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Kurios 
Κύριος 

(Strongov Grški 2962) 
 

1. Tisti, kateremu pripada oseba ali stvar, nad katerim ali 

nad čemer ima moč odločanja; gospodar. 

a. Tisti, ki poseduje stvar in z njo razpolaga:   
1. Lastnik; vladar 
2. V državi: monarh, princ, poglavar, 

rimski cesar. 
b. Titula časti, s katero je izraženo spoštovanje in 

naklonjenost, s katero služabniki pričakajo njihovega 

gospodarja. 
c. Ta titula je dana: Bogu, Mesiji (Jezusu Kristusu). 
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Predati svojo lastno voljo Bogu je človekova  

PRVA in NAJPOMEMBNEJŠA NALOGA na Zemlji... 
......................................................................†…………….................................................. 

 

Bertha Dudde, št. 0912, 13. maj 1939 

 
DOMINACIJA NAD STVARITVAMI... MOČNA VOLJA... 

 
Človek, ki na Zemlji teži k duhovnosti, lahko zaradi ogromne moči volje dominira nad 
vsako stvaritvijo, pri čemer pa je ta proces popolnoma odvisen od izredne uporabe 
Božje moči... Dominacije ne more doseči človek kot takšen, ampak ga človekova volja, 
ki je podrejena Božji, spodbuja, da se izrazi moč iz Boga, pri čemer je tako sedaj 
sposobna, da na vse stvaritve deluje tako, da se le te morajo podrediti njegovi volji. In 
one se voljno podrejajo, ker le te same od sebe nimajo lastne volje, ampak so vedno v 
Božji volji, tako da se od tega bitja zahteva zgolj to, kar mu je že namenilo večno 
Božanstvo... Narediti to, da Božja volja postane lastna, je resnično ključ za vso modrost 
in za vsakršen duhovni uspeh... tako da se človeku ni potrebno bati niti najmanjšega 
odpora s strani kateregakoli bitja, čim se je on odrekel svoji volji oz. čim je naredil, da je 
Božja volja postala njegova; sedaj namreč človek več ne upravlja s svojo voljo, ampak je 
na določen način Božja skrb prevzela v Svoje roke celotno razmišljanje in delovanje, pri 
čemer od takrat naprej človek živi tako, kot mu je bilo to določeno od vekomaj... 
 
In Bog je postavil človeka za vladarja nad vsemi stvaritvami (Geneza 1:26-28; Psalm 8:5-
9)... pri čemer je On dopustil, da mu lahko odvzame ta položaj tisti (Satan), ki je 
pripeljal do odpadništva človeka od Boga... Volja je postala šibka; ona se je uprla Božji 
volji, zaradi česar je (človek) v marsičem podlegel stvaritvi (misli na žival), katera kot 
nosilec Božje volje vlada nad človekom, četudi je to pogosto odvisno od dejavnosti, ki 
je dana stvaritvi... oz. ona včasih sovražno vpliva na človeka, vse dokler  on ne doseže 
duhovne zrelosti, zaradi česar on poseduje voljo v moči, ki je zanj mogoča... In zato 
mora človek še precej izkoristiti svoje življenje na Zemlji (še precej delati na svoji duši), 
če on misli, da je od njega odvisno to, ali bo oblikoval svojo voljo tako, da lahko 
popolnoma dominira nad stvaritvami. Ko pa on doseže to moč volje, potem je zanj tudi 
pot na Zemlji veliko lažja; potem mu je namreč vse podrejeno, kakor bo obenem tudi 
njegov duhovni vpliv deloval izredno zdravilno (odrešeniško) na bitja, ki so mu 
podrejena, pri čemer bo tem bitjem olajšana pot na Zemlji, ker zgolj ena volja vse 
upravlja, tako da pri tem ni nobenih drugih vplivov, ki bi delovali neugodno (negativno). 
In tako se mora zopet celotno človekovo prizadevanje zgolj nanašati na eden cilj: da 
spozna voljo Večnega Boga in se Mu popolnoma podredi, pri čemer pa bo tako celotna 
borba na Zemlji lažja, toda uspešnejša. AMEN 
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*** 

 
Bertha Dudde, št. 1001, 9. julij 1939 

 
PODREJANJE VOLJE... VPOGLED V DOMOVINO DUHA... 

 
Večno Božanstvo od vas zahteva vašo voljo in izkoriščanje celotne moči... Zaradi tega 
se morate vi odreči vaši volji, pri čemer pa v zameno dobite neizmerno Božjo moč, 
kakor sta pri tem tudi popolnoma izpolnjena smisel in namen vašega zemeljskega 
življenja. Če namreč vi podredite svojo voljo Gospodarju, vas On sedaj vodi tako, da bo 
to koristno za vas, pri čemer vam daje moč, da bodo tako lahko zadovoljene vse 
zahteve (pogoji). Potem vam je torej odvzeta vsa odgovornost, ker ste jo vi voljno 
predali Gospodarju, pri čemer vi tako popolnoma posedujete Božjo moč... zaradi česar 
vam tudi ni težko narediti to, kar Gospodar zahteva od vas skozi Svoje Zapovedi... In 
tako se vi v celoti pripravljate za življenje v večnosti, tako da lahko zemeljsko življenje 
zapustite v popolnem stanju; vi namreč takrat tudi posedujete Ljubezen... ker je 
predpogoj za Ljubezen do Boga podrejanje lastne volje Božji volji. Vendar pa tam, kjer 
človeku primanjkuje Ljubezni do Boga, se on ravno tako ne bo z veseljem podredil, 
ampak se bo upriral in bo želel delovati proti Božji volji. Kot Božjemu otroku mora biti 
občutek Ljubezni do Očeta iznad vsega ostalega, pri čemer se bo iz takšne Ljubezni 
rodila volja po tem, da Mu služi in da se drži Njegovih zapovedi... On mora žrtvovati 
minljive dobrine, medtem ko mora temu nasprotno z vso gorečnostjo težiti k 
duhovnim dobrinam in pri tem vedno zgolj misliti na dušo ter prezirati (ne misliti na) 
telo. In tedaj bo nebeški Oče pripeljal Svojega otroka domov, ker je on izpolnil svoje 
poslanstvo na Zemlji... In sedaj ti Oče želi objaviti to, da se Duh, ki je v tebi, trudi 
odvezati tvojo dušo od materije... On ti želi dati vpogled v Kraljestvo, katero je resnična 
domovina, v katerega pa duša lahko vstopi zgolj takrat, ko se je ona združila z Duhom 
iz Boga. Polni harmonije, pa vendarle spremenljivi se zdijo opazovalcu predeli, ki 
omogočajo prebivanje z Duhom združenih duš. Takšne duše namreč ne more več nič 
ganiti, kar je nepopolno, kakor je ravno tako ne more vizualno vznemiriti, ker je tam, 
kjer seva svetloba, vse nečisto daleč stran, pri čemer se duša, ki je postala eno z 
Duhom, nahaj v svetlobi. In čim se je sedaj duša umaknila iz Zemlje oz. iz svojega 
telesa, ji bo pri tem odvzeto celotno breme Zemlje, pri čemer od takrat naprej vse vidi 
v sijoči svetlobi, tako da je sedaj tudi ne gane več nobena težina, ki prizadene 
(obremenjuje) ljudi. In nepopisen občutek navdušenja ji pričuje o bljižini Božjega 
Odrešenika, pri čemer je hrepenenje po Njem tako veliko, da Gospodar s Svojo 
prisotnostjo poteši vsako hrepenenje, ki se rojeva iz Ljubezni do Njega, kar pa je tudi 
bistvo celotne blaženosti za Njegovo stvaritev, katera je sedaj to, kar je bila na 
začetku... del(ež) večnega Boga in tako Božje moči Ljubezni... Ta moč se znova daje 
bitjem, katere želi podpreti srečno svetlobno bitje; sedaj mora namreč dajati v enaki 
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meri, v kateri prejema, pri čemer je to stanje neizmerno osrečujoče, kakor je tudi 
neprimerljivo lepo vse, kar je ponujeno duhovnim očem svetlobnega bitja... in bitje se 
veseli svoje svobode in se z grozo spominja okovov v zemeljskem življenju, kateri so ga 
dolgo časa držali priklenjenega. In tako je sedaj duši uspelo združiti se z duhom, pri 
čemer tako vse tažko in obremenjujoče ostaja izza in duša šele sedaj prepozna, kako 
potrebna je bila zavestna težnja k tej združitvi in kako mučno je bilo za duha to stanje v 
okovih. In sedaj je njen celoten trud z največjo gorečnostjo usmerjen k odrešenju 
drugih duš iz njihovega suženjstva, tako da ona s svoje strani naredi vse, da bi jim dala 
podporo z razsvetljenjem in pomočjo, pri čemer pa je nepopisno marljiva ter dejavna, 
kar se tiče olajšanja njihove poti na višje (kar se tiče njihovega napredka), da bodo tako 
tudi te duše nekoč svobodne in da lahko vstopijo v Kraljestvo miru. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1535, 23. julij 1940 

 
PODREJANJE VOLJE BOŽJI VOLJI... 

 
Tistemu, ki se podredi Božji volji, se ni potrebno bati tega, da ne bo izpolnil Božje 
zahteve. On se je namreč že odrekel svojemu nekdanjemu odporu; on se je predal 
Moči, Katera ga je ustvarila, tako da ga sedaj ta Moč podpira z Ljubeznijo, zaradi česar 
se mu ni več potrebno bati nazadovanja, ker bo Božja volja sebe prenesla na takšnega 
zemeljskega otroka, pri čemer bo on sedaj razmišljal, deloval in hotel v skladu s to 
Božjo voljo. Hrepenenje po tem, da Bogu ustreže v vsemu, kar on sedaj dela, ga ščiti 
pred grehom... greh je namreč vse, kar je usmerjeno proti Božji volji... greh je vse, kar 
nasprotnik predlaga človeku. Vendar pa se je človek, ki svojo voljo zavestno predaja 
Bogu, izognil nasprotnikovemu vplivu, pri čemer sedaj dela to, kar je Bogu všeč. In zato 
je predajanje lastne volje Bogu človekova prva naloga. Če on svojo voljo preda nazaj 
svojemu Božjemu Stvarniku, če se on prostovoljo preda Njegovi vzgoji (disciplini), pri 
čemer tako vsak postopek in razmišljanje podredi Božji volji, potem mora on 
brezpogojno vršiti to, kar je Božja volja. On sedaj ne more nikoli delovati samovoljno, 
ampak on čaka na Božje vodstvo in se nenehoma podreja tej volji. Človek bo to sedaj 
čutil v srcu; on bo čutil spodbudo k vsemu, kar dela in kar ne dela, tako da bo on, če se 
preda tej spodbudi srca, vedno vršil Božjo voljo. On bo jasno in odločno hodil po svoji 
zemeljski poti; on ne bo preplašen (vnemirjen) ali obupan, ampak bo vedno odločno in 
pogumno vršil vse, kar mu nalaga njegovo srce. In ta glas srca je Božji glas. Človek, ki 
hrepeni po Bogu, se bo vedno odrekel svoji lastni volji, ker se on več ne postavlja iznad 
(ni več prevzeten), ampak v vsej ponižnosti prepozna svojo oddaljenost od Boga, pri 
čemer sedaj nima drugega hrepenenja, razen da zmanjša to oddaljenost, tako da sedaj 
želi narediti vse, kar je v skladu z Božjo voljo. Toda če človek želi to, kar želi Bog, on 
postaja svoboden. On mora sedaj neizogibno iti po pravilni poti, ker mu to nalaga Sam 
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Bog, pri čemer pa se on ne upira temu. In tako sedaj lahko k njemu priteka Božja 
milost; on bo v vsemu prepoznal Božjo Ljubezen, pri čemer bo želel doseči to Ljubezen, 
pokazati se vrednim in se potruditi živeti tako, kot je Bogu všeč. On si namreč želi priti 
k Bogu, in ta volja mu obenem tudi prinaša Ljubezen in milost nebeškega Očeta in 
Njegovo nenehno skrb za višji razvoj duše. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1593, 2. september 1940 

 
PODREJANJE VOLJE... MILOST...  

DUHOVNO IN POSVETNO ZNANJE... 
 

Človek, ki je v sebi dozorel, se bo popolnoma vklučil v Božjo voljo, ker se njegov 
občutek lahko strinja zgolj s tem, kar je v skladu z Božjo voljo. On bo v vsaki življenjski 
situaciji vzpostavil povezanost z Božjim Duhom, pri čemer bo on, če je voljan narediti 
to, kar je pravilno, podučen s strani Božjega Duha in se bo sedaj obenem tudi predal 
spodbudi srca, katera izraža glas Božjega Duha. 
 
Ta način delovanja ni prisila, ampak njegova volja že teži k Dobremu, pri čemer se tako 
volja podreja Božji volji. Volja do pravilnega ravnanja pred Bogom je nezavestno 
izkoriščanje Božje milosti, ker je delovanje Duha v človeku milost, katero Bog daje 
tistim, ki si jo želijo. Volja do Dobrega (dobrote) je obenem tudi volja do Boga, pri 
čemer pa tistemu, ki je voljan, Bog Osebno pride naproti in mu daje moč, da izvrši tisto, 
k čemur teži njegova volja. 
 
Če človek sedaj zavestno vzpostavlja povezanost z Bogom skozi molitev, potem k 
njemu neizmerno priteka milost, ker je človek sedaj prišel do združitve z Bogom; on je 
spoznal Boga in se trudi, da Mu služi, medtem ko pred tem on sicer teži k plemenitosti, 
vendar pa pri tem še vedno veruje, da je sam (da on sam od sebe to dela), ker on ne 
pozna Večnega Boga. (2. September 1940) Vse, kar je dobro in plemenito, to v 
njegovem bitju že pripada Bogu, četudi se še povsem ne zaveda tega. On se nahaja v 
Ljubezni, zaradi česar je tudi blizu Bogu, pri čemer u tako mora biti podarjena moč iz 
Boga, ker se on nahaja v krogu Božje Ljubezni. 
 
In če je on dejaven v Ljubezni, mora on ravno tako neizogibno priti do spoznanja Boga, 
ker skozi Ljubezen odpadajo ovoji, pri čemer se osvobaja Duh, kateri ga sedaj poučuje 
in mu daje znanje o vseh stvareh v njem in okoli njega, tako da bo sedaj človek imel 
znanje, kar pa pomeni duhovni napredek. On vzpostavlja zavestno povezanost z 
duhovnim Kraljestvom, pri čemer bo podučen in tako voden vse bližje večnemu Bogu, 
kar pa je cilj in namen zemeljskega življenja. 
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Zato pravilno znanje ni rezultat razumskega dela, ampak narave srca. Če je človek 
dober in plemenit, potem bo on ravno tako bogat v znanju... v takšnem znanju, ki ima 
vrednost za večnost... Posvetna modrost namreč izgublja vsakršno moč. Posvetna 
modrost je nepomembna; ona celo moti ljudi, da bi prejeli duhovno znanje, ker 
duhovno znanje v glavnem ni v skladu s posvetnim, sploh pa ne takrat, če tisti, ki 
poseduje posvetno znanje, ni sposoben za nikakršno delovanje v Ljubezni, če tako 
Ljubezen še ni zaživela v njem, zaradi česar je njegovo stanje duha še precej mračno. 
Vsa modrost, katero on verjame, da jo poseduje, mu prinaša koristi zgolj za zemeljsko 
življenje in ne za življenje po fizični smrti. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 1882, 9. april 1941 

 
VIŠJI RAZVOJ ZAHTEVA: LOČITI SE OD MATERIJE  

IN PODREDITI VOLJO... 
 

Napredni razvoj zahteva težnjo navzgor; on zahteva, da se duša loči od materije, da se 
odreče lastni volji in da izkorišča Božjo moč... Človek mora eno žrtvovati, da bi lahko 
prejel to, kar ima vrednost za večnost. Nujno je to, da mora duša najprej premagati 
nagnjenost k materiji, preden se ona lahko začne ukvarjati z duhovnostjo; duhovna 
izkušnja je namreč nemogoča, vse dokler je človek premagan s strani zemeljskih 
dobrin, če so njegove namere in prizadevanja zgolj usmerjeni k njihovemu povečevanju 
ter v omogočanje zemeljskih užitkov. Duhovno doživetje zahteva: ločiti se od vsega, 
kar daje veselje (užitek) telesu... Duh se lahko povzpne v višine zgolj v tistem, ki je 
popolnoma premagal telo, pri čemer je šele takrat zagotovljen višji razvoj. Da pa bi 
imel moč za premagati zemeljska poželenja (strasti), je potrebno prositi za to moč, ker 
je on brez podpore prešibak. Zato človek ne sme pozabiti na molitev. Molitev za moč in 
odrešenje duše je nebeškemu Očetu vedno dobrodošla. V intimni molitvi Mu zaupati 
stisko, prositi Ga za pomoč in potem potrpežljivo čakati, na kakšen način bo Bog poslal 
pomoč zemeljskemu človeku, je prava priprava za duhovno izkušnjo. In če potem 
človek posluša notranji glas, mu bo tudi jasno objavljena Božja volja... tako da je sedaj 
od samega človeka odvisno, koliko se bo on podredil Božji volji. Če on potrebuje 
duhovno pomoč, potem mora on zgolj usmeriti misli k Bogu, pri čemer mu bo tako 
poslana pomoč, pogosto na najbolj čudežen način. Predati Bogu svojo voljo je 
naizmerno osrečujoče, ker je takšen človek osvobojen vsakršne odgovornosti, tako da 
mora sedaj vsako razmišljanje in delovanje ravno tako ustrezati Božji volji. Že 
najmanjše nasprotno delovanje bo otežilo prehodnost poti do Boga, ker si človek tako 
ustvarja ovire, katere pogosto blokirajo ozko pot navzgor, tako da je potreben velik 
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napor, da bi se le te odstranilo s poti. Bog nenehoma daje... On razdeljuje Svojo milost, 
da bi Svojemu zemeljskemu otroku olajšal, da pride k Njemu. In če on moli, potem bo 
tudi zelo kmalu vedel, kaj mora narediti, da bi izboljšal svoje duševno stanje... in če ima 
dobro voljo, potem on vrši (se drži, podreja) vse, kar Bog zahteva od njega. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2047, 28. avgust 1941 

 
DUHOVNA NESVOBODA ALI PODREJANJE VOLJE... 

 
Zgolj duhovno bistvo je tisto, katero mora nositi posledice upora; katero je s tem 
zagrešilo zoper Boga, ali pa se mora to duhovno bistvo podrediti Bogu, da bi znova 
vzpostavilo stanje, kakršno je bilo nekoč. Zato mora to duhovno bistvo, ali občutiti 
nesvobodo kot trpljenje ali pa znova priti do svobode s tem, ko se podredi Bogu. Bistvo 
se ne more nikoli sámo rešiti iz tega nesvobodnega stanja, ampak zgolj s podrejanjem 
volje Božanski volji. Zato obstaja zgolj to: ali vztrajanje v omejenem stanju ali pa sámo-
odrešenje iz tega stanja. Prvo je Bogu nasprotna volja, medtem ko drugo pomeni 
odreči se odporu proti Bogu. Odreči se odporu je na nek način beg iz nesvobodnega 
stanja, katero pomeni trpljenje za bitje, tako da mora ono iti skozi dolgo zemeljsko pot, 
da bi končno lahko občutilo Ljubezen do Boga, pri čemer se tako lahko v veselem 
hrepenenju usmeri k Bogu. Ono to omejeno stanje ne sme zgolj občutiti kot trpljenje, 
ampak mu mora le to prinesti očitno srečo in radost, pri čemer mora človek hrepeneti 
po Bogu, tako da šele potem ni več obsojen oz. prisilno nagovorjen k temu, da se odloči 
za Boga, ampak se v polnoma svobodni volji odloči, da se želi združiti z Bogom, pri 
čemer je tako lahko šele potem osvobojen svoje omejitve. On se namreč sedaj podreja 
Božji volji in tako znova vzpostavlja prvobitni odnos, pri čemer je nekoč padlo duhovno 
bistvo znova pri Bogu in združeno z Bogom za vekomaj. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2158, 20. november 1941 

 
ZEMELJSKI IZPIT... PODREJANJE VOLJE... 

 
Zemeljsko življenje vam je dano kot preizkus. Če vi ne opravite tega izpita, potem je 
vaša usoda po ločitvi od Zemlje še naprej omejenost, ker volja ne more biti prisilno 
usmerjena, da vi naredite to, kar bi vas osvobodilo iz omejenosti. Odrešitev je zgolj 
lahko mogoča tako, ko predate vašo svobodno voljo, ker se je svobodna volja nekoč 
uprla Bogu; vi ljudje pa imate v zemeljskem življenju dovolj priložnosti, da žrtvujete 
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svojo voljo. Telo bo nenehoma težilo k izpolnitvi svojih strasti; in tukaj mora potem 
nastopiti svobodna volja in se upreti telesnim strastem iz Ljubezni do Boga... pri čemer 
potem zavestno išče svoje odrešenje. In zato so zemeljska veselja (užitki) in mamljenja 
tega sveta zgolj sredstvo do cilja, katera človeku omogočajo, da aktivira svojo 
svobodno voljo in da preda vse, ker se on želi podrediti Božji volji. Osvobajanje iz 
forme, iz nesvobodnega stanja, nadoknadi vsakršno žrtev, katero je človek prestal na 
Zemlji. Njemu se sedaj ni potrebno bati ponovne omejenosti, ko on zapusti to življenje, 
ampak bo njegovo stanje svobodno, katero bo pomenilo osvoboditev iz vsakršnega 
ovoja. Zato volja ne more biti prisiljeno usmerjena k Bogu, tako da le maloštevilni 
ljudje odnehajo od prejšnjega upora proti Bogu. Zaradi tega je človeštvo v največji 
nevarnosti; zemeljsko življenje namreč hitro mine, katero pa ni bilo ustrezno 
izkoriščeno (preživeto). Človek, tako kot prej, podreja svojo voljo nasprotni moči, 
katera je povzročila njegovo omejenost. To pa je priložnost za posredovanje s strani 
Boga, katero bi moralo usmeriti pozornost ljudi na Njegovo voljo, da bi se oni 
osvobodili izpod nasprotnikove oblasti in pobegnili k Bogu. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2869, 4. september 1943 

 
PODREJANJE VOLJE BOŽJI VOLJI... 

 
Bog od vas zgolj zahteva brezpogojno podrejanje Njegovi volji; in te zahteve resnično 
ni težko izpolniti, če Ga vi ljubite z vso globino svojega srca. Ljubezen se namreč 
prostovoljno podreja; Ljubezen se želi prostovoljno prilagoditi oz. želi ustreči volji 
Tistega, na Katerega se le ta nanaša. Zato ni potrebno, da je človek prisiljen, da uskladi 
svojo voljo z Božjo voljo, ampak ga mora Ljubezen do Boga napeljati k temu, da se 
priključi Njegovi volji, pri čemer tako človek ničemur ne odreka, ampak on prejema... 
Potem k njemu skozi voljo, ki je enaka Bogu, priteka moč, da tako tudi svojo voljo 
pripelje do izvršitve, pri čemer potem on postaja kandidat za duhovno Kraljestvo, kar 
pomeni, da on lahko uživa v sanjskih lepotah tega Kraljestva, da je on blažen in da se je 
na njemu izpolnila Kristusova obljuba: »Česar človeško oko ni videlo in uho ni slišalo, 
sem Jaz prirpravil tistim, ki Me ljubijo...« (1 Korinčani 2:9). Človek ne sme Bogu kazati 
niti najmanjšega odpora, če si on želi biti preplavljen z Božjo močjo, pri čemer pa se 
mora on z vso Ljubeznijo usmeriti k Tistemu, Čigar volja ga je ustvarila, iz Čigar 
Ljubezni je on nastal... In zato ga mora njegova Ljubezen spodbuditi k temu, da se Mu 
popolnoma preda; njegova Ljubezen mu mora določiti to, da se odreče lastni volji in da 
si želi zgolj to, kar je v skladu z Božjo voljo, torej da bo enaka Njegovi volji. On tedaj 
predaja svojo lastno voljo; vendar pa namesto tega prejema neskončno več... on 
postane svoboden in močan... On je najprej, ko ima svojo voljo, slaboten in šibak, vse 
dokler je njegova volja usmerjena proti Bogu. Toda če on svojo voljo podredi Božji volji, 
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potem je on dosegel svoj zemeljski cilj; on se je na lastno pobudo odločil za Njega, kar 
pa je dosegla njegova Ljubezen do Njega. In Bog to svobodno odločitev ravno tako 
nagrajuje s Svojo Ljubeznijo, pri čemer ga On preplavi s Svojo močjo. Človek je izpolnil 
Božje zahteve; on je premagal ločenost od Boga; on se je pridružil Bogu s podrejanjem 
svoje volje, tako da sedaj lahko zgolj hoče to, kar hoče Bog Osebno, pri čemer mu ta 
usklajenost volje daje občutek sreče in blaženosti, ker se on sam čuti povezanega z 
Bogom za vekomaj... AMEN 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2841, 7. avgust 1943 

 
PREDAJANJE VOLJE JE EDINI PREDPOGOJ... 

 
Položite svojo voljo Meni pred noge in vaša življenjska pot bo nadalje blagoslovljena. 
Jaz od vas zahtevam zgolj to, da vašo voljo podredite Moji volji; ona se Mi je namreč 
nekoč uprla, zradi česar ste vi postali nepopolni. In če vi sedaj želite znova postati 
popolni in s tem Moja podoba, potem se morate vi znova usmeriti k Meni; vi morate 
priznati Mojo voljo in Mi žrtvovati svojo; vi morate imeti enako voljo kot Jaz, ker vi v 
stadiju človeka ne morate ničesar hoteti in storiti razen tega, kar je prepoznala Moja 
modrost in Ljubezen. In zato se vi ne smete upirati Moji volji, ker potem vaša volja ni v 
skladu z Mojo Ljubeznijo in Mojo modrostjo, zaradi česar se vi tudi ne morete združiti z 
Menoj... vi ne morete postati popolni. Čim Me vi priznate, se Mi vi popolnoma 
predajate, pri čemer pa Mi obenem tudi dajete vašo voljo, tako da vas potem Jaz lahko 
vodim in vi se ne upirate. Potem boste vi ravno tako prepoznali Moje delovanje v vas. 
Tam namreč, kjer ni več nobenega odpora, se Jaz lahko Osebno izrazim; Jaz lahko 
dopustim, da teče Moja moč; Jaz lahko skozi vas sprovedem Svojo voljo; Jaz lahko 
Svojo voljo prenesem na druge. Če vi predate vašo voljo, vi ne boste nesvobodni ali 
brez moči, ampak vi sedaj lahko vse dosežete z Mojo podporo. Moja volja je namreč 
sedaj postala tudi vaša volja, pri čemer boste vi tako zadovoljeni, ker Mi lahko vse 
prepustite. Vse dokler vi še povsem ne žrtvujete vaše volje, so vaše misli (namere) in 
prizadevanja še vedno usmerjeni k svetu; to je potem namreč vaša volja, katera je še 
vedno usmerjena k temu, kar je delež Mojega nasprotnika (Satana). Torej vi se morate 
ločiti od njegovega kraljestva. Vi ne smete priznati njega, kateri je nekoč vašo voljo 
napeljal, da se loči od Mene. Vi ga morate prezirati in se ločiti od njega, s čimer pa vi 
dokazujete vaše hrepenenje po Meni in da ste pripravljeni vršiti Mojo voljo, pri čemer 
se vi tako podrejate tej volji. Potem pa boste vi obenem tudi usmerili pozornost na 
tisto, kar vam Jaz govorim; vi boste poslušali Mojo Besedo, tako da vas Jaz sedaj lahko 
vodim, pri čemer boste vi hodili za Menoj in naredili, da je Moja volja smernica vaše 
življenjske poti. In tako potem vi morate priti do višine; vi morate doseči vaš cilj; vi 
morate postati to, kar ste bili nekoč: bitja polna svetlobe, katera vedno vršijo zgolj 
Mojo voljo, pri čemer pa so blažena, ker vršenje Moje volje osrečuje vsa bitja. AMEN 
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*** 

 
Bertha Dudde, št. 3347, 26. november 1944 

 
PREDANOST BOGU... PODREJANJE VOLJE... 

 
S kolikor večjo predanostjo se vi prilagodite Božji volji, toliko bolj jasno boste vi 
spoznali Njegovo voljo, ker vam On v srce vstavlja znanje o tem. Zato je tisto, kar si vi 
sedaj želite, k čemur ste spodbujeni, ravno tako Njegova volja, zaradi česar bo sedaj 
tudi življenje spokojno, ker vi več ne dvomite in ne oklevate nekaj narediti, ampak vse 
naredite samozavestno, ker je v vas dejavna Božja volja, katera pa se bo vedno izražala 
v umirjenosti in gotovosti. In tako je predanost Bogu predpogoj za miren način 
življenja, za zemeljsko življenje, ki je preživeto v duševnem ravnotežju, v zadovoljstvu 
in veselem spokoju. Takrat namreč Bog usmerja to življenje; On vodi človeka in On 
nagrajuje predanost Njemu s Svojo skrbno Ljubeznijo, katera sedaj vedno obkroža 
zemeljskega otroka. Tisti, ki je žrtvoval svojo voljo Bogu, ravno tako vse sprejme, kot 
da je od Boga, pri čemer se on ne upira, ker je v sebi trdno prepričan, da je dobro tako, 
kot je to Bog določil; on ima namreč že enako voljo in se zato več ne upira Božji volji. In 
ta skladnost njegove volje z Božjo voljo daje okrepitev že na Zemlji, ker se človek 
zavestno odpira Njegovemu sevanju Ljubezni, katero ga bo potem vedno osrečilo, ko 
se človek v molitvi preda Bogu. Potem lahko Bog Osebno deluje v človeku; Njegova 
volja lahko spodbudi človekovo voljo k duhovnemu delu. In tako je vse, kar sedaj človek 
dela, delovanje Boga v človeku, Kateri je lahko učinkovit v njem, ker Mu človekova 
volja ne postavlja več nobene ovire. Vendar pa je tedaj človek osvobojen vsakršne 
odgovornosti. On mora biti dober; on se mora razvijati navzgor (mora napredovati); on 
mora pokazati duhovni uspeh, ravno tako tudi do bližnjega, ker so celotna njegova 
volja, razmišljanje in delovanje v skladu z Božjo voljo; on Mu je namreč predal svojo 
voljo iz najbolj notranje spodbude, brez prisile (ne da bi kdorkoli vplival nanj). Potem pa 
je človek že na Zemlji dosegel svoj cilj... on se je podredil Bogu, pri čemer je 
popolnoma odnehal od lastnega odpora; on nobenega koraka ne naredi sam, ampak 
vedno z Bogom, Kateri ga sedaj vodi v Svoje večno Kraljestvo. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 3360, 9. december 1944 

 
BOŽJE ORODJE ZAHTEVA POPOLNO PODREJANJE  

IN PREDAJO BOGU... 
 
Tisti, kateremu je dana milost, da lahko razsvetljuje druge, on obenem tudi služi Bogu 
oz. on se Mu je ponudil v svobodni volji, pri čemer je bil tudi sprejet, tako da ga je sadaj 
tudi Bog Osebno pripravil za njegovo služenje. Zato mora najprej postati dejavna 
človekova volja; čeprav pa to ni zaradi tega, ker bi Bog dal prednost nekemu človeku, 
ampak je to učinek svobodne volje, ki deluje skupaj z ustrežljivo Ljubeznijo do 
bližnjega. Potrebno je pokazati zavestno voljnost za služenje Njemu; človek mora 
popolnoma podrediti svojo voljo Božji volji; on se Mu mora predati s telesom in dušo, 
tako da Bog lahko šele potem deluje skozi njega, pri čemer so tako lahko uresničene 
stvari, ki navidezno presegajo človeške sposobnosti. Hoteti služiti Bogu je najlepša in 
najuspešnejša naloga na Zemlji, vendar pa je za to potrebno popolno podrejanje 
(pokornost). Človek mora dopustiti, da bo voden; on se ne sme ničesar samovoljno 
lotiti; on se mora predati v Božje roke in si zgolj želeti to, da živi tako, kot je Bogu všeč, 
pri čemer ga potem Bog zajame, tako da je od takrat naprej tudi začrtana njegova pot. 
Človeku se ni več potrebno bati, da bo naredil nekaj narobe takrat, ko je on izrazil svojo 
k Njemu usmerjeno voljo s tem, ko je sebe ponudil, da Mu želi služiti. Človekova naloga 
na Zemlji je služenje v Ljubezni; in on ima vedno in povsod priložnost to narediti, v vseh 
življenjskih pogojih in z vsakim delom Stvarstva... pri čemer je on tako Bogu na 
razpolago, zaradi česar mu bo dana velika naloga služenja... da bi doprinesel k 
duševnemu razvoju človeka. On bo ravno tako uporabljen kot Božje orodje, da bližnjim 
prenese Njegovo voljo. Vendar pa ta služba zahteva predajo lastne volje; to je namreč 
duhovno Poslanstvo, ki zahteva močno voljo, odrekanje zemeljskim blaginjam oz. 
telesnim poželenjem in popolnoma duhoven cilj. In ta volja mora premagati vsakršen 
odpor, pri čemer mora nenehno črpati moč iz (pri)srčne (intimne, iskrene) povezanosti z 
Bogom. Vse dokler ne pride do tega, da se izrazi moč takšne volje, on ni primeren za to 
služenje. Bog pozna človekovo voljo, njegovo sposobnost in ali jo izkorišča iz lastne 
pobude. In zato bo On prave ljudi oskrbel s Svojo milostjo, da lahko delujejo za Njega 
na Zemlji. Globoka ponižnost in močna volja morata prevladovati v tistemu, ki Mu želi 
služiti na Zemlji, čim si je zastavil kot cilj odrešenje zajetega duhovnega in se v molitvi 
za Božjo pomoč loteva svojega dela. Vendar pa se le redki žrtvujejo Bogu za to delo na 
Zemlji, posledica česar pa je izjemno (izredno, neobičajno) delovanje, da Bog Osebno 
poučuje človeka na način, da se lahko jasno prepozna  Njegovo delovanje. Človeštvo je 
že preveč oddaljeno od Boga, da bi lahko to razumelo, četudi ono še prizna Boga po 
Besedi in ne zanika Njegove vsemogočnosti in Ljubezni. Toda medtem ko ta 
vsemogočnost in Ljubezen dajejo vidna znamenja, oni v tem ne prepoznajo Boga, 
ampak dvomijo v to, da se On tako očitno izraža, tako da je On z njih še vedno 
oddaljeno Bitje. Vendar pa se Bog približuje ljudem; On jim želi pokazati to, da Ga oni 
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lahko vsak dan in v vsakem trenutku občutijo, če imajo pravilno stališče do Njega, če 
Ga oni iščejo in hrepenijo po vzpostavitvi stika z Njim. In On za to uporabi voljnega 
zemeljskega človeka, ki je hrepenel po Njegovi bližini, tako da on sedaj lahko tudi 
bližnjim daje dokaz, da se Bog še kako izraža, ko se Mu človek odpre, pri čemer pa je 
potem od same njegove volje odvisno, ali Ga bo le ta lahko prepoznal. Da pa bi se ta 
volja spremenila, če je on še vedno ločen od Boga, mora biti on podučen; on mora 
prejeti dostavljeno znanje o Božji volji, da bi se Mu potem prostovoljno podredil, ker on 
šele takrat lahko (za)čuti Božjo bližino, tako da on lahko šele tedaj prejme moč za 
duhovni razvoj na višje (da bi napredoval). Ker pa je to končni cilj človeka na Zemlji, pri 
čemer to obenem tudi pomeni popolno združitev z Bogom, je potrebno najprej 
začeti... v človeku se mora prebuditi hrepenenje, da se pridruži Bogu. Vendar pa bo to 
hrepenenje prebujeno šele tedaj, ko človek prepozna Boga kot Ljubezen, kar pa je 
zopet posledica lastnega delovanja v Ljubezni. Toda ker je človek na začetku svojega 
utelešenja brez vsakršnega spoznanja, mu mora biti le to najprej posredovano, tako da 
ga je najprej potrebno podučiti o Božjih Zapovedih, da tako napreduje v stanje, katero 
mu prinaša približevanje k Bogu. Vera mora oživeti v njem... zaradi česar se Bog vedno 
znova razodeva ljudem, pri čemer jim On daje dokaz Svoje Ljubezni, moči in modrosti. 
To pa je mogoče zgolj preko ljudi, da tako ne bi prisilil vere... to je zgolj mogoče preko 
tistih ljudi, kateri se Mu ne upirajo več, ampak so Mu popolnoma predani. On jih 
izkoristi tako, da se preko njih približa ljudem. Sam človek je zgolj Božje orodje, skozi 
katerega se izraža Njegova volja. In to, da ga Bog uporablja kot orodje, pa je posledica 
njegove popolne predanosti Njemu. On se za nekaj takšnega ne bo nikoli zanimal proti 
svoji volji; on se namreč nahaja sredi toka milosti, katere pritok zahteva, da se on 
odpre, ker drugače k njemu ne bi mogla nikoli pritekati milost. Bog resnično potrebuje 
služabnike na Zemlji, vendar pa Mu morajo biti oni pripravljeni služiti, ker so šele tedaj 
primerni kot orodje, pri čemer bo njihovo delovanje na Zemlji uspešno. To ni duhovna 
prisila, katero Bog vrši na služabnike, ampak si morajo oni skozi svojo voljo sami 
pridobiti dokaz, do kakšne moči in modrosti lahko pride človek, ki Bogu preda svojo 
voljo in od Njega prejema neizmerno milost. On mora biti primer za bližnje, pri čemer 
jim mora služiti kot spodbuda; oni se namreč razvijajo navzgor (napredujejo) šele tedaj, 
ko se lotijo njihovega duševnega dela, ko predajo svojo lastno voljo (ko se ji odrečejo), 
ko oni zavestno težijo k Bogu, ko izpolnjujejo Njegove Zapovedi. Potem bodo oni 
obenem tudi (za)čutili moč; oni bodo spoznali in se naučili ljubiti Boga, pri čemer bodo 
dosegli svoj cilj na Zemlji... združitev z Bogom. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 3481, 15. maj 1945 

 
PODREJANJE VOLJE BOGU... 

 
Ko ima človek spoznanje, se lahko popolnoma podredi Božji volji, pri čemer tudi 
uresniči vse, česar se loti. Čim ima človek znanje o smislu in namenu zemeljskega 
življenja, o celotnem Stvarstvu in večnem Božjemu načrtu, on v sebi ne nosi več svoje 
volje, ampak si je on prisvojil Božjo voljo, ker mu drugače ne bi bilo prenesenega 
popolnega znanja, pri čemer pa je on obenem tudi poln moči, tako da si on lahko vedno 
postreže z močjo, če jo potrebuje. In zato mu ne bo potrebno obupati v duhu tudi v 
najtežjih življenjskih situacijah; on namreč lahko razpolaga z močjo iz Boga, kar pa tudi 
dela, čim ima on močno vero. Če se torej človek počuti slabega, potem ima še vedno 
šibko vero, tako se mora on najprej potruditi, da jo okrepi... Povečati moč vere mora 
biti človekov nenehni trud, ker on skozi močno in neomajno vero premaguje najtežje 
življenjske okoliščine, pri čemer on tako tudi duhovno dozoreva. Živeti v močni veri 
pomeni lažje zemeljsko življenje, ker potem moč iz Boga lahko nemoteno deluje. 
Človek mora biti prepričan v to, da se v njem izraža Božja volja in da je Njegova volja 
neomejena, če sam človek ne postavi omejitve zaradi šibe vere. Človek se mora 
zavedati moči in sile Boga, Kateremu je vse mogoče... On mora svojo voljo popolnoma 
podrediti Božji volji in se pri tem v polni veri odpreti Njegovemu delovanju, tako da 
tedaj k njemu priteka neizmerna moč, pri čemer zanj ne obstaja nikakršne šibkosti... 
On lahko doseže vse, kar si želi; on si namreč želi zgolj to, kar je dobro. In Bog resnično 
ve, kje in kdaj On postavi meje... človeka mora vedno izpolnjevati vera v Božjo 
Ljubezen, katera se vedno želi dati, če obstaja iskreno hrepenenje in (pri)srčna 
molitev... Božja Ljubezen je ogromna, zato vse, kar je nastalo iz nje, ostaja za vekomaj 
v Njegovi Ljubezni. Ker pa je Ljubezen izvorna moč, katera vsemu omogoča nastanek, 
bi to, da Ljubezen nekoga prikrajša za dati sebe, pomenilo izginotje tega, kar je Bog 
ustvaril. Zato je to, kar ima izvor v Njegovi moči, nerazpadljivo, tako da ne bo nikoli 
ostalo brez Božje moči Ljubezni. Toda razlog za to, da človek ne more vedno (ob)čutiti 
te moči, je v njemu samemu, v njegovem stanju zrelosti, ki je lahko višje ali nižje, 
odvisno od njegovega samoljubja. Vendar pa človek ostaja povezan z Božjo Ljubeznijo. 
Zavedanje o tem je vera, katera je toliko globlja in neomajna, kolikor bolj sam človek 
vzpostavlja povezanost z Bogom, pri čemer čuti Njegovo moč Ljubezni. Človek si mora 
prizadevati priti do te globoke vere; on mora samega sebe smatrati kot proizvod Božje 
Ljubezni in Boga prepoznati kot Očeta polnega Ljubezni, Kateri vse vodi tako, da je to 
najboljše za Njegove otroke, pri čemer je dostopen za vsako iskreno in globoko 
molitev, da bi skozi izpolnitev le te dokazal otroku Svojo Ljubezen. Popolno zaupanje v 
Njegovo ogromno Ljubezen bo zemeljskemu otoku omogočilo, da moli intimno in z 
zaupanjem, pri čemer mu je tako tudi zagotovljena izpolnitev njegove molitve, ker Bog 
ne bo dopustil, da se osramoti globoka vera. Bog je Ljubezen, katera vedno daje sebe... 
priznati to Ljubezen in se popolnoma podrediti Božji volji človeka oblikuje, da je poln 
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moči in da je gospodar nad vsemi težavami v vsaki življenjski situaciji. Potem namreč v 
človeku deluje Sama Božja Ljubezen, pri čemer tako on lahko naredi zgolj to, kar je 
Božja volja, zaradi česar mu tudi ne bo nikoli več primanjkovalo moči. Če je človek 
šibak, je on sam kriv za to, ker mu moč iz Boga vedno stoji na razpolago. On lahko prosi 
zanjo, se odpre za njen dotok in jo neomejeno izkorišča. On mora zgolj verovati, da mu 
Božja Ljubezen vedno daje to moč... Vera v to je brezpogojno nujna, ker ona pomeni 
priznavanje Boga, Kateri je neverjetno poln Ljubezni, modrosti in je vsemogočen, in 
ker je Boga potrebno priznati, preden Njegova moč lahko postane učinkovita. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4300, 16. maj 1948 

 
ZAKON REDA... PODREJANJE VOLJE... 

 
Razumite to, da morate vi, če želite postati blaženi (zveličani), vršiti Mojo voljo. Moja 
volja je Zakon večnega Reda, tako da vsak, ki zagreši zoper ta Red, obenem tudi deluje 
proti Moji volji. Če si vi sedaj želite biti Moji, se morate vi ravno tako vklopiti, podrediti 
se Moji volji; in ko vam je le ta objavljena, se vi tudi zlahka uskladite s tem, ker Jaz od 
vas zgolj želim to, kar ste vi sposobni izpolniti. Jaz sem vam dal eno Zapoved: da ljubite 
eni druge... Ljubezen je namreč v skladu z Mojim večnim zakonom, ker je vse nastalo iz 
Ljubezni in Ljubezen tudi vzdržuje vse. Ta zakon je potrebno brezpogojno sprejeti in ga 
obenem tudi izvajati, ker je le ta v skladu z izvorno naravo stvaritve. Potrebno je zgolj 
to, da se človekova volja podredi Moji volji, pri čemer on potem lahko zgolj čuti in daje 
Ljubezen. Toda če on dopusti, da pride na površje njegova lastna volja, potem se on 
nahaja v samoljubju. (16. maj 1948) On se Mi potem ne podreja več; on ne usmerja 
pozornosti na Mojo zapoved, pri čemer se tako oddaljuje od Mene, ker mu primanjkuje 
moči, katero prejema od Mene skozi Ljubezen. Tako da je to povsem normalen proces, 
da človek, ki se nahaja v samoljubju, odneha od težnje k Meni, oz. zanemarja to, kar je 
prej delal v stanju delovanja v Ljubezni. Pomanjkanje moči pa vodi do tega, da je 
nesposoben spoznati, do pomanjkanja vere in vse manjše volje za Ljubezen. Človek, če 
mu primanjkuje Ljubezni, ne more dojeti globlje modrosti. On ravno tako ne more biti 
dejaven v Ljubezni, če ne deluje v Moji volji, če je njegova volja močnejša od zapovedi, 
ki oznanja Mojo voljo. In tako mora tudi človekov duhovni razvoj avtomatsko 
nazadovati, ker se on ne giblje v Redu, kateri je po Moji volji. Mojemu Redu ne 
odgovarja to, da pride do ločitve od tistih, ki imajo znanje o Moji Besedi, kateri so zato 
prejeli milost, da bodo posredno ali pa neposredno podučeni s strani Mene. Določena 
stopnja Ljubezni mu prenese Mojo Besedo, pri čemer pa mora ta stopnja rasti in se 
povečevati znanje. Toda če primanjkuje razumevanja za učenja, katera sem Jaz 
Osebno dal ljudem skozi Mojo Besedo, potem je to znak zmanjševanja delovanja v 
Ljubezni, znak vse večjega samoljubja, ki zatemnjuje svetlobo (spoznanje, znanje), 
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četudi le te ni mogoče popolnoma ugasniti. Vendar pa Jaz držim Moje in ne dovolim, 
da oni potonejo, ampak uporabljam sredstva, ki dajejo spodbudo k povečanemu 
delovanju v Ljubezni, vse dokler se zopet ne razsvetli človekovo razmišljanje, vse 
dokler se mu bo Moja resnica zopet zdela sprejemljiva, pri čemer pa se bo tudi njegovo 
življenje spremenilo v skladu s tem. Toda Jaz ne morem preklicati Moje zapovedi 
Ljubezni, večnega Reda, kakor Jaz ravno tako ne morem izliti Svojega Duha na 
človeka, kateri se ne podreja Moji volji. In on je blagoslovljen, če pomankljivo stanje, 
nesposobnost za globlje duhovno razmišljanje, (ob)čuti kot pritisk ali pa tudi kot 
pomanjkanje... Njega je namreč potem lahko pridobiti, pri čemer bo on ravno tako 
prestal izpit vere, zaradi katerega mora on rešiti duhovne probleme, kateri ga 
zagotovo pripeljejo do tega, da omahne. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 4687, 10. julij 1949 

 
PODREJANJE VOLJE BOŽJI VOLJI... 

 
Vstop v Mojo voljo neizogibno pripelje do združitve z Menoj. Potem namreč človek 
stremi k popolnosti; on se usklajuje z Mojim Bitjem in sedaj postaja Moja podoba, pri 
čemer je tako zgrajen most med Menoj in njim, tako da on kot duhovno bitje lahko 
nenehno prebiva v Moji bližini. Vstop v Mojo voljo pomeni odnehanje od lastnega 
odpora, priznavanje Mene Osebno za najvišje in najpopolnejše Bitje, vključitev v Božji 
red in oblikovanje v Ljubezen, ker sem Jaz postavil Ljubezen kot prvi pogoj, da bi se 
združil z Mojimi stvaritvami. Torej nasprotnik je izgubil pravico, da vlada nad 
človekom, pri čemer se je le ta osvobodil svojih okovov. Vstop v Mojo voljo obenem 
tudi predstavlja znanje o Moji volji, tako da je skozi to znova dan razlog za to, da 
moram Jaz na Zemljo prinesti Mojo Besedo, katera ljudem prenosi znanje o Meni in 
Moji volji. Zato je to, da Jaz ljudi ne prepuščam usodi, katero so si sami izbrali, ampak 
jim predstavljam njihovo življenjsko nalogo, delo Ljubezni in usmiljenja; da jim tako 
pokažem pot, po kateri morajo oni iti in jim pri tem oznanim Mojo voljo, pri čemer pa 
jim Jaz dajem svobodo, da jo izpolnijo ali zavržejo... (11. julij 1949) Sedaj pa je 
odločujoče to, v kolikšni meri se človek še odpira za vpliv Mojega nasprotnika. On ima 
svobodno voljo, tako da ni prisiljen k sprejetju Moje volje, kakor tudi ne volje 
nasprotnika, kateri poizkuša usmeriti pozornost nase skozi telesne vtise in občutke. 
Njegova sredstva so zabave in užitki sveta. Moje sredstvo pa je torej sevanje iz 
duhovnega Kraljestva, katero bo, če se ga izkoristi, tudi človekovo dušo povleklo čez v 
duhovno Kraljestvo; slediti Moji besedi namreč že pomeni podrejanje volje Moji in zato 
približevanje Meni, katero se konča v popolni združitvi. Zato podrejanje volje pomeni 
izpolnjevanje Moje volje, Mojih zapovedi, katere Jaz oznanjam ljudem skozi Mojo 
Besedo... Moja prva zapoved se torej glasi: Ljubi Boga iznad vsega in bližnjega kakor 
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samega sebe (Matej 22:36-40; Marko 12:28-33)... Tisti, ki izvaja to zapoved, je naredil 
vse. On se Mi ne upira več, ampak Me prepozna s srcem Ljubezni... ne pod prisilo... on 
je za vekomaj vrnjen k Meni, iz Katerega je on nekoč nastal; on je popolnoma v Moji 
volji, katera je njegova volja, tako da je on kot Moj otrok in dedič, kateremu so dane 
vse pravice nekega otroka, tako da lahko ustvarja in oblikuje v vsej moči in je blažen za 
vekomaj. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5254, 13. november 1951 
 

PODREJANJE VOLJE POD BOŽJO VOLJO... 
 
Tisti, ki se prostovoljno nahaja v zaščiti (skrbi) Moje Očetovske Ljubezni, se lahko 
počuti razrešen vseh skrbi, ker jih sedaj Jaz prevzemam tako zemeljsko, kakor tudi 
duhovno. Čim Me on prizna kot Očeta, je tudi njegova volja usmerjena k Meni in Jaz 
sem ga pridobil. Vendar pa se mora človek truditi priti do popolnosti že na Zemlji, pri 
čemer pa mu Jaz na vsakršen način pomagam. On Mi je s tem, ko Mi je predal svojo 
voljo, obenem tudi dal pravico, da ga oblikujem, česar Jaz ne morem storiti, ne da je 
najprej vstopil v Mojo voljo oz. Jaz Osebno ne delujem proti Mojemu večnemu zakonu, 
glede na katerega mora vsako bitje imeti svojo svobodno voljo, da bi lahko postalo 
popolno. Izpit zemeljskega življenja je na nek način že položen z dobrovoljim 
podrejanjem svoje volje pod Mojo, pri čemer je potem Moje delovanje do tega človeka 
nenehna telesna in duhovna skrb; potem je človek poln zaupanja; potem vse služi tako, 
da je vse, karkoli mu je dano, najboljše zanj. Vera v Mojo pomoč, trdno zaupanje, da 
kot otrok uživa Očetovo zaščito (skrb), mu bo omogočilo, da v miru in brezskrbno 
premaga življensko pot, pri čemer bo on ravno tako imel zagotovilo, da bo dosegel 
duhovni cilj, ker Jaz Osebno vodim Svojega otroka za roko in ga poln Ljubezni 
privlačim k Sebi. Svoj cilj doseže vsak tisti, ki veruje v Mene, ki Me tako prizna in se Mi 
podreja z vso Ljubeznijo... tisti, ki preda svojo prejšnjo voljo in se Mi poslušno podreja... 
On je potem kot sad, katerega Jaz lahko poberem, toda katerega Jaz še pustim na 
drevesu življenja, vse dokler ne dozori, da bi potem užival v njegovem okusu; kateri Mi 
je dal (podaril) samega sebe, da ga zaužije Moja Ljubezen. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 5453, 1. avgust 1952 
 

PODREJANJE VOLJE BOŽJI VOLJI... 
 
Jaz vse vas prepoznam kot Moje služabnike na Zemlji, čim Mi vi samo podredite svojo 
voljo, pri čemer ste tako pripravljeni vršiti voljo Gospodarja in Učitelja. Potem ste vi 
zavestno vstopili v Mojo službo, pri čemer potem Jaz lako dekujem skozi vas oz. vi 
boste sedaj vršili to, kar bi Jaz Osebno želel narediti na Svojih zemeljskih otrocih, za kar 
pa Jaz potrebujem posrednika, ker bi Moje neposredno delovanje pomenilo prisilo 
vere. In tako vi zastopate Mene Osebno; vi namesto Mene delate vse tisto, kar v sebi 
čutite kot nalogo od Mene; vi delate za Mene in Moje Kraljestvo; vi izvajate duhovno 
delo, ki sicer resda ne prinaša nikaršnih zmeljskih koristi, toda katere bom Jaz Osebno 
nekoč nagradil. Tisto, kar je narejeno za Moje Kraljestvo, bo vedno delo, katerega 
posvetni ljudje ne priznajo, katero na zemeljski način ni cenjeno in na katerega se 
gleda, kot da je potrata časa. Vendar pa je to najpomembnejše delo, ker se njegov 
učinek razteza v večno življenje, ker le to lahko proizvede uspeh za večnost, kateri 
ostaja, tudi ko razpade telo. In tisti, ki Mi je podredil svojo voljo, obenem tudi prepozna 
pomembnost njegove službe za Mene, tako da jo on tudi zavestno opravlja, četudi ne 
prinaša nikakršnega zemeljskega priznanja. Vendar pa se mora on imeti za borca za 
Mene, kateri se bori proti Mojemu nasprotniku... On se bori za sveto stvar; on se bori za 
večno življenje mnogih duš, ki so odvisne od njegove pomoči proti sovražniku. On 
namreč s tem, ko podredi svojo voljo Moji, razpolaga z veliko močjo, ker jo on črpa iz 
Mene, zaradi česar je primeren za borca za Mene in Moje Kraljestvo... Vi ljudje ne 
morete ničesar storiti sami od sebe, toda z Menoj lahko uresničite vse... In človek, da bi 
se ponudil za služenje, mora imeti to prepričanje. On sam se počuti šibkega. Vendar pa 
je povsem prepričan v to, da on lahko naredi vse z Mojo močjo, pri čemer on želi 
izkoristiti Mojo moč za Mene; on želi pomagati razširiti Moje Kraljestvo tako, ko 
privede duše, katere so nekoč odpadle od Mene in šle za Tistim, kateri je Moj 
nasprotnik (Satan). In Jaz ga sprejmem, ker Jaz potrebujem veliko služabnikov in ker 
Jaz pridem samo do maloštevilnih, kateri Mi želijo služiti v svobodni volji. Vojska Mojih 
borcev je sicer majhna, čeprav pa močna, ker lahko neomejeno izkorišča Mojo moč. In 
Jaz bom blagoslovil tiste maloštevilne, ki Mi želijo služiti v Ljubezni, in njihovo delo ne 
bo zaman... Jaz jih bom ravno tako zaščitil pred vsakim napadom Mojega sovražnika, 
kateri vedno znova poizkuša udariti na njih. On namreč ve, da oni pomenijo veliko 
nevarnost za njega in njegovo moč, zaradi česar bo on izkoristil vsakršno sredstvo, da 
bi jih napeljal, da bi Mi bili neposlušni. Vendar pa ga bodo Moji služabniki opazili in ga 
prepoznali... Jaz namreč razsvetljujem njihovega duha, tako da bodo oni prepoznali 
vse, kar je temno, in se proti temu borili. Zato se Mi tisti, ki Mi želi služiti, predaja s 
popolnim zaupanjem, pri čemer je potem njegovo življenje v Moji Ljubezni in milosti, in 
Jaz ga bom vodil in spremljal na vseh poteh... In on bo šel lahko povsod, kamorkoli si 
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želi. Jaz vedno hodim poleg njega in nikoli ne dovolim, da pade v nasprotnikove roke... 
Jaz sem namreč dober Gospodar, Kateri resnično nagrajuje zvesto delo. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 5781, 6. oktober 1953 
 

PODREDITI VOLJO... 
 
Vedno se zgolj podredite Moji volji, katera od vas vedno zahteva Ljubezen, in vaša 
življenjska pot na Zemlji bo Meni všeč; vi boste našli milost v Mojih očeh in vi ste prišli 
do Moje Ljubezni, katera je resnično bila od začetka z vami, toda katera vas ni mogla 
doseči v polni moči. Toda čim ste vi vstopili v Mojo voljo, tako da se z vsakim vašim 
razmišljanjem in hotenjem trudite, da Me ne razžalostite, lahko Moja Ljubezen znova 
deluje na vas v polni moči... se pravi v meri, katero vi lahko prenesete na Zemlji, ker ste 
se vi sedaj znova vrnili k Meni, od Katerega ste se nekoč prostovoljno oddaljili. Vstopiti 
v Mojo voljo pomeni truditi se biti (živeti) v Redu, kateri je temeljni Zakon večnosti; 
pripeljati do popolnosti vse dobre značilnosti (karakteristike); rešiti se vseh slabih 
značilnosti; oblikovati se po Božjem načelu... Ljubezen v sebi pripeljati do najvišjega 
razvoja... Biti namreč popoln pomeni biti izpolnjen z Ljubeznijo. Popolnost je Božansko 
stanje, stanje, katero ne kaže nikakršnih pomankljivosti in je zaradi tega tudi predpogoj 
za biti v Moji bližini, da bi tako lahko prišlo do združitve z Menoj. Toda da bi se prišlo do 
tega blaženega stanja, se mora volja Moje stvaritve popolnoma uskladiti z Mojo voljo... 
pri čemer mora ona tako popolnoma vstopiti v Mojo voljo, da sedaj začne skupno 
delovati, kar pomeni enako kot odnehanje od vsakršnega odpora, od kakršnekoli 
lastne volje... in se tako vrniti k Meni v svobodni volji... Ta cilj morate vi ljudje doseči na 
Zemlji; vi morate dokazati, da Mi vi želite za vekomaj pripadati, pri čemer tako zgolj 
Mene priznate in k Meni težite, da bo tako vaše celotno razmišljanje in prizadevanje na 
Zemlji takšno, da živite tako, kot je Meni všeč. Ta volja pomeni položen izpit 
zemeljskega življenja. In če je ta volja v vas, potem ste vi rešeni za vekomaj; k vam 
namreč iz Mene priteka moč, da vršite vašo voljo in da živite po Moji volji, čim Jaz samo 
vidim vašo voljo, katera je usmerjena k Meni... Jaz želim, da vi postanete blaženi. 
Vendar pa ne morem prisiliti vaše volje v neko drugo smer, ker vi sami odločate o tem. 
Vendar pa Moja Ljubezen zajema Moje stvaritve, katere so v Moji volji iz lastne 
pobude... katere so postale Moji otroci in bodo to tudi ostali za vekomaj. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6273, 2. junij 1955 
 

PODREJANJE VOLJE... ODGOVORNOST... 
 
Vi niste več odgovorni za svoje Zemeljsko življenje, čim ste se Mi vi predali... čim ste Mi 
vi dali pravico, da delujem na vas, čim ste se vi odrekli svoji volji in jo popolnoma 
podredili Moji. Potem lahko Jaz delujem na vas; potem se Moja volja lahko uresniči v 
vas; potem lahko v vas deluje Moj Duh, ki vas bo vedno vodil tako, kot je to koristno za 
vas... Vendar pa to zahteva močno vero, prepričljivo vero v to, da ste vi Moj otrok in da 
se lahko z zaupanjem predate svojemu Očetu, ker vas On ljubi, je močan in moder. Ko 
ste enkrat vzpostavili ta odnos, potem se imate vi lahko za blagoslovljene že na 
Zemlji... Potem greste vi po zemeljski poti zgolj zato, da bi lahko pomagali drugim, da 
pridejo do spoznanja, ker ste Me vi sami spoznali, pri čemer ste vi v svobodni volji 
postali Moji, ko ste Mi predali vašo voljo. Vaše razmišljanje, volja in delovanje bodo 
sedaj določeni s strani Mene, pri čemer pa vam vendarle ostaja svobodna volja... Vi 
sami mislite, hočete in postopate tako, kot je to v skladu z vašo voljo, ker je Moja volja 
že postala tako močna v vas, da vas ona izpolnjuje in vi ne morete delovati proti njej... 
 
In potem se vam ni potrebno bati, da Me lahko razžalostite, ker bo vse, česar se lotite, 
dobro in pravilno... vse dokler vi vzdržujete pristno povezanost z Menoj... oz. Moj 
nasprotnik bo vedno želel porušiti to pristno povezanost z Menoj tako, ko bo poizkušal 
usmeriti vaš pogled in misli na stvari, ki pripadajo njegovemu kraljestvu... In če mu 
uspe, da vi sprejmete njegove želje, potem vi sami oslabite povezanost z Menoj, tako 
da morate biti vi potem previdni... Zato se vsak dan priporočite Moji Ljubezni in milosti 
in si želite to, da vas Jaz imam rad in da pazim na vas, s čimer mi vi potem vedno dajete 
pravico na to, da Se postavim med vas in Mojega nasprotnika, ko vas on želi zavesti... 
To je vaše zanesljivo orožje proti njemu, da postanem vaš Varuh... da vi želite biti Moji 
in da se Mi predate. Potem bo vsak napad odvrnjen od vas; potem vi odvračate pogled 
od mamljenja sveta; potem vi živite zgolj za Mene in v Meni; potem so vaše misli 
usmerjene k vaši duhovni popolnosti; potem vas zgolj navduši (spodbuja) odnos 
(družitev) z Menoj, pri čemer se vaše duhovno delo zgolj nanaša na duhovne cilje... In 
potem okoli sebe gradite močan zid, katerega Moj nasprotnik ne more več porušiti... 
 
Vi ne morete oceniti, kolikšen blagoslov počiva v predanosti Meni... in če vam Jaz 
rečem, da ste potem vi razrešeni vsakršne odgovornosti, vsakršne skrbi za vašo 
duhovno korist... če vam Jaz rečem, da vi potem ne morete več pasti, ker vas Jaz držim 
in vas zagotovo vodim navzgor... potem vi ne smete dopustiti, da vas karkoli zanima 
razen tega, da si zagotovite Mojo Ljubezen; vi si morate želeti pripadati Meni in Mi 
tako vse prepustiti... In vse se bo izšlo tako, kot je treba... Zato ne skrbite za zemeljske 
stvari, ker je vse to vključeno, če se Mi vi predate, da Jaz skrbim za vas... Vi boste sedaj 
duhovno in fizično pod Mojo skrbjo, pri čemer tako Jaz pokrivam duhovne in fizične 



22 

 

potrebe, ker ste se vi odrekli vsakemu odporu, kateri vas je nekoč ločil od Mene, če se 
Mi sedaj brezpogojno predate... Potem je ta ločenost odpravljena, pri čemer pa 
ponovna združitev z Menoj pomeni zanesljivo zagotovilo za razmišljanje, voljo in 
delovanje v skladu z Mojim večnim redom... Vi sami ste namreč potem zgolj 
izvrševalec Moje volje, čeprav pa v popolni svobodi, ker vi ne čutite več prisile s 
katerekoli strani, ker vi v sebi nosite enako voljo, pri čemer Mi tako sedaj pripadate za 
vekomaj. AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 6540, 5. maj 1956 

 

BOŽJE VODSTVO IN PODREJANJE VOLJE... 
 
Vi boste živeli blagoslovljeno zemeljsko življenje, če se Mi povsem in v celosti predate, 
pri čemer zavestno poizkušate izpolniti Mojo voljo. Potem je zlomljen vaš nekdanji 
odpor, tako da zemeljsko življenje sedaj služi še zgolj za to, da bi se prišlo do deifikacije 
vašega bitja, katera vam bo prinesla Božje otroštvo. In celo če je vaša duša sedaj 
povsem usmerjena k Meni, pa je vaše telo sestavljeno od  še vedno nezrelih substanc, 
katerim vi morate in jim tudi lahko pomagate dozoreti v času vašega zemeljskega 
življenja. In tudi duša bo pokazala še vedno ne povsem zrele substance, katere se v 
predhodnih utelešenjih niso v celosti vklopile v Moj večni red, zaradi česar morajo 
najprej vstopiti v zakonit red, kar pa vi lahko dosežete ravno z vašim zavestnim 
načinom življenja, skozi vaše spoznanje o namenu vašega zemeljskega življenja. Tam, 
kjer obstaja volja, da se povsem podredi Moji volji, ni več nevarnosti, da bi človeku 
lahko spodletelo, ker je on kot otrok voden z Očetovo roko, tako da se on ne more 
izgubiti. Da pa bi se volja podredila Moji, mora najprej obstajati globoka vera v Mene 
kot Boga in Stvarnika in kot Očeta Svojih otrok... To zadnje namreč določa zaupanje v 
Tistega, Čigar otrok želi biti človek, ki se najprej počuti zgolj kot Njegova stvaritev. 
Človek sedaj prehaja pod Mojo skrb; on se podreja Mojemu vodstvu v trdni veri, da bo 
sedaj pravilno voden. Kako bi lahko vsi ljudje prišli do popolnosti že na Zemlji, če bi oni 
imeli to vero, da oni potrebujejo Vodiča, če bi oni želeli iti po pravilni poti, če bi oni 
želeli izpolniti svojo zemeljsko nalogo... Vendar pa je zato najprej potrebno znanje o 
tem, da ima vsak človek nalogo, katero mora izpolniti v zemeljskem življenju. In tam, 
kjer primanjkuje tega znanja, bo težko našel vero v Boga in Očeta, zaradi česar tudi ne 
bo vzpostavljene veze z Njim skozi predanje volje. Čeprav pa bi vsak človek moral 
smatrati, da resnično obstaja namen njegovega zemeljskega življenja, tako da bi se 
moral vsak človek včasih ravno tako vznemiriti in si postaviti to vprašanje. Vendar pa 
mu hiter način življenja v svetu preprečuje, da bi to storil; in četudi se v njem včasih 
pojavijo takšna vprašanja, pa jih bo na tisoče drugih misli kaj hitro pregnalo... razen če 
se ne začne zavedati brezvrednosti in minljivosti zemeljskih dobrin, tako da on potem 
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začne iskati drugačen smisel (namen) življenja... In zato moram Jaz ljudem vedno 
znova pokazati to »minljivost zemeljskega«; Jaz jim moram vzeti tisto, po čemer 
hrepenijo v srcu; Jaz jim moram pogosto prizadejati bolečino, da oni spoznajo 
brezvrednost tega, o čemer razmišljajo. Potem pa Jaz včasih lahko dosežem to, da oni 
iščejo in težijo k drugačnemu cilju, pri čemer je potem mogoče tudi to, da oni podredijo 
svojo voljo Tistemu, Katerega morajo oni prepoznati, ko utrpijo izgube in raznorazne 
udarce usode. Vendar pa gredo ljudje pogosto po drugih stezah (napačnih poteh), 
dokler ne pridejo na pravo pot; do česar pa bi zlahka prišli, če bi se oni pustili voditi že 
od samega začetka svojega zemeljskega življenja... kar pa torej zahteva globoko 
vero... Vendar pa jim vera ne more biti dana; do nje je potrebno priti skozi delovanje v 
Ljubezni, pri čemer se tako človek ne bo več upiral sprejeti njemu dostavljena učenja o 
Meni in Mojem Bitju... Potem bo on poizkušal vzpostaviti stik s tem Bitjem, v Katerega 
on sedaj želi verovati... Čeprav pa Jaz vse vas vedno znova prepričujem v to, da bom 
Jaz prepoznal in vzel v poštev že najmanjšo dobro voljo, da Jaz sedaj  na očiten način 
prihajam k vsakemu človeku, ki omogoči, da prepoznam to voljo, in da vi sedaj lahko 
veste, da vas Jaz nenehno vodim, čim si vi to želite, čim se vi odrečete svojemu 
nekdanjemu odporu in želite živeti tako, da bo Meni všeč. Ta vaša sprememba volje 
obenem tudi nepreklicno povleče za seboj vašo spremebo bitja, ker vam Jaz Osebno 
pomagam in ker Jaz nikoli več ne pustim tistega, ki se je enkrat odločil, da svojo voljo 
podredi Moji. In vam ljudem resnično ne bi smelo biti težko priznati Boga in Stvarnika... 
Kateri torej želi biti vaš Oče in h Kateremu vi zato lahko vedno pridete po Njegovo 
pomoč z vsem zaupanjem... On bo vedno tukaj za vas, čeprav pa ne bo nikoli določal 
stvari proti vaši volji. AMEN 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6823, 6. maj 1957 
 

VRNITEV K BOGU ZAHTEVA RESNO VOLJO... 
 
Tisti, ki si je postavil za cij, da svoje zemeljsko pot prehodi v Božji volji, je on obenem 
tudi lahko vedno prepričan v to, da ga Bog podpira; Bog mu je namreč dopustil, da se 
utelesi zgolj v ta namen, da se njegova volja uskladi z Božjo voljo. Toda ker je v tem 
času Konca zgolj odločujoča človekova volja, je ravno ta volja položila izpit, tako da 
Bog sedaj lahko na vsakršen način poskrbi za človeka, ne da bi pri tem izvršil prisilo 
volje nanj. Vse dokler je sam človek še vedno neodločen, ali pa še povsem pripada 
nasprotniku, se bodo za človekovo voljo borili Bog in svetlobna bitja oz. on je ravno 
tako pod Njegovim vplivom, kakor tudi pod nasprotnikovim, pri čemer se on tako 
svobodno odloča... In ko se je človek enkrat odločil, da se bo podredil Božji volji, čim je 
on pripravljen živeti način življenja v Božjem redu, potem je on zavestno vstopil v 
Njegovo področje, pri čemer tako Bog ne dovoli več, da pade kot žrtev Njegovega 
nasprotnika. Vendar pa mora biti njegova volja resna... Zgolj lažno izpolnjevanje Božje 
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volje ne zadostuje, kot rezultat cerkvene vzgoje, kakor tudi ni dovolj izvajati dela 
Ljubezni, ki so zopet zgolj cerkvene zahteve, tako da bodo izvršena zaradi poslušnosti 
tem zahtevam... Želeti pripadati Bogu mora biti najbolj notranja težnja; popolnoma 
zavestno predanje Njemu mora biti uresničeno v svobodni volji... pri čemer je moral on 
svojo voljo sam usmeriti k Tistemu, Katerega je prepoznal kot Boga in Očeta večnosti. 
In iz tega sledi, da vrnitev k Bogu ni neka masovna akcija, tako da se ga je moral lotiti 
vsak posameznik sam od sebe, pri čemer pa mora on ravno tako narediti vse, kar je 
potrebno: spoznati Boga in Ga priznati; moliti za moč, da lahko uresniči vrnitev k 
Njemu. Vendar pa on ne bo zaman namenil molitve Bogu; On namreč pozna njegovo 
voljo, njegovo iskrenost, kakor tudi njegovo slabost; On ve, da on sam ne zmore tega in 
da on potrebuje pomoč... katera pa je gotova. On je izgubil moč takrat, ko je svojo 
voljo usmeril stran od Boga, in jo ponovno prejema, ko jo usmeri k Njemu. In zato 
nobena zunanja forma(lnost) ne more zadostovati; same besede ne morejo zagotoviti 
pravilno, k Bogu usmerjeno voljo, in pripadnost neki veroizpovedi ne more dokazati te 
spremembe volje, ampak mora to dokazati delo, katero je sestavljeno iz delovanja v 
nesebični Ljubezni, brez prisile in brez zapovedi... Bog je sicer resda dal človeku 
Zapovedi Ljubezni, vendar pa mora biti Ljubezen sprovedena v svobodi, ker je ravno 
tako tisto, kar je narejeno kot izpolnjevanje neke zapovedi, lahko uresničeno brez 
notranje volje, pri čemer pa potem izgubi svojo vrednost. Zato je Zveličanje, vrnitev k 
Bogu lastno delo vsakega človeka, katerega on ne more preložiti na drugega in 
katerega ravno tako ne more nihče drugi narediti namesto njega. Vendar pa sámo delo 
ni odločilno, ampak je notranja volja tista... katero Bog resnično vidi in katera obenem 
tudi naleti na vsakršno podporo. In to, kar se vam ljudem sedaj dogaja v življenju, je vse 
zgolj vpliv Boga ali svetlobnega sveta, ki pazi na vas, da se tako vaša volja pravilno 
usmeri, da se ona prostovoljno preda Bogu, pri čemer kot edini cilj vidi vrnitev k Bogu. 
In ko je bilo to delo enkrat narejeno, so človekove najgloblje misli usmerjene k Bogu, 
pri čemer se on trudi živeti na Zemlji v skladu z Božjo voljo, tako da potem zemeljsko 
življenje ravno tako ni bilo zaman preživeto, kar pa človekovi duši zagotovo prinaša 
svobodo. Ona se lahko loči od njenega mučitelja; ona si lahko sname okove, kateri so 
jo neskončno časa držali v ujetništvu; ona se sedaj nahaja na poti navzgor, pri čemer se 
ji ni več potrebno bati Božjega nasprotnika, kateri nima več nikakršne moči nad njo, ker 
jo sedaj prevzema Bog Osebno, Kateri jo varno vodi navzgor, ker se je človekova volja 
usmerila k Njemu, iz Katerega je on nekoč nastal kot ustvarjen izvorni duh. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 8630, 29. september 1963 

 

POPOLNO PODREJANJE VOLJE BOŽJI VOLJI... 
 
Ko vi vašo voljo popolnoma podredite Moji, potem morate vi ravno tako imeti v sebi 
Mojo voljo, pri čemer vi zgolj takrat lahko pravilno razmišljate, delate in govorite to, 
kar je Moja volja... Zato se s polnim zaupanjem prepustite Mojemu prepričevanju, da vi 
vedno zgolj izvajate Mojo voljo še posebno takrat, ko vi želite biti dejavni za Mene in 
Moje Kraljestvo. Zavestno podrejanje vaše volje Moji volji je obenem tudi dokaz vaše 
pripravljenosti, da Me znova popolnoma priznate... Vi se potem odrekate vsakršnemu 
odporu, pri čemer znova želite pripadati Meni, od Katerega se vi ravno tako ne morete 
nikoli ločiti, ker ste vi izsevana moč iz Mene, katera se mora nepreklicno vrniti k Meni 
kot k svojemu Izhodišču. Če vi sedaj nimate Meni nasprotne volje, potem bo tudi vaše 
zemeljsko življenje znova vključevanje v Moj zakonski red, pri čemer potem vi ne 
morete več grešiti ravno zaradi tega, ker je vaša volja sedaj obenem tudi Moja. In zato 
greste vi lahko ravno tako po vaši zemeljski poti brez strahu, da ona vodi v napačno 
smer, ker je Moja volja v vas, ne da sem jo Jaz pri tem prisilno usmeril. 
 
Predati se Meni, zavestno podrediti vašo voljo Moji je zagotovilo za izpolnitev vaše 
zemeljske naloge, četudi k vam nenehno prihajajo skušnjave skozi Mojega 
nasprotnika, katerim pa se boste vi uprli, ker vas Moja volja vodi k pravilnemu 
razmišljanju, pri čemer vi tako prepoznate njegove zvijače, tako da on nima več 
nikakršne moči nad vami. In zato se vam ni potrebno bati nobenih življenjskih situacij, 
ker jih bom Jaz vedno znal odpraviti, ker ste se Mi vi popolnoma predali, pri čemer vam 
ta predanost obenem tudi zagotavlja Mojo nenehno skrb, tako da se vam ni potrebno 
več bati, karkoli naj bi prišlo nad vas. In verujte, da bodo tudi vaše misli vedno pravilno 
usmerjene, ker zavestno usmerjanje k Meni omogoča, da k vam ravno tako nenehno 
pritekajo misli, katere so polne blagoslova in katere boste vi ravno tako prepoznali, da 
so pravilne. In vi boste vedno (s)prejeli pravilne misli, pri čemer jih boste želeli pripeljati 
do izvršitve. Vi se boste znotraj vas branili sprejeti vsako misel, katera vam ni pritekla 
od Mene; to je namreč učinek vaše spremenjene volje... podrejanje vaše volje Moji... da 
tako sedaj lahko Jaz Osebno delujem v vas, da vam Jaz dajem pravilne misli in da ste vi 
potem vedno zgolj dejavni v Moji volji. 
 
In to podrejanje Moji volji je predpogoj za službo nosilca svetlobe. On mora namreč 
razdeljevati Resnico, vendar pa ta naloga obenem tudi zahteva določeno preudarnost 
in objektivnost; ona ne more biti izvedena brez načrta... vodno mora biti in tudi ostati 
Moja volja tista, ki odloča in katera sedaj tudi povsem zagotovo izpolnjuje Mojega 
služabnika, zaradi česar je on tudi usposobljen za svojo službo. Jaz Osebno želim 
delovati v njem, pri čemer pa ne morem uporabiti nikakršnega odpora; Moj delavec v 
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vinogradu mora imeti popolnoma enako voljo kot Jaz, kar pa je tudi zagotovila njegova 
predanost Meni. Vendar pa sem vam potem ni potrebno bati nikakršne odgovornosti, 
ker le to Jaz Osebno prevzemam namesto vas, ker ste se Mi vi popolnoma predali in 
tako vstopili v Mojo voljo. In tako vas bom Jaz vedno znova znotraj spodbujal k temu, 
da boste dejavni za Mene in Moje Kraljestvo; to je namreč tako zelo nujno potrebno v 
času pred Koncem, ko je človeštvo v največji nevarnosti, da propade v temo duha, tako 
da se mu lahko zgolj pomaga tako, da se prinese svetlobo (znanje), ki blesteče sveti... 
katero on sicer resda še lahko zavrne, vendar pa posameznikom še lahko prinese 
rešitev pred propadom. 
 
To delo za Mene je lahko uspešno zgolj takrat, ko človek popolnoma vstopi v Mojo 
službo in preda svojo lastno voljo, da bi bil zgolj dejaven v Moji volji. Potem se mu tudi 
ni potrebno bati, da bi bila njegova volja in delovanje napačno; on bo vedno zgolj 
deloval tako, kot je to v skladu z Mojo voljo, ker se je on odrekel vsakršnemu odporu, 
tako da sedaj Jaz Osebno lahko delujem v njem. In njegovo delo bo uspešno; on bo 
govoril namesto Mene; on bo ljudem prinesel tisto, kar Jaz smatram, da je nujno za 
zdravje duše. In on se bo lahko vedno prepustil Mojemu vodstvu, ker Jaz sprejemam 
voljo, ki je usmerjena k Meni; ona Mi namreč ravno tako dokazuje popolno vrnitev 
bitja, katero se je nekoč ločilo od Mene v svobodni volji... Njegova volja je sedaj Moja, 
četudi on je in tudi ostaja popolnoma svoboden za vekomaj. AMEN  
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8774, 9. marec 1964 
 

PODREJANJE VOLJE BOŽJI VOLJI  
OBLIKUJE PRIMERNEGA ČLOVEKA... 

 
Moja volja bo vedno odločujoča za vašo življenjsko pot, čim vi svojo voljo podredite 
Moji volji... Potem ste vstopili v Mojo voljo, pri čemer so tako vse vaše misli, želje in 
postopki v skladu z Mojo voljo; vi namreč sedaj v sebi nosite Mojo voljo, tako da vi ne 
morete imeti nobenih drugih želja, ker potem Jaz Osebno delujem v vas. Vendar pa 
vaša volja vseeno ostaja svobodna, četudi se podreja Moji, tako da vam potem to lahko 
zgolj prinese duhovni vzpon (napredek); potem vam bo zemeljsko življenje prineslo 
rezultat (uspeh), kateri je razlog za vašo pot skozi to zemeljsko dolino, pri čemer boste 
vi ravno tako jasno prepoznali, da Jaz še kako posredujem v vaše življenje. Vi 
vzpostavljate nenehno povezanost z Menoj, tako da bo vse, česar se lotite, ravno tako 
v sebi nosilo blagoslov, ker pri tem sodeluje Moja volja, Jaz pa resnično vem, kaj je 
dobro za vaše izpopolnjevanje. 
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In vi se lahko ravno tako z največjim spokojem prepustite vsemu, kar se vam zgodi; Jaz 
namreč urejam vse, kar se vam zgodi, ker Jaz v tem vidim duhovni uspeh (rezultat)... In 
tako vam bom Jaz vedno pripeljal ljudi, ki morajo biti obveščeni o Meni in Moji Besedi. 
Jaz vam bom vedno dal ustrezen učiteljski material, če vi želite razsvetliti te ljudi (jim 
dati resnično znanje), ker Mi vaša volja sedaj popolnoma pripada, dopušča, da vas Jaz 
lahko izkoristim v Mojem vinogradu kot primerne služabnike, kateri vedno zgolj izvršijo 
to, kar jim naroči Gospodar. In takšno delo mora biti blagoslovljeno; ono mora biti 
uspešno, tako da Jaz polagam velike upe na vas, da Mi vi pripravite duše, s katerimi 
potem Jaz Osebno lahko vzpostavim stik in katere sem potem Jaz osvojil za večnost. 
 
Nekoč se je vaša volja ločila od Mene; in to je bilo vaše odpadništvo od Mene, vašega 
Boga in Stvarnika... Če vi sedaj znova brez prisile usmerite svojo voljo k Meni, potem se 
je že zgodila vaša vrnitev; potem ste vi prestali izpit zemeljskega življenja, tako da je 
potem potrebno samo še to, da vi pomagate dozoreti vaši duši, da vi dopustite, da se v 
vas razplamti Ljubezen tako blesteče, da se razgradijo vse nečistoče, ki preprečujejo 
sevanje svetlobe v duši, da ste tako vi sedaj lahko popolnoma prežeti z Mojo močjo 
Ljubezni. In zato imate na razpolago zemeljsko življenje, katero vam nenehoma ponuja 
priložnosti, kjer vi lahko delujete v Ljubezni... Izkoristite jih in v mislih ostanite v 
nenehni povezanosti z Menoj, tako da boste vi lahko že v zemeljskem življenju dosegli 
stopnjo zrelosti, katera vam omogoča vstop v Kraljestvo svetlobe, ker je v vas zlomljen 
vsakršen odpor, pri čemer tako vi ponovno pripadate Meni, kakor je to bilo na začetku. 
 
Jaz ne zahtevam veliko od vas. Vendar pa bi vas zares lahko obdaril z nepopisnimi 
lepotami takrat, ko vi vstopite v Kraljestvo onostranstva. Jaz zgolj hrepenim po vas, da 
vi vzpostavite stik z Menoj, da Mi znova pripada vaša volja, da se vi prostovoljno ločite 
od Mojega nasprotnika, tako da vas bom Jaz resnično opremil z močjo, da vi dosežete 
vaš cilj: končno združitev z Menoj. In tja, kjer se je to že zgodilo, Jaz vodim še druge, 
kateri morajo videti njegov primer, pri čemer prejmejo spodbudo, da se ravno tako 
povežejo z Menoj, ker je njihov notranji odpor proti Meni že precej oslabel, tako da se 
bodo oni počasi podredili Moji volji, pri čemer pa je že prišlo do vrnitve... Jaz namreč 
nikoli ne dopustim, da se odmakne od Mene tisti, ki Mi je enkrat predal svojo voljo. 
 
Vendar pa je zato potrebno zgolj to, da Me človek spozna v Mojem Bitju... On bo 
namreč vedno težil k temu, kar se mu zdi bolj privlačno; Jaz pa mu bom privlačen šele 
tedaj, ko je on podučen o Mojem popolnem Bitju v skladu z Resnico; ko on ve, da je to 
Bitje, Katero ga je ustvarilo, Ljubezen, modrost in moč in je najpopolnejše... In to 
znanje je potrebno prenesti vsem ljudem, zaradi česar ga Jaz Osebno prinašam na 
Zemljo in vam, Mojim služabnikom dajem nalogo, da ga znova razširite, da so tako 
lahko bližnji obveščeni o tem in da se potem tudi lahko svobodno odločijo za Mene... In 
Jaz natančno poznam poti, na katerih se srečujete vi ljudje, kateri si lahko izmenjate 
ideje in spoznate Mojo voljo. Šele tedaj vi poznate Mojo voljo, tako da se vaša volja 
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lahko odloči, da se bo podredila Moji, pri čemer pa ste razrešeni vsake odgovornosti; 
potem je vaša volja vstopila v Mojo; potem je vaše razmišljanje, hotenje in delovanje v 
skladu z Mojo voljo, tako da potem tudi pot do popolnosti ni več dolga. 
 
Toda kako pogosto se Mi človek upira; kako pogosto on verjame, da on sam lahko 
odloča o sebi in svojem življenju; kako pogosto on posluša Mojega nasprotnika, kateri 
mu prikazuje popačeno sliko Mojega Bitja, zaradi česar človek ne more čutiti Ljubezni 
do Bitja, katero je s strani Mojega nasprotnika prikazano kot nepopolno. Jaz si želim 
pridobiti vašo Ljubezen, tako da vam bom potem Jaz lahko govoril neposredno ali 
posredno skozi Moje glasnike, katere Jaz vodim k vsem, ki imajo resno voljo, da 
dosežejo svoj cilj na Zemlji, ki tako živijo po Moji volji, pri čemer se tako lahko tudi 
izpopolnijo na tej Zemlji. 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                                     
                  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



33 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                            

 

 
V hrvaščino prevedla Maja M. 

Uredil in sestavil Lorens N. 

(Avgust 2020) 

 

Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 
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