemu daru; ona je bila vaša lastnina; ona je 
bila namreč ena izmed značilnosti popolnosti, v kateri se je nahajalo vsako od Mene 
ustvarjeno bitje… 
 
Prostovoljno ste se odrekli vaši popolnosti in postali bitja brez svetlobe, pri čemer ste 
izgubili vse značilnosti vaše popolnosti. Vendar pa Moja Ljubezen ne želi, da ostanete 
takšni, kakor ste se sami oblikovali, zaradi česar vam nudim vse, da bi vam pomagal 
ponovno priti do popolnosti.  Da pa bi sprejeli to, kar vam Jaz nudim, je kot (pred)pogoj 
potrebna vaša volja, tako da Jaz želim vas ljudi uvesti v Resnico, če vi težite k temu. 
 
In vi ljudje ste brez izjeme poklicani (pozvani), da ponovno pridete do blaženosti, pri 
čemer boste tako na svetlobi Resnice. In tako ne morete reči, da je nekomu dana 
manjša milost in da zato ni mogel doseči cilja, kateri vam je postavljen. Vendar pa je 
pripravljenost ljudi, da sprejmejo zelo različna, zaradi česar je tudi delovanje milosti 
različno, kar pa vas ljudi napelje k temu, da verujete, da je milost omejena. 
 
Vsi ste poklicani; Jaz namreč ne zapostavljam nobenega bitja, kadar delim milost, 
katera bi vam morala pomagala priti do blaženosti… Čeprav pa so le maloštevilni 
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izbrani… Le maloštevilni sprejmejo darove milosti s takšnim veseljem in hrepenenjem, 
da so tudi lahko zelo bogato obdarjeni, da lahko milost postane učinkovita za njih in da 
oni tako pripadajo tistim, kateri se že na Zemlji ponovno vzpenjajo navzgor in katere 
potem Jaz lahko obdarim tako, da se to ljudem zdi, kot da so »izbrani«… Vendar pa so 
jim njihova lastna volja, njihova pripravljenost in njihovo hrepenenje prinesli zrelo 
stanje, zaradi česar jim je bilo mogoče dostaviti Resnico in jim ponovno podariti 
svetlobo, katere pa ljudem primanjkuje, ker jim primanjkuje voljnosti za to. 
 
Ne obstaja takšno bitje, katero hrepeni po svetlobi in katero bo moralo ostati v 
mraku… Jaz namreč Moje stvaritve vedno obdarim v skladu z njihovim hrepenenjem, v 
skladu z njihovo voljo, in nikoli jih ne bom prisiljeval, da bi sprejeli Božanske darove. 
Prisila bi bila to, ko bi bili ljudje proti svoji volji obdarjeni z izrednim darom milosti, 
kateri bi jih torej prisilno uvedel v svetlobo (spoznanje). Takrat bi bilo neko takšno bitje 
obsojeno; to ne bi bilo bitje, katero sámo odloča o sebi in katero se tako, kot lahko 
nizko potone, tudi lahko izrazito visoko dvigne glede na svojo voljo. 
 
Tako da veste, da si je vsako bitje, katero se nahaja na svetlobi Resnice, samemu sebi s 
svojo voljo priskrbelo to svetlobo. In po stopnji spoznanja lahko prepoznate Meni 
naklonjeno voljo, ker zgolj Jaz lahko omogočim, da svetloba Resnice sije v srce človeka, 
kateri se želi združiti z Menoj… 
 
Človek, ki Me zanika in zavrača, kateri ni v stiku z Menoj, ne more biti nikoli v Resnici, 
kakor on tudi ne bo nikoli hrepenel po Resnici: po znanju, katero mu daje svetlobo o 
njegovem poreklu in njegovem cilju… Njega vodijo zgolj posvetne misli in načrti. On se 
giblje v nekem povsem zemeljskem svetu; on ne spoznava duhovnega kraljestva in 
zato tudi ne more dobiti znanja o tem duhovnem svetu. Njegova volja namreč določa 
misli, katere pritekajo k njemu; in ravno ta volja je zgolj usmerjena k svetu, zaradi česar 
ga tudi izpolnjujejo zgolj posvetne misli. Toda brez vaše volje ne morete nikoli priti do 
Resnice. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 7093, 15. april 1958 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH, REDKI  SO IZVOLJENI…« 

 
»Veliko je namreč poklicanih, toda redki so izvoljeni…« Vendar pa teh Besed ne 
smete razumeti tako, kot da imam Jaz samo do nekaterih posebno milost, kot da si 
poljubno izbiram Moje služabnike in sodelavce na tej Zemlji. To je bolj odvisno od vas 
samih, da se vi tako uskladite, da vas Jaz tedaj lahko izberem za dejavnost, katera 
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zahteva določene predpogoje; dejavnost, katere ne more izvajati vsak, če se na 
ustrezen način sam ne oblikuje v svojem bitju. 
 
In mnogi bi to lahko naredili… zato so mnogi poklicani (pozvani)… vendar pa so zgolj 
maloštevilni, ki to naredijo; zgolj maloštevilni preobrazbo svojega bitja jemljejo tako 
resno, da jih zato Jaz lahko izberem za službo za Mene. 
 
Zopet pa sem Jaz tisti, ki izberem. Ne more se človek sam »poklicati«, kakor ga ravno 
tako ne more poklicati nek drugi človek, da bi bil pravi Božji služabnik… zaradi česar se 
tudi vseh, ki se na Zemlji izdajajo za takšne, sploh ne more gledati, kot da so »Moji 
služabniki«. 
 
Da bi se lahko vstopilo v Mojo službo, morajo biti izpolnjeni pogoji, kateri dovoljujejo 
delovanje Mojega Duha. Vendar pa Moj Duh lahko postane dejaven zgolj takrat, ko se 
je človek z marljivim delom na duši oblikoval v posodo, v katero se tedaj lahko 
neprestano izliva Moj Duh. 
 
In takrat je delo na duši sestavljeno iz preoblikovanja svojega bitja… iz preobrazbe 
svojega samoljubja v nesebično Ljubezen do bližnjega… Jaz namreč skozi Mojega 
Duha lahko delujem zgolj v človeku, kateri živi življenje Ljubezni, pri čemer tako 
obenem tudi lahko razume jezik večne Ljubezni, katera se tedaj izraža skozi duha. Res 
je, da se ne more trditi, da so brez Ljubezni vsi ljudje, kateri se imajo za Moje 
služabnike… kateri so izpolnili vse posvetne priprave za (po)klic, kateri se uradno 
imenuje »dušni pastir«. 
 
Torej ti ljudje se morajo najprej osvoboditi naučenega znanja; najprej morajo z Menoj 
vzpostaviti tako intimno zvezo, da ta zveza tedaj omogoča, da ga Jaz izberem za 
službo za Mene… pri čemer morajo verovati, da jim Jaz dajem odgovor na vsako 
vprašanje, katerega postavijo… torej morajo zavestno poslušati odgovor in tako 
omogočiti, da jih potem neposredno poučujem v katerikoli obliki… 
 
Te zveze z Menoj ni mogoče vzpostaviti skozi formalne molitve ali z izvajanjem 
ceremonialnih postopkov (obredov)… ampak je pogoj otroška predanost Očetu in 
določena otroška vera, katera izvira iz njihovega življenja Ljubezni. Šele tedaj bo sledilo 
tudi povezovanje z Moje strani; njega namreč tedaj vodi in poučuje Moj Duh. Šele tedaj 
bo v njem zaživelo znanje, katerega je on prejel skozi proučevanja, ali pa bo kot 
popolnoma neuk s strani Mojega Duha… s strani Mene Osebno… uveden v znanje, 
katero je v skladu z Resnico. 
 
In šele tedaj lahko postane primeren delavec na Zemlji, služabnik, kateri Mene in Moje 
Ime zastopa pred svetom. Če vi vsi ljudje lahko v sebi razvijete Ljubezen, ste na ta 
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način poklicani… Čeprav pa Jaz lahko izberem samo tistega, kateri se je ustrezno 
oblikoval v svobodni volji. 
 
Torej nihče, kateremu je »delovanje Duha« tuje, se ne more se prišteti med Moje 
služabnike nihče… kateri ne veruje v to, da se Jaz Osebno objavljam ljudem v Besedi; 
kateri zanika, da Jaz Osebno govorim Svojim otrokom na Zemlji… kateri torej niti ne 
razume, kaj so »darovi Duha«, in kateri dvomi v kakršnokoli delovanje Duha, ker on s 
svojim bitjem ali svojo nagnjenostjoi onemogoča, da bi se Moj Duh izrazil v njem. 
 
Vendar pa se ta splošna pomankljivost, katera je še posebno izražena pri tistih, kateri 
se imajo za Moje predstavnike na Zemlji, izraža v tem, da ne priznajo kakršnokoli 
»neposredno delovanje skozi Njegovega Duha«. In vsak »izvoljeni« je sovražnik, 
katerega se napada. To pa je znak časa Konca; to, da so zgolj maloštevilni ljudje še 
prosvetljenega duha, da pa mnogi trdijo, da sem jih Jaz postavil v službo, katero 
izvajajo na Zemlji. 
 
Oni torej ne morejo biti nikoli Moji glasniki pred drugimi ljudmi, ker Mi oni ne dajejo 
priložnosti, da bi se lahko Jaz Osebno izrazil skozi njih. Tukaj se gre prej za to, da oni 
govorijo svoje lastne stvari. To pa bo ne bo prineslo rezultata, ali pa bo pač imelo 
škodljive posledice; namreč tam, kjer Jaz ne morem govoriti, tam govori Moj 
nasprotnik, celo če on ravno tako uporablja Božje Besede. 
 
Vsi ti služabniki so služabniki sveta, kateri iščejo in kateri so našli čast, slavo ali pa 
preskrbljeno zemeljsko življenje; katerim pa torej Božje Kraljestvo ni blizu… kateri 
svojemu Bogu in Stvarniku niso bližje od brezštevilnih drugih ljudi, ker bi drugače z 
vsemi močmi stremeli k notranjemu razsvetljenju, pri čemer bi tako tudi vzpostavili stik 
z Menoj, da bi tako potem s strani Mene lahko prejeli »poziv« (po-klic). Zlasti izlivanje 
Duha je ljudem še nerazumljiv pojem… kar pa je znak, da oni še niso prebudili v sebi 
Duha skozi Ljubezen. 
 
Da pa je lahko nekdo postal primeren služabnik za Mene, je moralo pred tem priti do 
prebujenja Duha. Šele tedaj namreč on lahko od Mene prejme učenje; on šele tedaj 
lahko in tudi bo izvajal delo, za katerega ga Jaz potrebujem… šele tedaj sem ga Jaz 
izbral za poslanstvo, katero je izjemno pomembno in zaradi česar tudi zahteva prave 
sodelavce na Zemlji, da bi bilo lahko narejeno na blagoslov ljudi, katerim je potrebna 
pomoč v duhovni stiski… AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7617, 6. junij 1960 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH, MALO JE IZVOLJENIH…« 

 
Kdor se čuti, da je poklican za duhovno nalogo, mora on tudi smatrati, da je ta naloga 
primarna (najpomembnejša, nujna, neodložljiva), ker je notranji klic prišel iz Mene, 
zaradi česar je tudi potrebno izpolniti Mojo voljo. In Moj Duh bo človeku objavil, kaj Jaz 
želim od njega, tako da mora on zgolj slediti notranji spodbudi, da bi sedaj tudi opravil 
svojo nalogo. 
 
V poslednjem času so mnogi poklicani s strani Mene. Vendar pa so le maloštevilni 
izbrani; naloge, ki so jim dane, namreč zahtevajo določene sposobnosti, kot je trdna 
volja, da Mi služijo. Jaz pa resnično lahko določim, katero nalogo lahko Jaz dam 
posamezniku, kakor Jaz ravno tako vem, kako jo bo on sedaj opravljal. In tako bo on 
sedaj tudi ustrezno postavljen, da bi bil uspešno dejaven v Mojem vinogradu, zaradi 
česar je tudi njegova življenjska usoda postavljena tako, da bi to koristilo njegovi službi 
za Mene. 
 
Toda včasih se zdi, da je ta usoda precej neprijetna za nalogo, ki je dana človeku, v 
smislu, da je usoda preprečila, da bi bil človek v službi za Mene… Vendar pa mora on 
ostati v nenehnem zaupanju in gotovosti, da je on s strani Mene poklican v svojo 
službo, pri čemer ga bom Jaz tudi tako dolgo držal, da bo primeren za to, vse dokler je 
to Moja volja. On pa mora biti goreč in vedno misliti, da on zgolj tako ostaja Moj zvest 
služabnik, ko se podreja Mojim napotilom… ko on stori vse, kar je v njegovih močeh… 
 
In on pri svojem delu v vinogradu ne sme nikoli dopustiti, da ga vodijo njegovi bližnji; 
on mora zgolj poslušati Mojo Besedo, katero bo vedno slišal, kadarkoli si on to želi. 
Moji pravi delavci v vinogradu bodo namreč v sebi ravno tako slišali Moj glas, tako da 
oni lahko vedno opravijo pravilno delo zgolj takrat, ko uemerijo pozornost na ta glas in 
mu sledijo. 
 
Kdo je torej pravi delavec v Mojem vinogradu? Vsak tisti, ki se Mi resno in iz Ljubezni 
do Mene ter bližnjega da na razpolago; tisti, ki želi sodelovati pri odrešenju izgubljenih 
duš, zaradi česar on z Menoj vzpostavi in ohranja iskreno globoko povezanost, skozi 
katero on sedaj lahko sliši Mojo Besedo, katera ga uči o njegovi zemeljski nalogi. Jaz 
zelo cenim to resno voljo za sodelovanje, tako da ga Jaz sprejmem v Mojo službo, ker 
Jaz v Mojem vinogradu potrebujem delavce, kateri so izredno dejavni v poslednjem 
času in zato pomagajo tam, kjer je velika duhovna težava… 
 
Vendar pa oni ne smejo delati svojevoljno; oni morajo čakati na Moj klic in prejeti Moja 
napotila, katera jim potem Jaz tudi jasno dostavljam preko srca. In Jaz bom blagoslovil 
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vsakega, kateri se Mi še ponudi za službo; v poslednjem času je namreč nujno, da bo 
delo marljivo opravljeno, da bodo tako ljudje še (od)rešeni pred propadom Zemlje, 
kateri se bo kmalu zgodil… kateri bo prinesel duhovno in zemeljsko spremembo, kakor 
Jaz to vedno znova oznanjam preko Moje Besede, kateri pa morate vi tudi podariti 
vero, da se tako ne bi izgubili. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7774, 16. januar 1960 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH, LE MALO JE IZVOLJENIH…« 

 
Veliko je namreč poklicanih, toda le malo je izvoljenih… Te Besede bi zgolj morale 
pokazati na to, da Jaz postavljam določene zahteve, da bi vas lahko izbral za neko 
poslanstvo in da bi torej vi lahko izpolnili vse te zahteve, če je to vaš resen namen. Jaz 
resnično ne izključujem nobenega človeka, ko Mi je on pripravljen služiti; Jaz 
sprejemam vsakogar, ker ste vi vsi poklicani k zveličanju in blaženosti, kakor ste 
obenem tudi vsi poklicani, da greste po poti, katera vodi do zveličanja in blaženosti. 
Vendar pa je to sedaj odvisno od vas samih, v kakšno stanje se vi postavljate; ali se in 
kako se vi postavljate, da bi bili sedaj tudi Moji ustrezni služabniki, katere potem Jaz 
lahko postavim tam, kjer je to potrebno, da bi uspešno opravljali odrešeniško delo… Vi 
morate doseči določeno stopnjo zrelosti; vi se morate tako pripraviti, da vas Jaz lahko 
»izberem« za poslanstvo, za katero vas Jaz potrebujem… Za neko takšno poslanstvo je 
namreč najprej potrebna nenehna povezanost z Menoj, da vam tako lahko Jaz objavim 
Mojo voljo, da vam tako Jaz lahko dam delo, katerega morate vi opraviti. Ta nenehna 
povezanost je zgolj lahko vzpostavljena skozi nenehno delovanje v Ljubezni… »kdor 
namreč ostaja v Ljubezni, ostaja v Meni in Jaz v njem…« (1 Janez 4:16). Ta Ljubezen 
vas mora sedaj voditi do prebujenja vašega duha; kar pa zopet pomeni to, da se 
duhovna iskra v vas združi z Duhom Očeta večnosti in da vas On sedaj lahko poučuje… 
da On v vas prižge svetlobo spoznanja in da vi potem tudi jasno ter razločno 
prepoznate Mojo voljo, katero boste tako vedno pripravljeni izvršiti. In potem vam Jaz 
lahko dam neko poslanstvo glede na vašo sposobnost, da skozi glas Duha slišite Mene 
Osebno, pri čemer bodo tako tudi različna poslanstva, ker vsak človek lahko prebudi 
sposobnosti, ki so uspavane v njem. In tako obstajajo različne sposobnosti, kakor je 
obenem tudi različna stopnja zrelosti tistih, kateri Mi želijo služiti, pri čemer je 
razumljivo to, da Jaz sedaj ravno tako za posebna poslanstva izbiram ljudi, kateri so v 
sebi že razvili posebne sposobnosti, katere pa torej niso odvisne od telesnega stanja, 
ampak od duševne zrelosti… Veliko je poklicanih, le malo pa je izvoljenih. In Zato imajo 
lahko mnogi ljudje ravno tako enako voljo, da bi bili oskrbljeni in prejemali nasvete 
skozi Moj govor. Vendar pa ne morejo vsi prejeti enakega govora, ker Duh še ni dovolj 
prodrl v njih in jih prežel in ker Jaz ne morem razdeliti enake duhovne dobrine tistim, 
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katerih stopnja zrelosti še ne dovoljuje, da bi prodirli v najgloblje znanje. To pa zgolj Jaz 
lahko ocenim; in Jaz ne bom nikoli razočaral Mojih služabnikov, kateri se Mi ponudijo 
za delo v vinogradu… Jaz bom vsem razdelil in jih postavil na mesto, kjer je potrebno 
njihovo delo; vsi ljudje imajo namreč različne želje in sposobnost za prejemanje… pri 
čemer bodo tako tudi ustrezno oskrbljeni. Zato se morate vi čutiti »poklicane« in si 
goreče prizadevati, da bi vas Jaz »izbral«. Vendar pa morate vi ravno tako vedeti, da 
morate potem vi izpolniti vse pogoje, katere vam Jaz postavljam. Čim vam namreč Jaz 
zaupam neko poslanstvo, to obenem tudi pomeni določeno nalogo za vas, katero bi 
morali vi zanesljivo izpolniti, da bi se vi dokazali, da ste vredni, da Jaz izkoristim vašo 
službo. Vendar pa vas neko takšno poslanstvo obvezuje… toda vi boste naredili 
blagoslovljeno delo, če le imate vi voljo, da Mi služite; če si vi vedno goreče prizadevate 
biti dejavni za Mene in Moje kraljestvo in Moje Ime oznanjate po celem svetu. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 8211, 11. julij 1962 

 
»VELIKO JE NAMREČ POKLICANIH, LE MALO JE IZVOLJENIH…« 

 
Veliko je namreč poklicanih, toda le maloštevilni so izvoljeni… Vendar pa to ni 
prostovoljno delo s strani Mene, da bi Jaz zgolj nekatere določil in jih usposabljal, da bi 
bili dejavni za Mene in Moje kraljestvo, ampak vi ljudje sami odločate o tem. Vi ste 
namreč poklicani, da postanete resnični Božji otroci. In čim se vi resno držite tega, 
boste vi kmalu izbrani, pri čemer pa so potem tukaj tudi (izpolnjeni) predpogoji, kateri 
pa Mi sedaj nalagajo, da vam v vsej polnosti dostavim duhovne darove… milosti, katere 
pa morate vi samo izkoristiti, da bi dosegli Božje otroštvo, kar pa je namen in cilj 
zemeljskega življenja… 
 
Zato vi ne bi smeli verovati, da ste že od vekomaj v naprej določeni za to, ali boste 
dosegli stopnjo zrelosti ali pa ne… Vi ne bi smeli verovati, da Jaz posebno postavljam v 
ospredje enega ali drugega oz. da dovoljujem, da k njemu pritekajo izredni darovi 
milosti, kateri bi mu omogočili, da se oblikuje po Moji volji… Vsi ljudje imate na 
razpolago enake darove milosti, katere pa morate vi sami ustrezno izkoristiti. Potem 
pa vas Jaz lahko izberem; Jaz vam lahko že na Zemlji dam določeno službo, katero bi 
vsi ljudje lahko opravljali. Vendar pa nimajo volje za to in zaradi tega tudi ne 
izpolnjujejo pogojev, kateri pa so predpogoj za neko takšno službo. 
 
To je namreč duhovna naloga, katero Jaz dajem tistim, katere Jaz izberem… to je Moja 
služba za Mene in Moje kraljestvo, katera človeku ne daje nikakršnih zemeljskih 
vrednosti, ampak se nanaša zgolj na odrešenje izgubljenih (zavedenih) duš… delo, za 
katerega Jaz potrebujem ljudi, kateri bi morali za njihove bližnje uresničiti to 
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odrešeniško delo. Ker pa bi se morali vi dokazati v ustrežljivi Ljubezni, ste zato tudi vi 
vsi poklicani… 
 
In tako je zgolj tisti, ki se dokaže, obenem tudi izbran, ker ima takrat ravno tako na 
razpolago moč, katero zahteva neko takšno delo odrešenja; on namreč pride do te 
moči skozi njegovo delovanje v Ljubezeni… pri čemer sedaj to delovanje v Ljubezni 
človeka povezuje z Menoj, da se tako Duhovna Iskra, ki je Moj delež in je uspavana v 
njem, sedaj prebudi in človeka spodbudi k dejavnosti, katero mora on opraviti v Moji 
službi, in ker bo potem on… kakor je podučen s strani Mojega Duha… tudi deloval, 
hotel in razmišljal popolnoma v Moji volji. In tako je on sedaj ustrezen služabnik za 
Mene; nek izbranec, kateri vodi svojo službo na blagoslov svojih bližnjih in kateri je 
obenem tudi povezan z Menoj in bližnjimi, pri čemer jim zato tudi lahko prenese Mojo 
voljo. 
 
Nujno je namreč to, da ljudje poznajo Mojo voljo. In Jaz bom sprejel vsakega, ki se Mi 
kot posrednik v svobodni volji da na razpolago in želi biti odrešeniško dejaven. In Jaz ga 
izpolnjujem z milostjo in močjo; Jaz mu podarim svetlobo (modrost, znanje), da tako on 
nosi v svet to svetlobo… On je namreč sledil Mojemu klicu, tako da ga Jaz lahko 
izberem in ga priključim Mojim, kateri so goreče dejavni za Mene in Moje kraljestvo. 
AMEN  
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Bertha Dudde-Življenjepis 

 
Objave "Notranje Besede" dobivam in zapisujem od dne 15. junija, 1937. leta. Da bi 
izpolnila želje mnogih mojih prijateljev, vam bom dala opis mojega zemeljskega 
življenja, kratko razlago o tem, kar sem prejela na duhovni način, pa tudi moje lastne 
občutke o vsem tem. 
 
 Rojena sem bila 1. aprila, 1891. leta v Liegnitzu v Šleziji, današnja Poljska, kot druga 
hči umetniškega slikarja. Otroštvo sem preživljala harmonično v domu svojih staršev, 
skupaj z mojimi šestimi sestrami. S težavami preživetja sem se srečala že zelo zgodaj. 
Moji starši so potrebovali denar, zato sem svojo nagnjenost k šivanju izkoristila, da bi 
tako bila koristna svoji družini. Toda tudi poleg tega so imeli starši finančne težave in s 
tem tudi skrb, tako, da sem se vse do nedavnega trudila pomagati svoji družini. 
 
Moji starši so bili različne veroizpovedi. Oče je bil protestant in mati katoličanka. Mi 
otroci smo bili vzgojeni v katoliški veri, vendar nas nihče ni pritiskal ali nas prisilil, da 
sledimo cerkvenim običajem, tako , da bi se kasneje lahko vsak od nas sam in v popolni 
svobodi odločil o svoji verski pripadnosti. 
 
Jaz osebno sem bila verna, vendar nisem mogla sprejeti doktrine katoliškega sistema, 
čeprav sem spoštovala cerkev. Enostavno nisem mogla navzven zastopati nekaj, kar 
moja notranja vest ni sprejela s popolnim prepričanjem. Zato sem prenehala hoditi v 
cerkev, od pridig sem slišala le malo in nisem imela nobenega znanja Svetega pisma. 
Nisem prebirala nobene verske ali znanstvene literature in se nisem pridružila nobeni 
drugi skupini ali verski sekti. 
 
Kdor pozna katoliško obliko vere, pozna vse vrste stiske, v katere zapade človek s svojo 
vestjo, če se je želi osvoboditi. To tudi meni ni bilo prizaneseno. Vendar je v meni 
ostalo vprašanje: kaj in kje je tisto, kar je pravilno (ali kaj je Resnica in kje jo človek 
lahko najde?). 
 
Pogosto sem, medtem, ko sem molila Gospodovo molitev (»Oče naš«), prosila 
Gospoda, naj mi dovoli najti njegovo kraljestvo. Ta molitev se je izpolnila 15. junija, 
1937. leta. Tiho sem molila in poslušala svojo notranjost-bila sem povsem umirjena-v 
takem stanju sem bila pogosto, ker me je v tem času vedno prežemal čudežni mir, in 
misli katere so mi pri tem prihajale-v predelu srca, ne v glavi-so mi nudile tolažbo in 
dajale moč. 
 
Nisem še vedela, da so mi te misli bile »dane«, vse dokler v enih čudnih sanjah nisem 
doživela nekaj, kar se je kasneje izkazalo kot Resnica, kar me je spodbudilo zapisovati 
te »misli«.  
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Tako mi je nekega dne, ko sem poslušala svojo notranjost, jasno in glasno prišel niz 
besed, katere sem zapisala. To je bilo prvo sporočilo, ki sem ga zapisala in ono se je 
začelo takole: ’’V začetku je bila Beseda! Te Deum (prva beseda himne 'Te Deum 
laudamus', tj. 'Tebe Boga slavimo') Stvarnik Nebes in Zemlje!’’ 
 
In potem so se pojavili dvomi: »Ali si to napisala sama od sebe?« -Skratka, borila sem 
se, molila in imela mnoge notranje borbe, toda besede so vedno znova prihajale kakor 
reka, kakor velik tok modrosti, pred katerim sem drhtela. In potem me je Sam Bog 
osvobodil dvomov, On mi je odgovoril in prepoznala sem Njega v Njegovi Besedi kot 
našega Očeta. Moja vera je rasla, dvomi so postajali vse manjši in jaz sem prejemala in 
zapisovala vsak dan. 
 
Vsebina zapisanega je presegala moje znanje. Izrazi, katerih nikoli nisem slišala ali o 
njih brala, čudni izrazi v tujem jeziku, znanstveni izrazi, kakor tudi navodila so mi 
neustavljivo pritekali. In povrh vsega (še) ljubezenske izjave Nebeškega Očeta, katerih 
še nikoli nisem slišala in katere konec koncev dajejo zatočišče in pojasnjujejo vsa 
vprašanja o našem življenju in pomenu našega obstoja. 
 
Te «Besede« mi prihajajo na naslednji način: po notranji molitvi in kratki koncentraciji, 
poslušam navznoter. Tam se potem javljajo jasno izražene misli in besede, ena po ena, 
tečejo jasno-vedno tri ali štiri naenkrat, podobno radijski napovedi ali meteorološkemu 
poročilu, in to počasi, tako, da z lahkoto lahko sledim in zapišem en del stavka za 
drugim.   
 
Besede zapisujem stenografsko, kot po diktatu, brez, da z mislimi ali konstruktivno 
sodelujem v tem. Pri tem nisem v nobenem stanju transa; Poleg tega jaz ne formuliram 
stavka, ampak mi besede na nek način priskočijo, ne, da bi v času pisanja zajela pomen 
zapisanih besed.  
 
Dneve ali celo tedne pozneje ta stenogram prenesem v čisti zapis, brez, da bi ga najprej 
prebrala, besedo za besedo, ne, da bi spremenila ali “izboljšala” en sam zlog in v 
nobenem primeru ne obdelujem pomena rečenega, niti ga stiliziram. Trajanje enega 
takega diktata (Objave) traja približno pol ure. Izrecno bi poudarila, da ta proces ne 
nastane kot produkt kakršnegakoli pritiska, tj. prisile, niti se ne dogaja v ekstatičnih 
pogojih. Vse to se dogaja trezno in enostavno, brez kakršnegakoli navdušenja ali vpliva 
moje lastne volje. Kadarkoli lahko prekinem Objavo ter jo po desetih urah ali dneh 
sredi prekinjenega stavka preprosto nadaljujem. Ne da bi jo prej prebrala, mi je Objava 
spet narekovana v pero.  
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Volja mi je torej osvobojena od kakršnekoli prisile-to kar jaz želim, je služiti Bogu in 
delati to, kar Njegova Sveta Volja zahteva od mene.  
 
V vsej Resnici lahko izjavim, da sem do te Resnice bila „vodena” in, da so mi izrazi bili in 
morali biti popolnoma tuji. Šele leta kasneje sem našla potrditev tega, kar sem prejela, 
ko sem spoznala zapise štajerskega mistika Jakoba Lorberja. Nemogoče si je 
predstavljati moje veselje med branjem velikih Lorberjevih del, "Velikega Janezovega 
evangelija" in "Jezusovega otroštva". Šele takrat sem ugotovila, da so tudi drugi ljudje 
dobili Božjo besedo (Objave), da je Bog, Gospod govoril Svojim otrokom v vseh 
obdobjih in, da bo tudi v prihodnje nadaljeval govoriti, ker Očetova Ljubezen in milost 
niti ne moreta drugače. 
 
V Lorberjevih zapisih sem odkril isto stvar, ki je tudi meni bila dana. Pogosto nisem 
razumela Besede, ki mi je prišla (po Duhu), vendar mi je nebeški Oče v svoji Ljubezni 
dajal tudi pojasnila. Bili so tudi čudežni dogodki, ki jih sedaj posamično ni mogoče 
navajati, ampak kateri pričajo o nepredstavljivi ponižnosti in Očetovski nežnosti. 
 
V pomanjkanju vsesplošne izobrazbe sem se vedno štela za nepopisan list. 
Pomanjkanje denarja in časa mi je preprečilo branje dobrih knjig in obisk predavanj. 
Poznala sem samo trdo delo od ranega jutra do poznega večera. In poleg tega sem 
vsak dan prejemala slastne obroke duhovnih dobrot, ne, da bi sploh vedela, za koga 
sem to prejemala. 
 
Ravno moje nepoznavanje Svetega pisma in katoliške doktrine mi je omogočilo, da 
sprejmem Besedo od Zgoraj bez kakršnegakoli odpora. Moja izkušnja me uči, da je 
resen katolik ali protestant, čigar znanje je zakoreninjeno v dogmatskih teorijah, 
preveč vezan na njihovo dogmo, da bi sprejel in objel Božanske Objave brez odpora.  
 
Vendar pa še vedno obstajajo znanstveniki na več fakultetah, ki z okrepljenim 
zanimanjem najresneje razpravljajo o teh Božanskih Naukih. Ne samo, da jih zanimajo 
neprecenljive razlage o pojavu materije, temveč tudi njene morebitne razgradnje, 
ampak tudi pojav lažnih naukov in različnih verskih sistemov in veroizpovedi. V 
sporočilih (Objavah), ki sem jih prejela, je prikazano, katere so te napake, in vsakdo 
mora svojo pozornost usmeriti na vsakega od teh napačnih naukov, kadar koli se za to 
ponudi priložnost. 
 
Vendar pa je vsakemu prepuščeno svobodno sprejeti ali zavrniti Gospodovo besedo v 
svojem srcu. Toda za tistega, ki razume duha teh Očetovih Besed in ne ravna v skladu z 
njimi, ta le povečuje razkorak med seboj in našim nebeškim Očetom. Ko ne sledi 
besedam opozoril Ljubezni, se on s tem neizogibno postavlja pod zakon. In v enaki 
meri, v kateri ne spoštuje Božjih zapovedi Ljubezni, bo izgubil tudi Božjo milost. 
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Po Božji milosti se Evangelij ponovno daje ljudem, in precej resno jim je pozornost 
usmerjena na namen in cilj človekovega obstoja. Kajti Božja milostna Ljubezen želi 
rešiti vse tiste, ki so še vedno lahko rešeni, preden pride do preobrata-in on zagotovo 
pride! Čas katerega so vsi vizionarji in preroki vseh časov najavljali-Čas Konca-je tu! 
 
V skladu z mojimi zapisi Gospod ne dela razlike med Svojimi otroki-"Pridite k Meni 
vsi" (Matej 11:28)-se sliši Njegov klic. Blagor tistemu, ki posluša Njegove besede in Mu 
sledi. Bog ljubi Svoje otroke, On jih želi osrečiti vse-pa četudi oni ne želijo vedeti 
ničesar o Njem. 
 
Zapisano: 22. novembra 1953                                                     Podpis:Bertha Dudde  
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V hrvaščino prevedli Maja Ć, Zoran Ću. in Lorens N. 

Uredil in sestavil Lorens N. 

(avgust 2017) 

 

Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 
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www.sozo-hr.com 

www.zastocistaistina.com 

www.akademijavjecnogproljeca.org  

www.youtube.com/c/ZAŠTOČISTAISTINA  

www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI  

www.ljubavseohladila.com 
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