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In čeprav se vam sleherni dan trpljenja zdi dolg, pa je on v primerjavi z večnostjo
vendarle samo trenutek v času. Vi včasih mislite, da je vaše trpljenje neznosno.
Vendar pa vam Jaz ne dajem več, kot pa lahko nosite (1 Korinčani 10:13)… Vzemite
svoj Križ in Mi sledite (Matej 16:24; Marko 8:34; Luka 9:23)… Mar bi Jaz kot človek
Jezus izgovoril te Besede, če bi bilo za vas nemogoče prenesti Križ, ki je položen na
vas?
Čeprav pa vam je On Osebno obenem tudi ponudil Njegovo pomoč z Besedami:
»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek…«
(Matej 11:28). In zvest Svoji Besedi vam bo On vedno dal moč… Vaš Odrešenik
Jezus Kristus vas namreč pozna; On ravno tako ve, da ste Mu vi pripravljeni slediti,
pri čemer vam bo On podaril moč in milost, vse dokler živite na Zemlji. AMEN
(BD 5904)
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»Če hoče kdo iti za Menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ
ter hodi za Menoj...« (Matej 16:24)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 6053, 15. september 1954

POT ZA JEZUSOM…
Pot, po kateri hodite, mora biti pot za Jezusom Kristusom. Njega si morate vzeti za
zgled; na Zemlji morate živeti tako, kakor vam je On pokazal s Svojim zgledom...
Morate živeti življenje v Ljubezni, kakor tudi nase s predanostjo vzeti trpljenje, katero
vam je dano, da bi vaša duša dozorela. Človek Jezus je pred vami hodil po tej poti, tako
da sedaj lahko vi hodite za Njim, pri čemer potem tudi zagotovo dosežete vaš cilj:
vrnitev k Očetu (Janez 14:6), iz Katerega ste nekoč nastali. In Jezus vam je pokazal to
Pot tako, ko vam je dal zapovedi Ljubezni do Boga in bližnjega, katere, če jim sledite,
vas vodijo po poti za Jezusom...
To pa zahteva vašo voljo in premagovanje samih sebe, odrekanje vašim željam in
poželenjem (strastem), da bi bližnjemu ponudili pomoč, če pomoč potrebuje. V vas
mora biti prižgana Ljubezen, ker drugače ni mogoče doseči cilja... združitve z Bogom,
Kateri je Sam Ljubezen, do česar pa se torej lahko pride zgolj po poti Ljubezni. Človek
Jezus je bil izpolnjen z Ljubeznijo do Njegovih bližnjih, zaradi česar se je On lahko
združil z Bogom: v Sebi je lahko nastanil Večno Božanstvo, Katero pa Sebe lahko zgolj
združi tistim s človekom, kateri se je oblikoval v Ljubezen...
In samo to je namen in cilj človeka v zemeljskem življenju, da se njegovo celotno bitje
spremeni v Ljubezen... da se odreče samoljubju, da vedno samo želi da(ja)ti, osrečevati
in se tako oblikovati v Božansko; Ljubezen je namreč Božanska, in človek, ki se oblikuje
v Ljubezen, postaja Božansko bitje. Kolikor manj človek misli na sebe, toliko bližje mu
je tudi Sam Bog; tedaj gre po pravilni (pravi) poti k Njemu, in Sam Bog se mu
približuje... Tedaj pa bo on tudi trpljenje nosil brez pritoževanja. Sam se bo počutil kot
nositelj križa in bo križ z veseljem vzel na svoja ramena; njegov primer je namreč Jezus,
za Katerim hodi... gre po poti, katero je Jezus najprej prehodil... po kateri pa se morajo
napotiti vsi, da bi prišli do večne blaženosti... AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7874, 16. april 1961

KAKO HODITI ZA JEZUSOM...
Moj resničen (pravi) privrženec je tisti, ki se na Zemlji trudi živeti kakor (sem živel) Jaz,
kateri se bori v trpljenju, ga potrpežljivo prenaša in se izpopolnjuje v Ljubezni, ker bo
on tako dozorel v njegovi duši. Jaz vam zgolj lahko svetujem, da »hodite za Jezusom«,
ker je človek Jezus hodil po tej poti na Zemlji... Njegovo življenje je bilo resnično težko,
vendar pa ga je on ponižno prenašal; sprejel je (podal se je v) borbo proti temi oz.
poizkušal je ponovno vzpostaviti red in ljudi razsvetliti glede razloga, zakaj živijo v
duhovni temi in kaj bi morali narediti, da bi se tej temi izognili. On je zavestno hodil po
stezi trpljnja in Ljubezni... pri čemer je Sebe oblikoval tako, da sem Jaz lahko prebival v
Njem... In vsi bi morali hoditi po tej poti in se skozi Ljubezen ter trpljenje oblikovati
tako, da sem Jaz Osebno, Kateri sem večna Ljubezen, lahko prisoten med vami
(Knjižica št. 5).
Vi bi morali hoditi za Menoj; vi bi morali poizkušati oponašati življenje, katerega sem
živel v človeškem bitju Jezusu. To pa najprej (predvsem) zahteva voljo, da se ponovno
združite z Menoj... Edino Ljubezen lahko uresniči to združitev, medtem ko trpljenje
prečiščuje vašo dušo, katera še naprej vsebuje veliko nezrelih delcev. Ono pa obenem
tudi poduhovlja telo, katero se potem prilagaja željam duha v vas in obenem tudi
dozoreva z dušo, pri čemer pote lahko pride do združitve z Menoj. In to prečiščenje se
mora najprej zgoditi, in zaradi tega prečiščenja vi živite na Zemlji... In čim Me vzamete
za vaš življenjski zgled, vaše življenje na Zemlji ne bo zaman; pripeljalo vas bo do cilja:
do popolnega poduhovljenja in združitve z Menoj (Janez 17:21-23)...
Človeško bitje je moralo postati zgled za vas, ker bi se drugače bi pritoževali, da ne
morete hoditi za Menoj, češ da to presega vaše sposobnosti in vaše moči... Pot, po
kateri sem Jaz Osebno hodil kot človeško bitje na Zemlji, je bila urejena tako, da bo
vsak človek sposoben hoditi za Menoj. Od vas se ne zahteva ničesar nemogočega; od
vas se ne zahteva ničesar, kar grešna oseba ne more uresničiti. Jaz s namreč vzel v
upoštev vse vaše slabosti in napake; poistovetil sem se s težnjo in z okoliščinami
vsakega človeka... ne glede na to, kakšni so oni... če živite življenje Ljubezni, potem
boste tudi zbrali moč, katera vam omogoča uresničiti celo najtežjo nalogo... Vi boste
premagali sebe, ker od Mene prejemate moč, kakor sem tudi Jaz zaradi Ljubezni v Sebi
imel na razpolago moč, katera Mi je omogočila, da sem postal zmagovalec v boju proti
temi, v boju proti vsem skušnjavam Mojega nasprotnika in proti vsem telesnim
poželenjem...
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Ljubezen je moč, zaradi česar sem moral Jaz najprej govoriti o Ljubezni in tudi Sam
živeti življenje Ljubezni, da bi vam postavil zgled pravilnega načina življenja, katero vas
iz brezna vodi k vrhuncu in vas osvobaja od nasprotnika (Satana)... Ljubezen je namreč
edino orožje, kateremu on podleže. Vi bi morali hoditi za Menoj, če se želite osvoboditi
izpod njegove kontrole... Kakor se tudi trpljenju ni mogoče izogniti, da bi vaša duša
postala sijoča in bistra; katera pa je pri vsakem človeškem utelešenju še naprej polna
nečistoč, ker se še naprej nahaja na področju tistega, kateri je svojo naravo (značaj)
spremenil v nasprotno, katerega se zato lahko imenuje »zloben« v resničnem pomenu
besede, in čigar naravi ste se prilagodili, ko ste Me zapustili in mu z vašo svobodno
voljo sledili v brezno (Knjižice št. 15 in 39)... Res je, da so delci duše po njihovem procesu
skozi stvarstvo postali veliko bolj čisti, ko so ponovno združeni kot duša človeškega
bitja. Vendar pa mora biti odstranjenih še veliko nečistoč, kar pa je lahko zgolj
uresničeno skozi Ljubezen in trpljenje...
Odpuščanje vaše krivde greha bo dejansko uresničeno, čim Me priznate v Jezusu
Kristusu in namenite prošnjo za njeno odpuščanje (Knjižice št. 38 in 54)... To pa pomeni,
da boste vi, ko boste zapustili ta svet, našli za vas odprta vrata Kraljestva svetlobe...
Vendar pa bo moč (intenziteta) svetlobe, katera vas bo svetila na vas, zelo različna... In
izjemno boste srečni, če bo vaša duša popolnoma prežeta, če nikakršne nečistoče,
katere je še potrebno razgraditi, ne bodo preprečile svetlobe... Ker pa vi že na Zemlji
lahko dosežete, da ko vaša duša zapusti Zemljo, ona postane svetla (sijoča) in prosojna,
morate vi ravno tako ponižno in potrpežljivo prenašati celotno trpljenje na Zemlji...
vedno morate misliti na to, da je to zgolj koristno za dozorevanje vaše duše; ne smete
se poizkušati izogniti celotni težavi, pri čemer pa vedno molite: »Oče, naj se zgodi
Tvoja volja...« (Matej 26:39, 42). Jaz namreč vem, zakaj dopuščam, da vi hodite po poti
trpljenja in zakaj sem izgovoril Besede: »Hodite za Menoj...« Če si vedno poizkušate
zamisliti, da sem Jaz hodil pred vami po poti, katera pa je bila veliko težja in veliko bolj
žalostna od vaše, potem morate sprejeti vse, kar vam pošljem ali dovolim, da se vam
zgodi; to je namreč lahek križ, katerega morate nositi v vašem zemeljskem življenju,
kar pa vedno zgolj koristi vaši duši. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7495, 6. januar 1960

NOŠENJE KRIŽA... HODITI ZA JEZUSOM…
Živeti kot Moj privrženec (učenec) obenem tudi pomeni, da ponižno (zvesto,
potrpežljivo) nosite majhen križ, kateri je vam ljudem naložen v korist vaše duše...
hoditi po poti za Menoj je povezano s potjo križa, kateri pa bo znosen za vsakega
izmed vas, ker Me vi lahko vedno prosite, da vam pomagam nositi vaš križ... In vi ne
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boste molili zaman... Jaz vam bom odvzel vaš križ ali pa bom olajšal vaše beme; Jaz
vam ne bom naložil več od tega, kar vi lahko zdržite (nosite)... Vendar pa morate vi
sprejeti vsaj nekaj bremena, ker drugače ne morete biti Moji učenci, kar (biti Moj
učenec) pa je navsezadnje najbolj koristno za vašo dušo...
Živeti kot Jezusov učenec in privrženec je resnično velika korist za dušo, ker bo ona
potem prestala veliko trpljenja in se na ta način očistila, vse dokler še živi na Zmlji. V
Kraljestvo onostranstva bo vstopila prečiščena, pri čemer bo sama od sebe odvrgla
veliko stvari, katere bi bile zgolj ovira do blaženosti; duša namreč, če se želi obleči v
obleko svetlobe in tako vstopiti v kraljestvo svetlobe, mora biti prečiščena. In nekega
dne Mi bo hvaležna, da ji je bilo dovoljeno, da se je osvobodila njenih nečistoč, medtem
ko je bila še na Zemlji; to pa obenem tudi pomeni hoditi po poti križa: nošenje
majhnega križa, s katerim Jaz obremenim vsakega človeka, kateri želi biti Moj resničen
privrženec, kateri Me želi spremljati na Mojem križevem potu in želi osebno odstraniti
del svoje krivde greha, medtem ko je še na Zemlji. On bo našel odpuščanje svoje
krivde; vsi dolgovi mu bodo odpuščeni, ker sem Jaz zanj umrl na Križu. Vendar pa je
stanje njegove duše lahko različno glede na njeno stopnjo svetlobe (spoznanja,
razsvetljenja). In s ciljem, da bi dušo lahko oblikoval, da bo lahko prepustila svetlobo,
morajo biti odstranjene vse nečistoče; ona mora odstraniti (očistiti) vse, kar je sama
sposobna odstraniti, pri čemer bo tako zgolj povečala svojo lastno stopnjo svetlobe, do
katere bi morala drugače priti šele v onostranstvu skozi dela Ljubezni za duše, katere
potrebujejo pomoč...
Duša bo dejansko našla odpuščanje grehov skozi delo Odrešenja Jezusa Kristusa, kar
pa obenem tudi pomeni, da bo ona sprejeta v Kraljestvo svetlobe. Vendar pa je različno
obilje svetlobe odvisno od dela, katerega duša izvaja na sebi (na svoji duši), kar pa se
doseže z deli Ljubezni in trpljenjem. Zaradi tega je vsaka duša obremenjena z
nošenjem križa. In zato ona ne bi smela odnehati; ona bi ga morala potrpežljivo nositi
ali pa Mene prositi za pomoč, pri čemer je Jaz resnično ne bom pustil brez pomoči...
Čim se usmerite k Meni, bo breme postalo občutno lažje; Jaz namreč želim, da Me
(po)kličete, ker Jaz kot nositelj križa želim vedno hoditi poleg vas, da bi vas podpiral in
vas okrepil, ko se zdi, da vaše breme postaja težje... Potem pa lahko mirno (po)iščete
Tistega, Kateri vam želi odvzeti breme; Kateri želi vzeti breme na Svoja lastna ramena
s ciljem, da bi vas osvobodil od njega...
Čeprav pa si ne bi smeli želeti, da se povsem osvobodite križa, če želite postati resnični
Jezusovi privrženci; On je namreč za vas nosil najtežji Križ, ker je sprejel celotno krivdo
greha človeštva in ga nosil do konca Svoje poti... Pogosto je to presegalo Njegovo
moč, katero je imel kot človek. Vendar pa ga je on nosil iz Ljubezni do človeštva,
katerega je želel (od)rešiti vseh posledic grehov, pod katerimi je propadala človeška
rasa. In zato morate vi ravno tako do konca vašega zemeljskega življenja nositi vaš križ
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iz Ljubezni do Mene v Jezusu Kristusu. In s hvaležostjo boste dojeli prednost, do katere
je prišla vaša duša, ko je »hodila za Jezusom«, ko bo vstopila v duhovno Kraljestvo z
obiljem svetlobe in svobode, ker je v času svojega križevega pota že odstranila celotno
breme greha; ona bo namreč prečiščena vstopila v večno življenje. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7544, 10. marec 1960

PRIVRŽENOST JEZUSU KRISTUSU…
Vedno boste prejemali spodbudo, da hodite za Jezusom Kristusom. In zato vam bo
vedno znova predstavljeno Jezusovo trpljenje in smrt na Križu, da bi tudi sami ubrali
pot križa in tako šli po poti za Njim, ko ste enkrat spoznali Njegovo delo odrešenja kot
delo umiljenja, katerega pa razen Jezusa ni nihče naredil, niti prej niti pozneje. In če
Jezusa Kristusa priznate kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, potem boste obenem
tudi vaše grehe prinesli pod Njegov Križ in Ga prosili (molili), da je On tudi za vas prelil
Svojo Kri... Prosili Ga boste za odpuščanje vaših grehov in boste pripravljeni iti za
Jezusom; na Zemlji boste ljubili in trpeli. Edino po poti Ljubezni in trpljenja se lahko
(od)rešite, če s pogledom na Jezusa Kristusa nosite vaše trpljenje; On Osebno vas
namreč usposobi, ker bi se drugače zlomili pod križem, kateri vam je dan, da ga nosite
na vaši zemeljski poti. Toda z Jezusom Kristusom bo vaš križ lahek, ker vam ga On
pomaga nositi... Čeprav pa se ne zavedate, kolikšen blagoslov vaša duša prejema iz
tega, ko vzame svoj križ in hodi za Jezusom; ne zavedate se, koliko hitreje ona
dozoreva, če predano (ponižno) nosi, karkoli ji je dano za pretrpeti in če poleg tega svoj
pogled usmerja navzgor proti Križu Rešitelja in Odrešenika, Kateri je zanjo umrl, da bi ji
omogočil, da se osvobodi svoje krivde. In ona bo našla odpuščanje, ker je Jezus Kristus
(od)rešil greha in smrti vse ljudi, kateri želijo biti svobodni od svojega nasprotnika
(Satana), od sovražnika njihovih duš.
Vi bi morali hoditi po poti za Jezusom... v kar pa je vključena tudi mera trpljenja, katero
morate biti pripravljeni pretrpeti in katero vam je dala Ljubezen Samega Jezusa, da bi
se Mu nenehno vse bolj približevali in da bi Ga (po)klicali, ko se vam zdi, da je pretežko... Torej morate biti pripravljeni nositi ga; tedaj namreč hodite za Njim, Kateri je
pred vami hodil po poti do Križa. On je z Njegovo potjo do Križa postavil pot do večne
blaženosti; in če sedaj hodite po tej poti za Njim, boste prispeli do vrat, skozi katera
lahko vstopite v Kraljestvo Svetlobe. Pot za Jezusom bo torej vedno pomenila pot
trpljenja, po kateri pa je možno hoditi zgolj s pomočjo Ljubezni; Ljubezen je namreč
moč, tako da boste vi lahko nosili (prenesli, pretrpeli) križ, ki vam je dan. Neskončna
Ljubezen človeka Jezusa je bila tisto, kar Mu je dalo moč, da je pot Križa prehodil do
konca. In Ljubezen bo tudi za vas izvor moči, kateri vam bo olajšal pot trpljenja, pri
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čemer pa vas bo le ta oblikoval v »zmagovalce«. Vendar pa brez Ljubezni vaša duša ne
bo mogla dozoreti; brez Ljubezni in trpljenja se ona drži daleč stran od poti do križa...
Zato brez godrnjanja vzemite (sprejmite) nase vaš križ in ga nosite do konca, pri čemer
pa vam bo on postajal vse lažji, ker Božanski Nositelj križa, Jezus Kristus, hodi poleg
vas. In On vam bo olajšal vaše breme; On vam bo pomagal in vas okrepil, ker ste
pripravljeni hoditi za Njim... AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7622, 15. junij 1960

HODITI ZA JEZUSOM... POTRPEŽLJIVO NOSITI KRIŽ...
Vi kažete (dokazujete), da hodite za Menoj, če potrpežljivo sprejmete trpljenje,
katerega Moja Ljubezen polaga na vas, da bodo tako dozorele vaše duše. Vedno imejte
v mislih, da sem z Besedami: »...naj vzame svoj križ in hodi za Menoj...«, od vas
zahteval, da hodite za Menoj. Jaz vam zagotovo želim pomagati nositi vaš križ. Vendar
pa ga vi ne bi smeli povsem zavreči; vi bi morali vedno vzeti v poštev, da lahko
odstranite veliko nečistoč iz vaše duše, če potrpežljivo nosite vaš križ. Jaz vam bom
vedno dal moč, če Me prosite; Jaz sem namreč vedno blizu vas, če na Zemlji živite tako,
da hodite za Menoj. Vendar pa vam ni več preostalo veliko časa... zaradi česar boste
morali bolj trpeti (vam bo dano večje trpljenje); Jaz vam namreč želim pomagati,
medtem ko ste še na Zemlji, da bi dosegli stopnjo svetlobe, katera vam bo omogočila
vstop v blaženost, ko nastopi vaš konec. Vendar pa vedno ostanite v stiku z Menoj
skozi dejavnosti v Ljubezni, molitev in neprestano razmišljanje o Meni; potem bom
namreč Jaz lahko vedno blizu vas, pri čemer vi lahko mirno hodite po vaši stezi, četudi
morate nositi majhen križ. Torej življenje v brezskrbnem miru za vas ne bi bilo koristno,
razen če ste tako izjemno dejavni v Ljubezni, da bi bil vaš duševni proces dozorevanja
lahko uspešno uresničen... Vendar pa ste vi še naprej preveč malodušni v vašem
delovanju v Ljubezni, zaradi česar premalo dosežete za vašo dušo, tako da mora zaradi
tega trpljenje prispevati k vašemu procesu (pre)čiščenja...
In vedno se spomnite strašnega trpljenja, katerega sem moral Jaz namesto vas vzeti na
Sebe... Vi sami bi morali (pre)trpeti zaradi vaše krivde greha, česar pa ne bi bili
sposobni narediti. In zato sSem Jaz sprejel krivdo namesto vas in neizmerno trpel, ker
vas ljubim in sem želel (pre)trpeti namesto vas. In potem se vam bo vaš križ zdel
majhen; vi ga boste z veseljem nosili, ker želite hoditi za Menoj. In vi boste z
zaupanjem vstopili skozi vrata v Kraljestvo svetlobe, ker sem Jaz utrl pot in odprl vrata
za vas, da boste tako blaženo srečni... Sprejmite vaš križ; to pomeni, da potrpežljivo in
iz Ljubezni do Mene prenesete celotno trpljenje, katero vas obremenjuje, toda katero
je nujno za dozorevanje vaših duš. Duša bo namreč nekega dne lahko uživala v
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svetlobi; nekega dne se ji bo križ, ki ga je morala nositi, zdel lahek. Dovolite Mi, da
hodim poleg vas; potem vam bom pomagal nositi in vi ne boste tako zelo (ob)čutili
bremena. Čeprav pa sem Jaz z vsakim človekom, kateri Me v mislih (po)kliče; Jaz samo
čakam na ta klic, ker Jaz, kljub Moji Ljubezni do vas, ne morem v vas učinkovito
delovati proti vaši volji. Vendar pa vas Jaz ne bom nikoli pustil same; in celo križ, ki je
postavljen na vaša ramena, je dokaz Moje prisotnosti. Jaz vas namreč na ta način
nežno spodbujam, da hodite za Menoj, Kateri sem na Svoja ramena vzel celotno
trpljenje človeštva in z njim hodil po stezi do Križa. Zaradi tega bodite potrpežljivi ne
glede na to, kaj vas obremenjuje. Moja Ljubezen vas bo okrepila; Moja Ljubezen vas bo
osvobodila križa, ko nastopi pravi trenutek. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4876, 8. april 1950

KRISTUSOVA POT DO KRIŽA...
Vsak, ki želi hoditi za Menoj, bo hodil po samotni stezi, pri čemer pa ne bo naletel na
razumevanje svojih bližnjih, česar sem bil tudi Jaz deležen kljub Ljubezni, katero sem
dajal Svojim bližnjim. Vsak, ki želi hoditi za Menoj, bo moral sprejeti svoj križ, kakor
sem to storil tudi Jaz, pri čemer pa Moja večna Ljubezen ne bo dovolila, da bi bil
katerikoli križ težji od tistega, katerega je nosil človek Jezus... On ga bo moral nositi,
pri čemer pa si on lahko vedno olajša svoje breme, če Me (po)kliče na pomoč. Potem
bom Jaz vzel križ na Moja ramena in ga nosil zanj. Toda z Menoj vse postaja lažje; on z
Menoj ne hodi več sam. Jaz bom vedno imel sočutje, pri čemer bom z njim delil
njegovo trpljenje in veselje. On lahko vedno hodi po svoji zemeljski stezi v intimni
skupnosti z Menoj, zaradi česar bo on odkril (spoznal), da je njegov križ znosen, pri
čemer bo tako ponižno sprejel svojo usodo...
Jaz sem na Svoja ramena vzel celotno trpljenje človeštva, ko sem hodil prvi, se soočil s
križanjem in (pre)trpel neizmerno fizično bolečino. Jaz sem hodil po mučni poti, katera
se je končala s smrtjo na Križu za vsakogar, kateri bi nekoč želel hoditi za Menoj. Kot
človeško bitje sem Jaz nepopisno trpel, da bi se tako lahko zmanjšalo človeško
trpljenje. Jaz sem sodeloval v trpljenju celotnega človeštva in namesto njega nosil Križ.
In vsak, kateri Me je ljubil, je hodil za Menoj... V primerjavi s celotno človeško raso,
zaradi katere interesa sem umrl, so bili zgolj maloštevilni, ki so delili Mojo bolečino; oni
so trpeli z Menoj in za Mene. Oni so ravno tako nosili tudi svoj križ, ker so hodili za
Menoj, ker so zaradi njihove Ljubezni do Mene še toliko bolj (ob)čutili njihovo celotno
trpljenje. Vendar pa je bila njihova Ljubezen kot balzam za Moje rane, katere so Mi
povzročili neusmiljeni ljudje. Njihova Ljubezen je povečala Mojo voljo, da trpim
namesto človeštva in da jim skozi Svoje križanje prinesem pomoč.
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Veliko je bilo tistih, ki so hodili za Menoj po poti do mesta umora, vendar pa so le
maloštevilni imeli sočutje zaradi Moje bolečine... Veliko ljudi živi na Zemlji, vendar pa
je zgolj malo tistih, ki so Moji privrženci... Jaz sem na Križu umrl za vse ljudi, vendar pa
so zgollj maloštevilni sprejeli Mojo žrtev in izkoristili dosežene blaženosti. Zgolj malo je
tistih ljudi, ki hodijo za Menoj, čeprav pa oni lahko postanejo blaženi zgolj takrat, ko
hodijo za Menoj. Vsak bi moral vzeti nase svoj križ in se spomniti Moje žrtvene poti do
Golgote, katera pa je bila za človeško bitje skorajda pretežka za nošenje in Me je
prisilila, da padem... Toda Ljubezen nekega človeka Mi je priskočila na pomoč, ko Mi je
kot človeškemu bitju skorajda spodletelo; in Jaz sem se žrtvoval, Jaz sem do konca
izpraznil kelih trpljenja...
In če morate vi ljudje trpeti, se spomnite Mojih Besed: »Kdorkoli želi iti za Menoj, naj
vzame svoj križ...« Vi bi se morali zavedati, da se trpljenje, ki ga ponižno prenašate po
Moji volji, upošteva kot steza do Križa, kateri pa za vas predstavlja odrešenje in
osvoboditev od vseh grehov... Vi bi se morali zavedati, da na Zemlji živite s ciljem, da bi
se osvobodili krivde, katere veličina ne more biti ocenjena s strani vas človeških bitij in
zaradi katere sem Jaz dejansko umrl s ciljem, da bi jo zmanjšal, toda katero bi moral
vsak izmed vas odstraniti toliko, kolikor je to v vaši moči, če želite sodelovati pri delu
Odrešenja, katero se je začelo z Mojo Ljubeznijo, z Mojim križanjem. Vam ljudem je bil
dan zgolj majhen križ za nošenje, ker sem Jaz za vas odstranil najtežje breme. Čeprav
pa vi, da bi nadaljevali hoditi proti Tistemu, Kateri vam vedno želi pomagati in za
Katerim bi morali vedno hoditi, da bi tako postali večno blaženi, ne morete ostati brez
trpljenja. AMEN
........................................................................2....................................................................

Sodelovanje pri Kristusovem delu odrešenja...
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 6240, 17. april 1955

JEZUS JE VZEL CELOTNO TRPLJENJE NA SAMEGA SEBE…
ZAKAJ TRPLJENJE?...
(2 Korinčani 12:7-10; 11:23-30; Kološani 1:24)
Jaz sem na samega Sebe vzel trpljenje vseh ljudi... Tako vi lahko živite brezskrbno
zemeljsko življenje in stremite k vzponu, ne da bi vam to kdorkoli preprečil. Vi lahko
vaše življenje na Zemlji dejansko živite tako, kot da ste že bili v raju... samo če ste živeli
tako, da ste mislili na končni konec; če ste zavestno stremeli k združitvi z Menoj, kar pa
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bi bilo za vas zagotovo mogoče, ker sem Jaz plačal za izvirni greh, da se tako lahko brez
bremena napotite po poti.
Torej vi ljudje ste še naprej izpostavljeni vplivu Mojega nasprotnika, in vi se morate
osvoboditi. Vaš čas na Zemlji vam je bil namreč dan zaradi preizkušanja vaše volje. Moj
nasprotnik lahko v tem času še naprej vpliva na vas, pri čemer morate vi opraviti ta izpit
volje, ko mu nudite odpor in ko zavestno stremite k Meni. Toda njegov vpliv ne bo ostal
brez posledic za vas; vi boste bolj ali manj reagirali nanj, zaradi česar boste zaradi
Mojega protidelovanja postali predmet težav in problemov, kateri bi vas morali
usmeriti, da iščete (pri)srčno povezanost z Menoj, da bo tako odstranjena nevarnost,
da bi vas on zajel...
Vaša duša mu še naprej pripada v telesu, vse dokler je ona fizično vezana, v okovih in
oblegana s strani nezrelih duhovnih substanc... Jaz sem umrl na Križu za vas, da bi se vi
tako lahko osvobodili iz okovov Mojega nasprotnika. Vendar pa mora to osvoboditev
doseči duša sama oz. ona si mora iskreno želeti, da se loči od Mojega nasprotnika... Da
pa bi glede na to vplival na vašo voljo, morate vi doživeti težavo in bedo... v kolikor
vaša volja ne pripada Meni, pri čemer si tako več ne dovoli, da bi bila pod vplivom
Mojega nasprotnika...
V tem primeru bo vaše zemeljsko življenje znosnejše, pri čemer potem vi že lahko
upravičeno trdite, da ste (od)rešeni od greha in smrti, šibkosti in suženjstva... In potem
se boste vi sami od sebe vključili v misijonarsko delo odrešenja vaših bližnjih človeških
bitij; vi boste namreč poznali smisel zemeljskega življenja in boste želeli pomagati
vašim bližnjim človeškim bitjem, da bodo tudi oni osvobojeni izpod sile, katera jih drži
v ujetništvu. Potem pa vaše življenje ne bo brez trpljenja (bolečine), da tako vašega
bližnjega človeškega bitja ne bi prisililo na odločitev volje. Vse dokler je namreč
človekova duša še naprej nezrela, ona išče brezskrbno (zemeljsko) življenje sreče, pri
čemer bi on zgolj znova poizkušal njegovo življenje spremeniti tako, da bi dosegel
sebične cilje, kateri pa ga ne bi vodili do tega, da doseže popolnost...
Jaz sem z Mojo smrtjo na Križu želel pospešiti vaš vstop v večno blaženost... ne pa
kupiti vam raju-podobno življenje na Zemlji... Kljub temu pa vi lahko omogočite, da je
vaše življenje znosno, vse dokler vi zgolj živite v (pri)srčni harmoniji z Menoj... Potem
pa vas nič več ne more potreti (deprimirati) in vas obremeniti. Potem je vse, kar se vam
zgodi, zgolj dokaz Moje Ljubezni do vas, pri čemer boste vi potem ravno tako poznali
namen tega in se prostovoljno podredili vaši usodi... Vi ne boste več trpeli, ampak
boste vse zavestno presódili in to smatrali kot dar milosti, ker vam zagotavlja višjo
stopnjo zrelosti; nekega dne boste namreč povečali vašo blaženost, za kar pa boste
zgolj hvaležni. Zaradi tega vi nosite križ samo zaradi vaših bližnjih... vendar pa je za vas
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same to znak Moje Ljubezni, katera vam je namenila sodelovanje v Mojem delu
Odrešenja. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 1556, 6. avgust 1940

LJUBITI IN TRPETI ZA BLIŽNJEGA...
Da bi se človek osvobodil vseh okovov, mora ljubiti in trpeti. Ljubezen ga namreč
osvobaja, skozi trpljenje pa se človek približuje Bogu, pri čemer se on tako osvobaja
mračnih sil in se zavestno združuje z Bogom, če celotno trpljenje prenaša za
Gospodarja. Jezus Kristus je vzel na svoja ramena celotno trpljenje in celoten dolg
greha in tako človeštvu vrnil svobodo duha. Tako da sedaj, če človek enako postopa, če
on iz Ljubezni nase vzame trpljenje bližnjega oz. mu ga pomaga prenašati, se stanje
trpljenja umakne, pri čemer se človek na ta način povzpne (dvigne) do določene
svobode, ker potem »lahko tako, kot on želi«.
Vsakršno stanje prisile za seboj potegne omejitve, katere vplivajo na vsako dejavnost...
temu nasprotno pa stanje svobode daje srečo, ker tedaj potreba po dejavnosti ni
omejena. Zaradi tega bi bilo potrebno težiti k temu, da človek pride do tega
svobodnega stanja, da se reši po poti Ljubezni tako, da se usmeri na trpljenje bližnjih in
jim ga pomaga prenašati. Ljubezen in trpljenje je pokazano s trpljenjm in umiranjem
Jezusa na Križu. Zgolj Njegova ogromna Ljubezen je uspela pri polni zavesti na Sebe
vzeti dolg greha; zgolj Ljubezen je voljno na Sebe vzela trpljenje ljudi. Ljubezen
Odrešenika je bila namreč ogomna... človeštvo je klicalo Odrešenika, zaradi česar se je
On oblekel v telo in kri, da bi tako priznan lahko deloval med Svojimi.
On je vedel, da so ljudje obsojeni, pri čemer jim je želel pomagati tako, da je za njih
(pre)trpel in jih zaradi Njegove neskončne Ljubezni poizkušal usmeriti k Sebi. S Svojo
smrtjo na Križu jim je prinesel duhovno svobodo, s čimer jih je tako rešil iz stanja
prekletstva, katero je bilo tedaj usoda tistih, ki so se tedaj trudili živeti pošteno
življenje, vendar pa so bili prešibki, da bi se lahko rešili izpod nasprotnikove oblasti.
Toda Gospodar jim je dal Svojo Ljubezen in za njih umrl v najtežji smrti na Križu, da bi
jim vrnil svobodo tako, ko je trpel za človeštvo.
Tako da bo pri delu odrešenja ravno tako sodeloval vsak tisti, ki v Ljubezni misli na
trpljenje drugega in to trpljenje voljno ter predano vzame nase, da bi razbremenil tisto,
čemur je določeno nositi veliko trpljenje. Vedno se v Ljubezni spomniti bližnjega in
poizkušati ublažiti njegovo trpljenje bo za vedno prineslo največjo plačo. To bo
takorekoč podaljšalo Božansko delo odrešenja, ker še ni nastopil trenutek, ko bodo
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človeku postavljene omejitve... še vedno lahko deluje brez kakršnihkoli omejitev; še
vedno sta mu s strani Boga v srce vstavljeni tako Ljubezen, kakor tudi milost oz. on ima
pristop k temu, da lahko deluje v Ljubezni in da mu ravno tako Božanska milost
omogoča spoznati trpljenje, katero njegovo voljo spodbuja k dejavni pomoči... AMEN
***
Bertha Dudde, št. 0250, 7. januar 1938

TRPLJENJE... SODELOVANJE PRI DELU ODREŠENJA...
TRPLJENJE IN VESELJE STA KRATKOTRAJNA...
»Ko prejemaš Moje Besede, se nahajaš v Moji Ljubezni...« Te Besede si vpiši globoko v
srce in upri se vsem mislim skušnjavca (Satana)... Poglej, ko doživiš ponižanja, vedno
znova prepoznavaš nebeško milost, če na njih (ponižanja) vedno gledaš, kot da z
zaskrbljenostjo gledajo v večnost. In v takšnih časih se moraš boriti sama s seboj, pri
čemer tedaj izpolnjuješ nalogo, ki ti je namenjena na Zemlji. Nekaj v tebi tiho in
neopazno raste (postaja vse večje), pri čemer se kmalu se zgodi, da ti takšna ponižanja
ne morejo vzeti notranjega miru; v njih prepoznavaš Očetovo roko, ki te vodi, pri čemer
se voljno pokoravaš (podrejaš). Gospodarjeva pot na Zemlji je bila kamnita in trnova...
Morate se okrepiti z Njegovo milostjo, pri čemer boste potem tudi dojeli, da je
neskončno blagodejno, ko vam jo Gospodar nenehno daje... Zato težite k temu, da
vedno posedujete Božanske milosti, inpri čemer vam bo tako jasno, da se Njegova
Ljubezen ravno tako nenehno nahaja okoli vas. In tedaj vaš sleherni dan ne bo
izgubljen; tedaj boste namreč izpolnili vaš cilj na Zemlji, še toliko lažje, ko k vam
priteka več Božanske milosti... Odrešenikovo srce je na Zemlji spremljalo vse vas
ljudi... Vi vsako trpljenje na tej Zemlji prenašate skupaj z Gospodarjem in
Odrešenikom, ko mislite na Njegova trpljenja in če ste Mu ob spoznanju le teh
pripravljeni žrtvovati vaše trpljenje...
Naj se vsak poizkuša osvoboditi mišljenja, da bi lahko brez trpljenja vstopili v Večno
Kraljestvo (Dela 14:22)... Ono je določeno samo za tistega, ki je po poti svojega
trpljenja sodeloval pri Kristusovem delu odrešenja... ki je dodal svoj del, da bi zmanjšal
trpljenje človeštva na Zemlji; tisto namreč, kar on iz Ljubezni dodaja Odrešeniku,
Gospodar prejema z milostjo, pri čemer je za odrešenje in srečo človeštva ponovno
odplačan nek velik del greha (Kološanom 1:24)...
Imeti morate popolno zaupanje v Gospodarja, pri čemer boste tako na Zemlji vodeni
skozi celotno trpljenje, ne da bi bila s tem trpljenjem ogrožena duša. Tako vam je danih
še več neslutenih blagoslovov, če le vedno s pogledom na Jezusa Kristusa hrepenite po
trpljenju in smrti na križu, da bi si tako priskrbeli dosežene milosti... Gospodar v
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največji težavi zemeljskega otroka oskrbuje s Svojo pomočjo; vedno, ko se on v molitvi
obrne na Njega. Zato se bo tudi vsako trpljenje vedno končalo, če ga v (pri)srčni molitvi
žrtvujete Gospodarju in v vsaki težavi izmolite tolažbo...
V tem življenju ni nič večno... kakor tudi trpljenje in veselje ne trajata dolgo... Vse
zemeljsko je namreč minljivo, in človeku je naloženo oz. dano zgolj v ta namen, da bi
spoznal, da bi moral biti pozoren, da lahko vedno izvleče koristi za večnost, tako iz
trpljenja, kakor tudi iz veselja... Človeku oboje prinaša blagoslov zgolj takrat, ko on to
sprejme v veri in Ljubezni do Odrešenika, pri čemer se Mu voljno podredi, na
kakršenkoli način mu daje Gospodar... Človek je zgolj tedaj preizkušan, pri čemer pa se
mu ni potrebno ničesar bati na tem svetu, ker ga trpljenje vse bolj približuje večnosti,
kjer pa mu bo nekoč preračunano v blaženost. AMEN

........................................................................3....................................................................

Potrpežljivo in podložno nošenje križa...
»Naj se zgodi Tvoja volja...« (Matej 26:42)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 1806, 11. februar 1941

POTRPEŽLJIVO IN PODLOŽNO NOŠENJE KRIŽA…
Človeku se odpirajo neomejene priložnosti, če se je on pripravljen oblikovati po Božji
volji in če on tako zavestno dela na svoji duši. Od trenutka spoznanja, da je njegov
zemeljski namen višji napredek duše, je njegova zemeljska pot neskončen niz
priložnosti, kjer on skozi samoobvladovanje in dejavno Ljubezen do bližnjega lahko
doseže to duhovno zrelost. In tako bo od takrat naprej njegovo zemeljsko življenje
prineslo preizkušnje (skušnjave), v katerih se mora on dokazati... katerega pa on ravno
tako ne bo preživel brez borbe, ampak bo ravno skozi borbo okrepljena in povečana
njegova volja.
Tako se mu bo življenje zdelo, da je prej sestavljeno iz ovir in težav, kot pa da se on
lahko nemoteno predaja življenjskim užitkom. To so prvi grebeni, na katerih se njegova
ladijca življenja ne sme raztreščiti. On jo mora z varno roko in s popolnim zaupanjem v
Boga voditi preko vseh grebenov; on se zgolj tedaj dokazuje in izkorišča priložnosti za
duhovni razvoj na višje (za napredek duše). Jezus Kristus je Osebno vsem ljudem zadal
nalogo z Besedami: »Kdor želi hoditi za Menoj, mora prostovoljno vzeti svoj križ...«
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On ni rekel, da jim On želi vzeti njihov križ, da jih On želi razbremeniti; On jim objavlja
ravno nasprotno: da iti za Jezusom pomeni to, da je potrebno nositi križ, katerega On
naloži ljudem.
Neizmerno trpljenje, katerega je Jezus Kristus vzel na Sebe, je pomenilo odrešenje
človeštva izpod velike krivde. On je Svoj Križ nosil brez godrnjanja in pritoževanja. To,
kar je On pretrpel za človeštvo, je tako rekoč izbrisalo njihovo krivdo (krivdo človeštva).
Tisti, ki želi iti za Jezusom, mora ravno tako trpeti za grešno človeštvo oz. nositi
trpljenje, katerega si je človeštvo zaradi greha natovorilo nase. Ljubezen do bližnjega
bi morala sedaj človeka spodbuditi, da zaradi greha bližnjih prenaša trpljenje oz. da
skozi trpljenje zmanjša krivdo greha, da bo tako na Zemlji odrešujoče dejaven. Človek,
ki je poln Ljubezni, bo to tudi pripravljen storiti, ker se njegova Ljubezen zaveda
zasužnjenega položaja tistih, ki so zapleteni v veliko krivdo greha, zaradi česar bi jim
želel pomagati.
In zato se vsak tisti človek, ki je v Ljubezni, ne upira Božanski volji, če mu le ta naloži
križ, pri čemer on sedaj svojega zemeljskega življenja ne preživlja več v mirnem
spokoju. On se zaveda, da življenje brez borbe ne bi bilo dobro za višji razvoj duše,
zaradi česar se tudi ne upira, celo če se mu zdi, da je križ neznosen. In zato človek ne bi
smel ostati brez poguma, če je njegovo življenje navidezno težje od (življenja)
bližnjega. Bog namreč človeku ne daje težje usode od tiste, katero je on sposoben
nositi, pri čemer je Božja moč tista, katera mu olajša ta križ... To je pritok moči,
katerega lahko človek zavestno izmoli, toda katerega je vendarle potrebno izmoliti...
Potem pa vsak, navidezno še tako težak križ, ni več tako težak kot prej. Vzeti nase
Kristusov Križ pomeni brez godrnjanja in pritoževanja podrediti se vsemu, kar Bog
pošlje (naloži) človeku. Že najmanjši odpor namreč ukinja Božansko moč, pri čemer se
mora človek trdo boriti, da bi ostal zmagovalec in da bi bil lahko že na Zemlji
odrešujoče dejaven... On mora zgolj vedno v vsakem trpljenju in križu, ki mu je dan,
prepoznati Božjo Ljubezen, katera bi človeka želela pripeljati do duhovne popolnosti in
katera je najzaneslivejša pot, da bi se z vso potrpežljivostjo in podložnostjo Božji volji
sprejelo križ in sledilo Božanskemu Gospodarju in Odrešeniku. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 0648, 31. oktober 1938

POTRPEŽLJIVO NOŠENJE KRIŽA…
»GOSPODAR, NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA...«
Zazrite se vase in prepoznajte vaše pomanjkljivosti ter slabosti, in rotite Gospodarja za
pomoč. Potem boste rasli v moči in uspeli blago ter potrpežljivo prenašati vse
življenjske preizkušnje (skušnjave); navsezadnje vam jih Gospodarjeva volja pošilja
zgolj za vaš lasten napredek... Človek se bo le redko brez godrnjanja podredil trpljenju,
ki mu je dano. Vendar pa je ravno to, ko človeško bitje z veseljem in hvaležno iz
Očetove roke sprejema celotno trpljenje, voljno podrejanje Božji volji, pri čemer tako
zgolj vedno prizna, da bo vse, kar naj bi se zgodilo, ustrezno za odrešenje njegove
duše. Ko se bolečina poveča, Odršenik na vas polaga majhen križ, katerega bi morali vi
zaradi Njega potrpežljivo nositi. Takšni dnevi bodo dušo neizmerno osrečili; namreč
vse, kar telo potrpežljivo nosi, bo odstranjeno od duše, pri čemer bo ona vstopila v
neko svobodnejše stanje. Trpljenje telesa je največja pomoč za dušo. In če ga človeško
bitje z veseljem prenaša, bo duša hvaležna, pri čemer bo v zameno izkoristila vsako
priložnost, da bi pomagala telesu z notranjimi predlogi, kateri so koristni za zemeljsko
delo človeškega bitja. Celotno trpljenje bo imelo zgolj oplemenjujoč učinek, če v osebi
ne povzroči grenkobe do Tistega, Kateri mu daje to trpljenje, pri čemer bo tako ono
zgolj vedno koristilo človekovi duši.
In če je skušnjava tako velika, da povzroči upor proti Božji volji, potem se spomnite
trpljenja Gospodarja na Križu... Kako neizmerno boleča je bila Njegova smrt in kako
ponižno je Odrešenik na Njegova ramena sprejel celotno trpljenje iz Ljubezni do grešne
človeške rase. Če mislite o tem, potem boste vi ravno tako z veseljem nosili majhen
križ, ker vam Gospodar ne bo dal ničesar, kar niste sposobni nositi (1 Korinčani 10:13). In
resnična (prava) Ljubezen do Odrešenika bo povzročila, da bo vsako vaše trpljenje
sladko... Nekega dne boste spoznali, kaj pomeni trpljenje, pri čemer se bo vaša duša
veselila, če ste bili na Zemlji voljni in če ste si s prenašanjem trpljenja pridobili mnoge
zasluge, kar pa v duhovnem svetu prinaša izreden učinek. Vaša življenjska doba vas na
Zemlji zagotovo obremenjuje z veliko stvarmi, katere se na prvi pogled zdijo, da so
nepremostljive za vas, zaradi česar se vi prepirate z Bogom in se želite pritoževati nad
Njegovo najsvetejšo voljo. Kljub temu pa vas bo Božja Ljubezen kmalu drugače
naučila... ona bo dovolila, da dojamete, da je to, ko vam On dovoli, da trpite, zgolj
najboljše za vas; in če ste vi to dojeli, bo vaše zemeljsko življenje bogato nagrajeno.
Zaradi tega vedno iz globine vašega srca molite: »Gospodar, naj se zgodi Tvoja
volja...« (Matej 26:39, 42). In vaše trpljenje se bo spremenilo v veselje... in vi boste
hvaležno sprejeli nagrado, katera bo nekega dne v večnosti nadoknadila celotno
trpljenje na Zemlji. AMEN

18

***
Bertha Dudde, št. 6149, 30. december 1954

POTRPEŽLJIVO NOŠENJE KRIŽA…
Vsaka oseba prejme križ, katerega potrebuje, da bi dosegla polno zrelost duše...
Vendar pa resnično ni Moja volja, da morate biti vi preobremenjeni, četudi je njegova
težina kljub temu v skladu z vašo svobodno voljo. Vi lahko sami povzročite, da postane
težji za vas, če nasprotujete Moji volji, ali pač naredite, da postane lažji, čim ste v moji
volji. Čim vi potrpežljivo nosite vaš križ, se vam bo zdelo, da se njegovo breme počasi
zmanjšuje; če pa se mu vi upirate, se vam bo zdelo, da je le ta še celo težje breme. Za
dušo je nujno, da se na Zemlji napotite do križa, vse dokler ji njena pripravljenost, da
ljubi, ne dovoli več trpeti... vse dokler ni celo hvaležna za majhen križ, katerega sem ji
dal in katerega ona prepozna, da je poslan od Boga, zaradi česar ga nosi potrpežljivo in
brez pritoževanja... Vedite, da se Jaz zavedam vsega, kar vas obremenjuje, zaradi česar
Jaz ravno tako vem, kaj je primerno za dozorevanje vaše duše... In ponižno sprejmite
to, kar bo še prišlo k vam (kar se vam bo zgodilo) in kar mora priti k vam; približuje se
namreč Konec, in samo malo časa je še preostalo za izpopolnjevanje vaše duše...
Ponižno nosite vaš križ; on je namreč neka zanesljiva pot do vhoda (vstopa). In vi si
lahko olajšate vaše breme, če se predate Jezusu, nositelju Križa in Ga rotite za
podporo... Karkoli Jaz položim na vas, ni tako težko, da bi se vi zlomili pod tem... Jaz
namreč nikogar ne obremenjujem bolj od tega, kar lahko nosi. Toda to, ali on to želi
(pre)trpeti, je odločujoče za to, kako on vidi težino njegovega križa... Konec je blizu, kar
pomeni, da se življenje vsakega človeškega bitja končuje, ko pride poslednji dan.
Vendar pa mnogi še vedno zelo zaostajajo v njihovi zrelosti duše, četudi še lahko v
kratkem času dosežejo popolnost, če si le to resnično želijo... Njihove duše so lahko
prečiščene skozi trpljenja in težave, pri čemer vsakemu ponujena priložnost tam, kjer
obstaja zgolj najmanjše pričakovanje, da bo to uspešno... In Jaz jemljem njihovo usodo
v Moje roke in jih skozi trpljenja in žalosti vodim do cilja, vse dokler oni sami sebi
dovolijo biti vodeni... vse dokler se ne začnejo upirati, pri čemer se na ta način upirajo
njihovi usodi in se še celo bolj oddaljujejo od Mene... Vsi vi, potrpežljivo nosite vaš križ!
To je namreč enostavno sredstvo, kateroi je uporabljeno s strani Moje Ljubezni, da bi
vam pomagal, da bi vas zaščitil pred smrtjo in da bi vam lahko podaril življenje...
Hvaležno sprejmite vse, kar prihaja iz Mojih rok; nič se namreč ne zgodi brez Moje volje
in brez Mojega dovoljenja. In vse, kar vam je dano, vas bo zgolj vodilo do Tistega,
Kateri vam lahko pomaga... Vse vas mora voditi do Mene; Jaz sem vaš Oče večnosti,
zaradi česar bom tudi kot Oče pomagal Mojim otrokom v vsaki težavi. AMEN
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Blagoslov trpljenja: Dozorevanje duše...
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 6076, 12. oktober 1954

BLAGOSLOV BOLEZNI... NOSITELJ KRIŽA ZA DUŠO...
Moja Beseda vas uči, da bi morali vi hoditi za Menoj... Izogniti se temu, da bi hodil za
Jezusom, ne vodi k popolnosti; vi greste namreč potem po poti, katera ne ustreza Moji
volji, zaradi česar vas tudi ne more pripeljati do cilja... Hoditi za Jezusom pomeni: v
enaki Ljubezni, z enako krotkostjo in potrpljenjem vzeti nase križ, kateri vam je dan, da
ga nosite. On je resnično prehodil križev pot, pri čemer pa nobeden človek ni prevzel
Njegovega trpljenja, katerega je moral On prenesti za Njegove bližnje. Torej On je
preko tega trpljenja prevzel in dal nadomestilo (odkupil, odrešil, odplačal) za veliko
breme človeške krivde... On je trpel za druge... Tako pa morate tudi vi ljudje nositi križ
za vašo dušo... katera bi morala neizmerno trpeti v kraljestvu onostranstva, če se vi na
Zemlji ne bi dokazali kot nositelji križa... Človek mora svoji duši ustvariti duhovno
obleko, katera bo nekega dne primerna, da bi prejela svelobo (spoznanje)... In tako
morajo biti na nek način razkrojeni ovoji duše, kateri za žarke svetlobe še vedno
predstavljajo odpor, kateri je neprebojen. Namreč tudi človek sam, vse dokler mu je na
Zemlji dana priložnost, da s pomočjo Božanske milosti izboljša stanje svoje duše, mora
nekaj storiti glede tega in ne se zgolj naslanjati na odpuščanje greha preko Jezusa
Kristusa... Vi morate ravno tako sami razkrojiti ovoj in ne zgolj osvoboditi dušo od
njega... vi morate ponovno prenesti krivdo neodrešenega duhovnega, katero vašo
dušo drži v ujetništvu... vi morate temu duhovnemu ravno tako pomagati v njegovem
razvoju na višje... vi morate potrpežljivo trpeti za duhovno, ki je še vedno daleč izpod
vas in katero vas je izbralo, da bi se osvobodilo svojih okovov. Vsa telesna trpljenja in
bolezni (šibkosti, pomanjkljivosti) so manifestacija tega nesrečnega duhovnega,
kateremu pa vi sedaj lahko in bi tudi morali pomagati, ko hodite po poti za Jezusom,
potrpežljivo nosite križ in obenem tudi odplačujete krivdo (poravnavate dolg) za to
duhovno, katero se nahaja daleč izpod vas, da mu bo tako olajšana pot na višje, pri
čemer bo tako osvobojeno krivde, preden se tudi za to duhovno začne razvoj na višje...
Jezus vas je poklical, da hodite za Njim... On vas je ravno tako (od)rešil greha in
njegovih posledic (Izaija 53:4-6)... Kako vi sedaj želite uskladiti to dvoje? On vas želi
osvoboditi vaše krivde, čeprav pa On vendarle zahteva, da morate vi nositi križ...
Kakršna je bila Njegova Ljubezen do vas, Njegovih bližnjih, takšna bi morala biti tudi
vaša Ljubezen do tega, kar potrebuje vašo pomoč, da tako ono pride do stanja, katero
bi sedaj temu (duhovnemu) lahko omogočilo uresničiti odrešenje preko Jezusa
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Kristusa... Vi morate ravno tako doprinesti k odrešenju tega, kar se nahaja v ujetništvu.
In vi ste zadolženi, da poskrbite za duhovno, katero oblega vašo dušo kot ovoj, kateri
mora biti razkrojen, da bi se zagotovilo pristop do svetlobnega sevanja, katero za dušo
pomeni življenje. Razkrajanje teh ovojev je delo usmiljenja, v katerem morate vi
osebno sodelovati, zaradi česar vam je tudi dal Jezus nalogo: »Vzemite nase vaš križ in
hodite za Menoj...« AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7054, 3. marec 1958

NOŠENJE KRIŽA V NAMEN DOZOREVANJA DUŠE…
Za vas je resnično bolje, da živite življenje, ki je polno trpljenja in da potem
blagoslovljeni vstopite v področje onostranstva, kot pa da na Zemlji najdete izpolnitv,
medtem ko tja čez pridete ubogi in bedni, kjer so vam zaprta vrata v Kraljestvo
Svetlobe. Nekega dne boste dojeli, kako kratko je zemeljsko življenje v primerjavi z
večnostjo... pri čemer boste morali spoznati, kako nespametno je bilo, da ste si zaradi
tega tako kratkega časa zemeljskega življenja zapravili užitke v duhovnem Kraljestvu;
lahko namreč traja neskončno dolgo časa, preden v onostranstvu pridete vsaj do
stopnje, da se vas lahko dotakne žarek svetlobe... Tako da se boste lahko s
hvaležnostjo ozrli nazaj na težko usodo v zemeljskem življenju, katera vas je pripeljala
do vaše popolnosti... Ker pa bi bilo to za vas pretežko za nositi, je človek Jezus umrl na
Križu, v Katerem se je Bog, kot Sama Večna Ljubezen, utelesil, da bi opravil pokoro za
vašo krivdo, zaradi katere bi vi zagotovo za vekomaj trpeli... Zato Ga lahko v vsaki
težavi telesa in duše (po)kličete na pomoč, in On vam bo resnično pomagal nositi križ,
pod katerim vam grozi, da se boste zlomili.
Torej vedno se zavedajte, da je On vas ljudi, da bi hodili za Njim, poklical z Besedami:
»Vzemite nase svoj križ in hodite za Menoj...« On je za vas dejansko prehodil križev
pot; On je vašo krivdo greha vzel na Sebe in jo tako nosil za vas... On je (pre)trpel zaradi
izvirne krivde vašega nekdanjega odpadništva od Boga, pri čemer je, da bi to odplačal,
umrl v najhujši smrti na Križu. Čeprav pa vi ljudje po vaši zemeljski poti ne hodite zgolj
zaradi plačila dolga, ampak da bi se razvi(ja)li na višje (da bi napredovali)... Vi morate v
svobodni volji priti do določene zrelosti. Sami se morate preoblikovati v vaše izvorno
bitje; in to je delo na vas samih... delo, katero je lahko najbolj uspešno narejeno po poti
delovanja v Ljubezni. Vendar pa vi to delo na vas samih, na vaši duši, pogosto
zapostavljate, zaradi česar ne napredujete v vašem razvoju. Vašega izvornega dolga se
sicer lahko osvobodite skozi delo odrešenja Jezusa Kristusa, tako da ste se tedaj ravno
tako sposobni razvijati na višje... toda če tega ne storite, potem boste skozi raznorazna
trpljenja in stiske opozorjeni, da na Zemlji živite v namen izpopolnjevanja vaše duše...
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tedaj vam je torej dan križ, katerega morate sprejeti in hoditi za Božanskim
Odrešenikom... morate se napotiti po poti Ljubezni in trpljenja, da bi duševno
dozoreli... Vi ste se nekoč zadolžili, in ta dolg je bil odplačan z delom odrešenja Jezusa
Kristusa. Vendar pa se morate vi sedaj truditi z Njegovo pomočjo, katero boste
zagotovo prejeli, da bi odpravili vaše še vedno nezadovoljujoče stanje... Morate delati
tisto, kar vas je Božji Odrešenik Osebno učil na Zemlji: izpolnjevati Njegove zapovedi
Ljubezni do Boga in do bližnjega. Morate služiti v nesebični Ljubezni do bližnjega in
skozi to ponovno oblikovati vaše bitje v Ljubezen, kakršno je bilo (ono) na začetku. Vi bi
brez odrešenja skozi Jezusa Kristusa bili prešibki, da bi lahko živeli življenje v Ljubezni
po primeru Jezusa Kristusa. Vendar pa bo ta šibkost odpravljena samo, če želite
(priznate), da je On umrl za vas, pri čemer pa morate tedaj ravno tako izkoristiti Njegov
dar milosti... okrepljeno voljo... na način, da vi ravno tako živite življenje Ljubezni, ker
zgolj takšno življenje povzroča spremembo vašega bitja, ko vam prinaša duhovni
vzpon. In tedaj boste odvrgli naslage (nečistoče) in vaša duša bo dovzetna za svetlobo.
Toda pogosto se morate na drugačen način rešiti teh naslag: morate iti skozi trpljenje,
katero pa je ravno tako sredstvo za razkrajanje. In tedaj vam je dan »križ«, da ga nosite,
pri čemer pa ne smete godrnjati in se pritoževati, ampak morate ta križ predano nositi
s pogledom na življenje duše, katero traja večno. Zrelost vaše duše je namreč vaše
lastno delo celo takrat, ko vam je ravno z velikim delom Božjega odrešenja odvzeta
celotna krivda (dolg, greh). On namreč ve za vašo zaradi greha nastalo šibkost... On
vam ponovno daje moč, da bi bili sedaj sami dejavni v preobrazbi duše nazaj v
nekdanje blaženo-srečno stanje, katero je polno moči in svetlobe. To delo pa morate
narediti vi sami; morate ljubiti in trpeti... kakor je tudi Jezus trpel za vas iz ogromne
Ljubezni do vas. In veliko je bolje, če mora trpeti zgolj vaše telo, kot pa da duša vstopi v
področje onostranstva, kjer jo čaka stanje velikega trpljenja... Vsekakor pa velja, da so
telesna trpljenja neznatna v primerjavi z duševnimi trpljenji. Vendar pa vi ljudje lahko
tudi trpljenje telesa premagate s trdno vero v moč Jezusovega imena... On je namreč
pripravljen nositi križ za vas; vaša duša, če ona poseduje takšno vero, je tedaj že dovolj
dozorela, ker je takšna vera rezultat (posledica) Ljubezni... In tedaj se bo človek rešil
tudi svojih telesnih težav in trpljena; vaša duša namreč ne potrebuje več takšnih
sredstev, ker je dosegla stopnjo zrelosti, katera ji zagotavlja vstop v Kraljestvo
Svetlobe. Torej tedaj je s človekovih ramen snet križ; tedaj je človeku prišla na pomoč
Ljubezen Božjega Odrešenika in ga osvobodila njegovega bremena... AMEN
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Kdaj in kako naše breme postaja lahko?! (Matej 11:30)
Jezus Kristus hodi poleg nas in nam pomaga nositi križ...
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 7773, 15. december 1960

JEZUS KRISTUS KOT NOSITELJ KRIŽA... PREČIŠČEVANJE...
Vi morate iti skozi trpljenje in težave, in to vam zgolj služi kot blagoslov. Obstaja Eden
(Edini), kateri vam pomaga nositi, ko se vam križ zdi pretežak, in temu Enemu se
morate vi predati v vsaki težavi. Jezus Kristus je in tudi ostaja nositelj križa... On, Kateri
je prehodil pot do Križa... On, Kateri je si je Sam natovoril Križ na Svoja ramena; On ga
je nosil za vas zaradi vaših grehov, kateri pa so Ga tako težko obremenili, da se je On
zgrudil... On je namreč na Svojih ramenih s Križem nosil breme greha celotnega
človeštva. To je bila Njegova neizmerna Ljubezen, katera se je usmilila ljudi, tako da je
On za njih trpel in umrl na Križu... In ta Ljubezen do vas obstaja od vekomaj in za
vekomaj; in zato vam ona pomaga nositi tudi vaš križ, če vi zaradi tega pridete k Njemu
s popolnim zaupanjem, da vam bo On pomagal (vas podpiral) v vsaki težavi telesa in
duše. In zato se vam ni potrebno bati nikakršnih težav in nikakršnega trpljenja... Vi
morate z vso podložnostjo (poslušnostjo, ponižnostjo) vzeti nase vaš križ in ga
potrpežljivo nositi, četudi Jezus, nositelj Križa, vedno hodi poleg vas samo, če vi mislite
Nanj... On vam bo pomagal nositi breme, da bo tako le to znosno za vas. Vendar pa ne
pozabite, da je to, če greste vi skozi težave in trpljenje, v namen vašega odrešenja... ne
pozabite, da se vi čistite mnogih nečistoč, katere še vedno preprečujejo, da bi vašo
dušo prežela svetloba, in da boste vi nekoč ravno tako hvaležni za trpljenje, ko bo le to
doprineslo k prečiščevanju duše in ko boste vi lahko prežeti z Božansko svetlobo
Ljubezni. In zato samo molite za moč, da vi lahko nosite svoj križ; in spomnite se
Tistega, Kateri je pred vami prehodil križev pot in Kateri vas je poklical, da hodite za
Njim. Njegove Besede so bile: »Vzemite nase svoj križ in hodite za Menoj...« (Matej
16:24) On je vedel, da to služi zgolj za (od)rešitev vaše duše, ko vi sprejmete v srce
Njegove Besede in hodite za Božjim nositeljem Križa... In On je ravno tako vedel, da
ste vi pogosto šibki in da vam to odvzema pogum, tako da bo On ravno tako vedno
hodil poleg vas in vam umaknil križ, če je to potrebno... In ta gotovost vas mora
okrepiti (vam dati pogum), ko morate vi iti skozi težave in trpljenja; to so namreč zgolj
sredstva pomoči, da bi vi že na Zemlji dosegli zrelost duše, za kar boste vi nekega dne
hvaležni, ko boste morali odložiti zemeljsko telo in vstopiti v kraljestvo onostranstva.
Očetova Ljubezen do Njegovih otrok je večna. Vendar pa je Očetova Ljubezen ravno

23

tako določila usodo za vsakega človeka, da je le ta najbolj ustrezna za njegovo dušo.
Zato se podredite tej usodi; podredite se Očetovi volji in nosite svoj majhen križ.
Vendar pa se obenem tudi vedno spomnite Tistega, Kateri je za vas prehodil pot do
Križa, ker vas je On želel odkupiti od celotne krivde. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6378, 8. junij 1955

POT KRIŽA... NOSITELJ KRIŽA JEZUS KRISTUS...
Potrpežljivo nosite vaš križ; on namreč ni težji od tega, kar ste vi sposobni nositi...
Nikomur se ni potrebno zgruditi pod težino svojega križa. Obstaja namreč Eden, Kateri
mu pomaga nositi samo, če on (po)kliče Tega Edinega, če on vidi svojo šibkost in se s
popolnim zaupanjem napoti k Njemu, Kateri mu lahko da moč in okrepitev, kar pa tudi
naredi, čim on pristopi k Njemu. Torej kdor verjame, da ne potrebuje Božje pomoči,
kdor se sam čuti dovolj močnega, kdor ne želi iznad sebe priznati nobenega
gospodarja, mora veliko pogosteje občutiti breme križa. Jaz Sam namreč preko tega
bremena križa delujem na take ljudi, da bi jim olajšal pot do Mene; Jaz moram namreč
zahtevati njihovo priznavanje, da bi jim nekoč lahko pripravil blaženo življenje. Vi
morate potrpežljivo nositi vaš križ, ker potem hodite po poti Križa, kateri lahko pomeni
blgoslov za vas. Vendar pa se vi lahko ravno tako upirate svoji usodi... pri čemer pa ste
potem v veliki nevarnosti, ker ste takrat že postali plen Mojemu nasprotniku (Satanu),
ko vam le ta nenavadno hitro pride na pomoč, ko ste osvobojeni vsakršnega
bremena... potem vam namreč on pomaga, ker vi nasprotujete Meni, Kateri sem na vas
položil križ za vaše odrešenje. Jaz sem za vas prehodil pot do Križa; Jaz Osebno sem se
zgrudil pod težino Križa, ker je bil tako izjemno težak... vendar pa sem Jaz to naredil za
vas, da vam ne bi bilo potebno preveč težko nositi, da bi bilo to vedno znosno za vas...
Zato Jaz hodim poleg vas kot nevidni nositelj križa; in vsakič, ko se usmerite k Meni, ko
prosite za pomoč, bom Jaz pripravljen, da prevzamem breme namesto vas. Toda tisti,
kateri se trmasto oddaljuje, kateri ne izkoristi Moje pomoči, ga bo vse težje občutil... In
zato njegova lastna volja določa težino njegovega bremena križa... in človek bi se
moral paziti tega, da skozi ravnodušnost in s prevzetnim stališčem ne pokliče tistega
(Satana), kateri samo čaka na trenutek, kjer se lahko vsili; kateri pa torej ne nudi
nikakršne pomoči, ampak vas edino želi uničiti... Jaz sem vedno hodil pred vami in Jaz
vas vedno znova kličem, da hodite za Menoj... Jaz sem dosegel (uresničil) Moj cilj,
medtem ko sem se Jaz kot človek Jezus združil z Očetom, Kateri je posedoval Moje
telo in Me izpolnil s svetlobo ter močjo... Vaša pot lahko ravno tako vodi k temu cilju. Vi
bi lahko ravno tako prišli do neizmerne blaženosti, če bi se vi trudili hoditi za Menoj, kar
pa obenem tudi vključuje nošenje bremena križa... Vendar pa vam ni potrebno, da
hodite sami; vi imate v Meni vedno Spremljevalca, Kateri vas podpira in vam pomaga
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nositi, če se Mi vi samo zavestno predate in prosite za Mojo pomoč... In zato boste
zgolj malo napredovali, če je vaše življenje lahkotno in brezskrbno, če se skozi nošenje
bremena križa vaša duša ni osvobodila nečistoč, katere za vas že zelo dolgo
predstavljajo oviro, da bi lahko sevala svetloba. Vi morate svojo dušo osvoboditi teh
nečistoč, kar pa za vas ne bo težko, ko na pomoč (po)kličete Božjega Odrešenika
Jezusa Kristusa. In zato Jaz na vas ljudi polagam križ, da bi se Ga vi tako spomnili...
Preko bremena križa vas želim poklicati k Sebi, ker ste vi sami preveč mlačni
(ravnodušni), da bi se napotili po poti do Mene... Jaz vas želim spomniti na tisto, kar
sem za vas naredil skozi Mojo pot Križa, skozi Moje trpljenje in umiranje na Križu...
Takrat, ko vam gre dobro na Zemlji, vi premalo mislite na Moje največje delo
Ljubezni... Šele tedaj, ko vas same pritisne križ, vi usmerite vaše oči k Meni, pri čemer
pa Me potem obenem tudi prepoznate, če Me vi prosite za pomoč... Vi takrat zavestno
hodite po poti za Jezusom, ko se podrejate Moji volji; ko se vi spomnite Moje poti
Križa, Mojega neizmernega trpljenja, kakor obenem tudi Moje Ljubezni, Katera je Sebe
žrtvovala za vas. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8139, 30. marec 1962

»VZEMITE NASE VAŠ KRIŽ...«
Jaz sem Oče vseh vas. In vse tisto, kar se zgodi ali je dovoljeno, je dokaz Moje ogromne
Ljubezni do Mojih otrok in vam služi za izpopolnjevanje. Torej vi bi Me morali vedno
prositi, da vam Jaz pomagam nositi križ, ko se vam on zdi pretežak... Potem Me vi
(po)kličite v Jezusu in se obenem tudi napotite po poti do križa skozi vaše priznavanje
Božjega dela odrešenja, katerega je človek Jezus za vas uresničil na Zemlji... da bi
plačal in odpravil vašo nekdanjo krivdo greha... On je nositelj križa; in če Me vi tako
(po)kličete v Njem, potem vam Jaz z veseljem prevzamem breme križa in ga nosim za
vas... ali pa vam ravno tako dajem moč, da sami nosite križ, tako da le ta ne bo več tako
težak za vas; breme bo lažje, pri čemer pa boste vi hodili po poti za Jezusom, Ki je
dejal: »Vzemite nase vaš križ in hodite za Menoj...« Jezus vam je torej že oznanil, da
morate vi ljudje nositi križ, če želite hoditi za Njim... Vendar pa Jezus je in tudi ostaja
vaš Oče večnosti, ker sem bil Jaz Osebno v Njem; Jaz Osebno sem v Njem postal vidni
Bog za vas. Vendar pa sem se Jaz skozi Moje življenje kot človek na Zemlji tako povezal
z vami, da Jaz razumem vse vaše težave (Hebrejcem 2:17, 18), zaradi česar sem Jaz
obenem tudi pripravljen vzeti vaš križ na Moja ramena in ga nositi za vas, ko se vam on
zdi pretežak. Čeprav pa vam nenehno priteka nova moč; in ta moč je milost iz Mene,
katero sem vam priskrbel z Mojo smrtjo na Križu... Zato vi vedno izkoriščate to moč, ko
vi molite k Meni v Jezusu, ko vi prejemate znanje o Meni in o Mojem delu odrešenja, ko
se vi uživite v Moje trpljenje in v Moje umiranje, ko vi verujete v Mene, Kateri sem v
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človeku Jezusu hodil na Zemlji in za vas skozi Mojo smrt na Križu odpravil krivdo
greha... Priliv milosti vam je zagotovljen, ko Me vi priznate. In ta milost se kaže
(manifestira) v okrepljeni volji; v moči, da vaše življenje živite po Moji volji... In celo če je
telo slabotno in ubogo, pa se bo ta moč vendarle dotaknila duše; in to zagotovilo bi
vam moralo omogočiti, da prenesete trpljenja in fizične bolezni (slabosti, nemoči,
pomanjkanja). Telo je namreč minljivo, toda duša ne more propasti in je neminljiva, in
ona doseže življenje, ki traja večno. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4051, 29. maj 1947

NOSITELJ KRIŽA JEZUS... »PRIDITE K MENI VSI...«
Tisti, Ki je dovolil, da Ga za vas ljudi pribijejo na Križ; Njegova Ljubezen vam ravno tako
želi pomagati nositi vsak zemeljski križ samo, če Ga vi priznate in želite Nanj položiti
vaš križ. On ima namreč usmiljnenje do vsakega človeka, ki trpi in ki v svoji skrbi in
trpljenju najde pribežališče v Njem, Ga prosi za Njegovo podporo in trdno zaupa v
Njegovo pomoč... »Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom
dal počitek...« (Matej 11:28) To so Njegove Besede, katere polne Ljubezni in tolažbe
izpolnjujejo vaše srce, in katere si morate vi priklicati v spomin v vsaki telesni in duševni
težavi. »Jaz vam bom dal počitek (okrepitev, vas obnovil, oživel)...« In tako bo On od
vas vzel vse, kar vam je težko; On vam bo pomagal nositi, tako da vi ne boste več
(ob)čutili bremena. Njegova Beseda je namreč Resnica (Janez 17:17), in zgolj trdna vera
je predpogoj, da vi najdete pomoč v trpljenju in težavi, tako v duhovni, kakor tudi v
zemeljski. Tistemu, ki najde svoje pribežališče v Njem, ki stopi pod Njegov Križ in Ga
pokliče kot Odrešenika sveta, bo kmalu ponujena pomoč. To je namreč zasluga
človeka Jezusa, da je On svoje celotno trpljenje in svoje bolečine Bogu žrtvoval za
trpeče človeštvo; da je bil On pripravljen ponuditi spravno žrtev (nadomestilo, plačilo,
pokoro)... da je On kot najbolj čisto svetlobno Bitje sebe izročil plačancem in krvnikom,
ki so Mu zaradi njihove pripadnosti Satanu pripravili raznorazna mučenja, ker se je
Njegova čistost znotraj borila proti temnim dušam Njegovih mučiteljev. On je torej
izpil kelih trpljenja do dna in tako Bogu ponudil spravno žrtev za celotno človeštvo,
katero pa je sedaj lahko izkoristilo ogromen dar milosti, pri čemer lahko sedaj Nanj
položi celotno breme in kadarkoli najde Edinega, Ki je pripravljen in voljan nositi križ
samo, če oni verujejo v Jezusa Kristusa kot Odrešenika in Božjega Sina. In On vsem
vernikom kliče: »Kdor Me ljubi, naj vzame svoj križ in hodi za Menoj...« Tistega, ki se
kakor On oblikuje v Ljubezen, križ ne bo več tako zelo težak; hoditi za človekom
Jezusom obenem tudi zagotavlja prisotnost Boga, Ki je prisoten v vsakem delu
Ljubezni... na poti za Jezusom. AMEN
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***
Bertha Dudde, št. 4127, 21. september 1947

KRIŽ... »MOJ JAREM JE NAMREČ PRIJETEN IN BREME JE LAHKO...«
(Pre)vzemite nase svoj križ in hodite za Menoj. In Jaz bom hodil poleg vas in vam ga
pomagal nositi; Moja Ljubezen namreč ne dovoli, da trpite tam, kjer je trpljenje lahko
umaknjeno od vas, ne da da bi to povzročilo škodo vaši duši. Toda ko občutite težino
križa, potem vedite, da je to nujno za dozorevanje vaše duše, pri čemer se spomnite,
da Jaz poznam vašo duhovno bedo in da predvsem želim, da bi jo ublažil, ker je duša v
trenutku, ko nastopi čas smrti, v veliko večji nevarnosti od telesa. Spomnite se, da se
bo vsaka težava končala, ko bo nastopil Konec te Zemlje, in da Konec ni več daleč.
Zaradi tega glejte, da se tako preoblikujete, da vam bo zagotovljeno življenje v
svetlobnih sferah; da z veseljem zapustite vaše zemeljsko telo in ga zamenjate z
življenjem v onostranstvu v popolni svobodi enkrat, ko ste na Zemlji opravili izpit vaše
volje. To življenje vam bo dalo nagrado za vse tisto, kar ste (pre)trpeli na Zemlji, in
nikoli več ne boste hrepeneli po tej Zemlji. In kolikor bolj vas pritiskajo muke, toliko
prej boste lahko predali zemeljsko življenje, pri čemer boste tako prečiščeni za
duhovno Kraljestvo. In večno Mi boste hvaležni, da sem dopustil, da vi trpite zaradi vas
samih. Kljub temu pa sem vam dal tolažbo, da je vaše trpljenje lahko odpravljeno z
intimno molitvijo k Meni; da ga bom Jaz umaknil od vas, če kot zvesti otroci pridete k
svojemu Očetu. Potem s posebno Ljubeznijo skrbim za vas in namesto vas nosim križ;
našel bom rešitev, kar pa ravno tako pomeni, da bom zmanjšal trpljenje. Jaz vam
olajšam breme križa, da da ni več tako težak za vas in da ga lahko nosite, ker od Mene
črpate moč.
»Moj jarem je namreč prijeten in breme je lahko...« (Matej 11:30). Osebno sem vam dal
to Besedo. Ali želite dvomiti v njeno resničnost? Zato vedno verujte, da ste sposobni
nositi vsak križ samo, če vsako breme nosite s pogledom usmerjenim k Meni. Ko pa se
vam zdi, da je pretežko, glejte na to kot na znak Moje Ljubezni do vas. Tistim namreč,
katere puščam trpeti, ne da bi karkoli napačno storili, želim omogočiti, da jim je Moje
Kraljestvo dostopno že na Zemlji. Jaz namreč poznam usmerjenost njihove volje,
njihovega delovanja Ljubezni na Zemlji in stanje njihove duše, katerega želim dvigniti
(izboljšati), zaradi česar potrpežljivo prevzemam nase vsako trpljenje, katero vam je
dano zgolj v vašo korist. In nikoli ne boste istočasno dosegli cilja, če se izognete
trpljenju, če vam ne bo danega nikakršnega križa, ko vam življenje izpolnjuje vsako
vašo željo in vse ostale stvari. In če poznate Mojo Besedo, katera je znak Moje
ogromne Ljubezni do vas, ko se znajdete v zemeljski težavi, katera pa vas zagotovo
pušča brez upanja v življenje, potem se ne pritožujte in ne godrnjajte, ampak se
pomirite z vašo usodo in razmišljajte o tem, da vaš Oče na nebu resnično ne bi dovolil,
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da Njegovi otroci trpijo, da le to ne prinaša veliko večjega blagoslova za vašo dušo,
katere dozorevanje je namen za vsakega človeka na Zemlji. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6562, 3. junij 1956

KRIŽEV POT... HOJA ZA JEZUSOM...
Za ljudi zemeljska pot je in bo tudi ostala križev pot, da bi le ta vodila navzgor, razen če
se Mi on preda s popolnim zaupanjem, da tako Jaz lahko umaknem njegov križ ali pa
ga pomagam nositi. Potem bo on lahko neobremenjeno hodil navzgor; potem Mi
namreč on že povsem pripada, tako da on ne potrebuje nikakršnega posebnega
procesa prečiščevanja na tej Zemlji. Vendar pa se to le redko zgodi; in kdor je še vedno
težko obremenjen s križem, ni potrebno, da je zaradi tega nesrečen, ker je to vedno
znak, da je on na pravi poti. Napačne poti so namreč vedno ravne in vesele, in človek
uživa svoje življenje. Jaz nisem zaman za vas prehodil pot do Križa s pozivom, da
hodite za Menoj... Zato bi morali vi vedno misliti na to, da vi... ko morate nositi križ...
hodite tako, kot da hodite za Menoj. In ko se vam le ta zdi pretežak, potem se vi samo s
popolnim zaupanjem obrnite na Mene. In Jaz vas bom prijel za roko (vas bom podprl);
Jaz vam bom pomagal nositi križ, vse dokler je potrebno, da vas le ta še vedno
obremenjuje. In Jaz vam bom dal moč... čim vi samo prosite za to (Matej 11:28).
Samo nikar ne hodite sami po zemeljski poti; mislite na Mene in Mi dovolite, da hodim
poleg vas. Potem se vam tudi ni potrebno bati, da se boste zlomili pod vašim
bremenom; Jaz namreč vem, kdaj bo ono pretežko za vas, in Jaz ga bom dejansko
umaknil. Vam ljudem je bilo že večkrat dano opozorilo, da se bo težava povečala,
kolikor bolj se približuje Konec... in da mora biti ta edina kratka pot še posebno strma,
da bi le ta pripeljala do cilja. Torej že večkrat ste bili opozorjeni, da v molitvi prosite za
veliko moči in da jo boste dosegli skozi deovanje v Ljubezni... In vi lahko verujete, da bo
ta moč tudi pritekla k vam, če se vi obrnete na Mene; Jaz namreč ne dovolim, da bi bilo
človeku dano breme, katero presega njegove sposobnosti (1 Korinčani 10:13). Jaz želim
vas ljudi skozi težave in trpljenja vedno spodbuditi, da se povežete z Menoj, da se vi vse
bolj iskreno in pristno združite. Potem bo namreč vse znosno za vas; vi boste lahko
premagali tudi največje težave, in vi boste rešeni iz vsakršne težave...
Samo nikar se ne zanašajte nase in svojo moč, ker le ta ni dovolj velika, da bi lahko
zdržali življenjsko borbo, razen če se ne želite predati tistemu (Satanu), katerii vam
zemeljsko sicer daje v izobilju, vendar pa vam pri tem jemlje vse duhovno. Ne dovolite
mu, da bi bil vaš gospodar, ampak raje zdržite najtežji križ; on vas namreč ne bo dolgo
obremenjeval, medtem ko boste vi ponovno pripadali temu gospodarju neskončno

28

dolgo časa samo zaradi tega kratkega zemeljskega časa, katero vam je še preostalo.
Verjemite Mi, da ste resnično v prednosti pred tistmi, kateri gredo brezbrižno skozi
zemeljsko življenje... verjemite Mi, da Jaz poznam vaše skrbi, četudi če se zdi, da sem
navidezno zadržan (se nisem prisoten)... Moja pomoč ne bo izostala, čim se Mi vi samo
predate. In to, ko vas doletijo težave, ni neutemeljeno; gre se namreč zgolj za vašo
dušo, katera s strani zemeljske težave sicer dejansko ni prizadeta, vendar pa se nahaja
v veliko večji težavi, vse dokler se Mi ona ne preda, da jo Jaz vodim in ji dostavim tisto,
kar še potrebuje za dozorevanje... Zaradi tega sem Jaz dejal: »Iščite najprej Božje
kraljestvo in njegovo pravičnost... vse ostalo vam bo navrženo (dodano)...« (Matej
6:33). Mislite na te Besede in verujte, da vam Jaz vedno dajem tisto, kar vi potrebujete,
če vi (naj)prej izpolnite Moj pogoj: da z vso resnostjo in vnemo iščete Mene in Moje
kraljestvo... In križ, kiateri vam je dan, mora zgolj prispevati k temu, da se vi obrnete na
Tistega, Kateri vam ga želi pomagati nositi. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3573, 10. oktober 1945

ČAS SKUŠNJAV... JEZUS, NOSITELJ KRIŽA…
Če vam Bog daje preizkušnje, potem Njegove preizkušnje ponižno sprejmite in bodite
prepričani, da boste prejeli Njegovo pomoč... Trpljenje in preizkušnje se namreč ne
bodo končali, vse dokler ne pride Poslednji Dan. Še je potrebno prečistiti in izpopolniti
duše pred njihovo telesno smrtjo, ali pridobiti duše, katere so še vedno oddaljene od
Božje Ljubezni. Vendar pa je preostalo le še malo časa do Konca stare Zemlje, katerega
je potrebno izkoristiti na vsakršen način. Zgolj težave in trpljenje telesa lahko uresničijo
preobrazbo duše, četudi bodo te težave ravno tako prizadele tudi tiste ljudi, kateri
težijo k Bogu. Vendar pa one lahko za njih predstavljajo največji blagoslov, če bodo
prepozne kot sredstvo, katerega Božja Ljubezen uporablja, da bi v kratkem času
odpravila oddaljenost med Njo in ljudmi, da bi duši omogočila, da lahko neposredno
prejme Božje sevanje Ljubezni, kar pa zanjo pomeni večno življenje. Brez pritoževanj in
godrnjanja se predajte vaši usodi, ker jo je Božja Ljubezen določila za vas, da bi vaše
duše hitreje dozorevale. In vedite, da vas On ne bo nikoli pustil brez moči, da bi lahko
zdržali preizkušnje. Vedite, da vam On vedno pomaga nositi vaš križ, če Ga vi prosite v
veri v Božjega Odrešenika. Vedite, da se bo vsaka težava končala, ko zapustite
zemeljsko dolino, da bi vstopili v duhovno kraljestvo. To je samo kratek čas
preizkušnje, vendar pa je to za vaš blagoslov, če vi v tem času prepoznate Božjo voljo,
če ne godrnjate in se ne pritožujete.
Tisto, kar vam je določeno od večnosti, služi za odrešenje vaše duše: Vam, ki imate
vero oz. za vašo spreobrnitev, in vam, ki ste še oddaljeni od Boga. Zato se podredite
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Božji volji in nosite vaš majhen križ. Če se vam on zdi pretežak, potem dovolite, da vam
pomaga nositelj križa, Jezus, Kateri je zaradi vaše težave na sebe vzel (sprejel) smrt na
Križu in zaradi izjemno velike Ljubezni do vas trpel za vas. In zemeljska težava bo
znosna za vas; vi boste premagali skušnjave in vztrajali v veri. Celotno človeštvo
potrebuje težave in trpljenje, zaradi česar Bog z njimi zaliva Zemljo, da bi njene
prebivalce pridobil za duhovno kraljestvo. Ker pa morajo tudi Njegovi trpeti, oni tako
dosežejo še višjo popolnost na Zemlji. In večno se zahvaljujejo njihovemu Stvarniku in
Vzdrževalcu, njihovemu Očetu večnosti, Kateri v svoji Ljubezni uporablja ustrezna
sredstva, da bi njihove duše že na Zemlji oblikoval v nositelje svetlobe. Zato nikar ne
obupajte in ne dovolite, da postanete malodušni zaradi težav, ki jih prinaša čas...
Konec je blizu, z njim pa tudi čas vašega odrešenja in vstopa v duhovno kraljestvo, kjer
pa se konča celotno trpljenje. AMEN

.......................................................................6.....................................................................

»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni,
in Jaz vam bom dal počitek!« (Matej 11:28)
......................................................................†......................................................................
Bertha Dudde, št. 0404, 11. junij 1951

»O PRIDITE K MENI VSI…«
GOSPODARJEVA ZASKRBLJENOST DA NE BO POKLICAN...
Vse skrbi vrzite na Gospodarja (1 Peter 5:7)… in če se tičejo duhovne blaginje, potem
vam ni potrebno, da dolgo ostanete v težavi. Potrebno je namreč zgolj to, da nobeno
skrb ne smatrate za premajhno ali preveliko, da bi jo izročili Gospodarju… Če vedno
skrbite, da se predate nebeškemu Očetu, potem tudi Njegova Ljubezen vedno skrbi za
vas… če bi namreč prišlo do tega, da bi morali vi ostati obupani, potem to Gospod
prevzema od vas takoj po molitvi… vi namreč preko te molitve obenem tudi
povečujete vašo moč, da prenesete tisto, kar vam je dano, zaradi česar bo za vas
koristno zgolj to, da se v vsakem trpljenju obrnete na Božansko Ljubezen i usmiljenje.
»O, pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni… in Jaz vam bom dal počitek
(okrepitev, osvežitev)… (Matej 11:28). V teh Besedah je vsa tolažba in vsa
Odrešenikova Ljubezen, tako da vi ne bi smeli niti sekunde oklevati tam, kjer vam je s
tako veliko Ljubeznijo ponujena Gospodarjeva pomoč… Gospodarjeva največja skrb je
namreč ta, da Ga vi ne (po)kličete na vaših življenjskih poteh; da vi… ko se naslanjate na

30

svojo moč, verjamete, da se lahko odrečete Njegovi pomoči… pri čemer bo potem vaš
duhovni razvoj zelo počasi napredoval; človek namreč lahko sam od sebe zelo malo
naredi, toda s pomočjo Božjega Očeta neskončno veliko. Zato se v vsaki telesni in
duševni stiski (težavi) obrnite na Njega; On namreč ne bo dovolil, da bi vaše molitve
ostale neuslišane, pri čemer boste vi zmagali sedaj in za vekomaj. AMEN
***
.
Bertha Dudde, št. 0761, 27. januar 1939

OTROŠKO ZAUPANJE... »PRIDITE K MENI...«
Postanite kot majhni otroci, s čimer si boste obenem tudi pridobili pravico, da boste
kot majhen otok vodeni za roko, in vaša pot bo dejansko prava. Nepoznan občutek
zaščite vam pomaga lažje prestajati življenje, in če vi zaupate Gospodarju in
Odrešeniku, vam ne bo ničesar primanjkovalo. Polne Ljubezni so namreč Njegove
Besede: »Pridite k Meni vi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vas bom osvežil.« Ko
vam je Gospodar Osebno dal to obljubo, potem morate v trpljenju misliti zgolj na
Gospodarja, in On vam bo pomagal nositi, ker On ne zapušča svojih otrok. Dobro si
vtisnite v srce te Besede, ker so pred vami še vedno težki časi na Zemlji, in kdor se tedaj
z zaupanjem ne preda Božanskemu Odrešeniku, se bo moral boriti z ogromnimi
težavami. In Njegova Beseda je vedno prava tolažba, katero je On v svoji Ljubezni dal
zemeljskim otrokom. In kdor se je drži, bo lahko s čudovito okrepitvijo prestal težka
trpljenja na Zemlji; Njegova Beseda namreč pomeni takojšnjo moč in pogum za
prestrašeno srce. In ne pozabite na molitev... vse svoje skrbi predajte Nebeškemu
Očetu, da vam tako On lahko pošlje pomoč ob pravem času. Kdor najde pot do Očeta,
ne bo trkal zaman; in njegova prošnja bo vedno izpolnjena, če Mu je namenjena v vsej
iskrenosti. In četudi se bo vse okoli vas vznemirilo, stojte čvrsto in verujte Gospodarjevi
Besedi, da vas bo On v vsaki nevarnosti telesno in duševno zaščitil. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 0770, 8. februar 1939

ŽIVLJENJSKE BORBE SO NUJNE...
Vsak, še tako majhen dogodek, vpliva na razvojno pot človeka. In odnos, katerega
imate vi do vsega tega, kar se vam zgodi, obenem tudi določa, ali bo rezultat bolj ali
manj koristen. In tako je zemeljsko življenje vedno preizkušnja, v kateri morate vi
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preizkusiti vašo moč odpora. Tisto, kar vam povzroči jezo, nezadovoljstvo ali
brezvoljnost, si morate vi prizadevati spremeniti v blagost in potrpljenje. Vi bi morali to
vedno gledati tako, da se to mora zgoditi; da so to ovire, na katerih bi morali vi
dozoreti... Vi se tem borbam (nesoglasjem, sporom) ne morate samovoljno izogniti... to
za vašo dušo ne bi predstavljalo nikakršnega napredka; vi morate edino v
premagovanju vseh skušnjav, v izpopolnjevanju samih sebe videti namen vseh
neprijetnosti, katere vam otežujejo življenje. Tam, kjer še niste dorasli skušnjavi, vi
tvegate, da boste nazadovali. Čeprav pa bi vam vsak dan moral prinesti napredek; in
tako si vi ne bi smeli prizadevati, da se izognete skušnjavam, ki so vam dane v ta
namen, ampak bi se morali podložno (ponižno) pridružiti Božanski volji, katera
dopušča, da vas doletijo ravno tovrstne skušnjave v namen dozorevanja. Življenje brez
borbe namreč sploh ne daje možnosti za napredek duše; zgolj premagovanje samih
sebe vam lahko prinese uspeh, spokojno in mirno življenje pa zgolj lenost duha ter
šibkost volje, kar pa potem skriva mnoge nevarnosti za dušo.
Težka usoda, katera je včasih dana nekemu človeku, se bo pokazala kot edina uspešna
za dušo; duša se namreč v borbi in premagovanju krepi, pri čemer se veliko prej
osvobaja svojih okovov. Vendar pa bitje, ki se je izognilo vsem težavam, ni doraslo bobi
proti zlu; ono bo, namesto da bi postalo zgolj zmagovalec, premagano s strani
nasprotnikove moči. In neizmerno mora trpeti, pri čemer so ta trpljenja veliko težje
vrste od borb (nesoglasij, sporov) vsakodnevnega življenja. Edino v nenehni borbi je
duši ponujena priložnost, da se svobodno razvije. In vsako borbo je mogoče prestati, ko
vi zaradi vaše nemoči, vašo šibkost priznate Božanskemu Gospodarju in Odrešeniku
(Jezusu Kristusu) in Ga prosite, da poskrbi za vas... On vas ne bo pustil brez pomoči;
tako polne Ljubezni zvenijo te Njegove Besede: »Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in
obremenjeni... Jaz vam bom dal počitek (okrepitev, vas obnovil, oživel).«
Zakaj ste vi v strahu in skrbeh; zakaj se vi počutite šibke tam, kjer vas Gospodar vedno
podpira s Svojo močjo, če Ga vi samo prosite za to. Opustite vsakršno zaskrbljenost in
strah, in samo z zaupanjem glejte v Gospodarja... On nikoli ne pušča v težavi tistih, ki
se polni zaupanja obrnejo na Njega za pomoč. In tako se bo vsaka tesnobna ali
vznemirjujoča situacija rešila sama od sebe; zgolj pazite, da v vas ne bi povzročila
nasprotno od tega, kar bi moral biti njen namen... da zaradi nje ne bi postali trdosrčni
in da ne bili spodbujeni na kruto (neusmiljeno, ne-Ljubeznivo) delovanje... pazite, da vi
dovolite, da v vas govori zgolj Ljubezen, ker bo zgolj Ljubezen zmagala in vam
omogočila, da uspešno premagate tovrstne skušnjave. Oblikujte vaše srce v vse globljo
Ljubezen; tako boste tudi vaši okolici na blagoslov, pri čemer boste vi skozi Ljubezen
postali osvobojeni pritiska, ki vas obremenjuje. Duša pa bo postala svobodna, če vi
zaradi te Ljubezni premagate vse težko v življenju. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 1619, 18. september 1940

»PRIDITE K MENI VSI...« »JAZ VAM NE DAJEM KAKOR SVET...«
Vi bi morali bolj pogosto iskati Mojega Duha. Vi morate iti po Mojo zaščito oz. Me z
vsem zaupanjem prositi, da Jaz prevzamem skrb za vas, vi pa si potem zaželite Mojega
duha, da bo z vami. In tako se vaš duh povezuje z Menoj; On prepoznava svojo resnično
domovino; on išče združitev z Mojim Duhom, ker je on iz Mene... In tako se Mi boste vi
vse bolj približali, in kmalu ne boste več želeli biti brez Mene. Vaše življenje bo
spokojno, konec zemeljskega življenja pa ne bo pomenil niti strahu niti obupa za vas.
»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek (vas
obnovil, osvežil).« Povzdignite vaš pogled k Meni, ker vam Jaz želim pomagati... Iščite
Me in našli Me boste; Jaz namreč zgolj čakam na vaš klic in prihajam k vam. Jaz želim,
da ste vi vedno in nenehno v mislih z Menoj... Jaz želim, da se veseli vaše srce, ko se
ono poveže z Menoj... Jaz želim biti vedno vaš Prijatelj, Kateremu pa vi lahko
popolnoma zaupate... Jaz želim prepoznati vašo Ljubezen, tako da vi ničesar ne
začnete delati brez Mojega blagoslova, če najprej niste izmolili Moje podpore... Jaz
želim, da Me pri vsakem delu prosite za nasvet, da vas usmerjam in vodim na vseh
vaših zemeljskih poteh... Jaz želim, da Mi žrtvujete čas in počitek, da bi se pogovarjali z
Menoj... Jaz želim biti vaš Začetek in vaš Konec... Jaz želim z vami deliti veselje in
trpljenje; vi morate nenehno hrepeneti po Meni in hrepeneti po Moji Ljubezni. In če
vaša volja pogosteje išče povezanost z Menoj, vas Jaz popolnoma jemljem v
posedovanje in spuščam mir v vaše srce... Jaz vam namreč ne dajem, kakor vam daje
svet... Jaz vam dajem večno življenje, ker ste vi, ki iščete Mene in Mojega Duha, moji
otroci; in tako imate pravico na Kraljestvo, katerega sem vam Jaz pripravil... Jaz vam
dajem večno življenje... večno slavo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 2859, 24. avgust 1943

»PRIDITE K MENI VSI...« JEZUSOVA OBLJUBA...
Če ste utrujeni in obremenjeni, prosite moč od Boga. On vam je dal tudi to obljubo, da
vas bo obnovil (dal počitek), če v Njem najdete pribežališče in Mu na srce položite vse
skrbi (1 Peter 5:7). On je Tolažnik vsem žalostnim, Oče vsem sirotam. On je vaš Prijatelj,
Brat in Pomagač v vsaki težavi.
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»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vas bom osvežil...« Njegove
Besede so tolažilne, če le globoko verujete. In ne glede na težavo, v kateri se nahajate,
imejte v mislih Edinega, Kateri vam jo pomaga nositi in Kateri vam jo je vedno
pripravljen odstraniti, čim vi verujete v Njega. Zemeljsko življenje bi bilo za ljudi veliko
lažje, če bi se držali Jezusove obljube. Čeprav pa njim skoraj vedno primenjkuje vere,
ker bi Mu drugače oni z zaupanjem prinašali vse skrbi in bi Ga želeli prositi za pomoč.
Kako malo vi izkoriščate moč molitve in kako malo vi uporabljate milost Božanske
obljube. Vse, kar vas tlači, postane nepomembno, čim Mu vi to položite na srce, čim
vam On to pomaga nositi. Vendar pa On molitve ne bo pustil neuslišane; Njegova
Beseda: »Jaz vas bom osvežil...«, je namreč Resnica... On vam bo v vsaki težavi dal
moč, tako da vi lahko vse premagate in da bo vaše srce svobodno ter lahkotno.
Toda vse dokler človeku primanjkuje zaupanja, da bo On pripravljen pomagati, v
Njegovo Ljubezen, katero Bog usmerja k vsem potlačenim in žalostnim, on sploh ne
pristopa k Njemu v molitvi, kakor obenem tudi ne izkorišča moči, katero mu je Bog
obljubil. In njegova zemeljska pot je veliko težja in mukotrpnejša. On ne išče nobene
povezanosti z Bogom, Kateri pa mu edini lahko pomaga v vsaki težavi, zaradi česar on
ne more biti nikoli predmet izpolnitve Jezusove obljube. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3126, 20. maj 1944

BLAGOSLOV MOLITVE... »PRIDITE K MENI VSI...«
(Preostalega besedila ni v originalu)
... sprejmite preko molitve. Njim se Bog ne približa, medtem ko je torej tem drugim On
kot Oče nadvse poln Ljubezni vedno pripravljen pomagati in »zemeljskemu otroku«
umakniti vse težave, da bi se izpolnile Njegove obljube: »Pridite k Meni vsi, ki trpite in
ste obremenjeni, in Jaz vas bom okrepil...« (Matej 11:28) Božanska Ljubezen je
priznana z vsakim posameznim klicem, kateri v molitvi prodre do Nje, zaradi česar bo
Ona tudi pomagala tistim ljudem, kateri zaupajo v Njegovo Ljubezen. In človek, kateri
iskreno nameni svojo prošnjo, bo z Bogom veliko dosegel; Božja moč je namreč
ogromna in Njegova Ljubezen omogoča, da se ta moč tudi manifestira pod pogojem,
da s tem ni ogrožena človekova duša. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 3281, 6. oktober 1944

»PRIDITE K MENI VSI...«
Vsaki duši je začrtana pot, po kateri mora ona iti na Zemlji, da bi se osvobodila svoje
forme, katera zanjo predstavlja okove. In ta pot ne bi smela biti povsem trnova, če jo
on prehodi pod Božjim vodstvom; če človek na Zemlji ne hodi sam, ampak je večna
Ljubezen njen nenehni spremljevalec. Potem je namreč celo kamnita pot lahka za
(pre)hoditi. On bo takorekoč preletel vsako oviro; on bo šel brez napora po vsaki
strmini, ker Nebeški Oče svojemu zemeljskemu otroku pomaga, da on brez poškodb
pride do cilja. Vendar pa mora tudi sama duša s svoje strani ravno tako doprinesti k
temu. Ona mora, preden se utelesi, pristati, da bo do konca prehodila začrtano pot; ne
sme je prekiniti oz. predčasno končati svojega življenja na Zemlji, ampak mora nase
vzeti vse, kar ji prinaša zemeljsko življenje. Ona ne sme nikoli pozabiti, da je Božanska
Ljubezen vsakemu človeku od večnosti tako ustvarila usodo, da mu bo skozi to
ponujenih obilo priložnosti, da doseže najvišjo zrelost, zaradi česar je vsak dogodek
nujen, celo če se človeku zdi izjemno boleč. Bog namreč pozna vsako kretnjo človekove
duše, katero je vzel v poštev v času življenja posameznika. In človek glede tega ne
more ničesar spremeniti; on se mora podrediti svoji usodi. Vendar pa ima na razpolago
molitev; in s to molitvijo, ko je ona s popolno vero poslana navzgor, lahko od sebe
odvrne najtežje, ker bo takšna molitev uslišana. Četudi namreč v naprej določen
dogodek ne bo izostal, pa Bog daje človeku moč, da to vzame nase in da duša iz
vsakega dogodka izvleče zase koristi; ona se vzpenja na višje (dozoreva) in zemeljskega
življenja ne živi zaman. Torej duši se ni potrebno bati prihajajočih dogodkov, ker če ona
pripada Bogu, ona ne nosi sama, ampak ji Bog pomaga nositi. Zato ona resnično ne
čuti bremena, če ostaja povezana z Bogom skozi iskreno (globoko, prisrčno) molitev in
nesebično Ljubezen do bližnjega, pri čemer ji potem prinaša blagoslov vse, kar se
zgodi, ker sta Božja modrost in Ljubezen določili usodo vsakemu človeku. Božja
modrost in Ljubezen ščitita zemeljskega otroka vse do konca. Vendar pa se mora on
ravno tako zavestno podrediti Božanski Ljubezni in Božji modrosti in vedno vedeti ter
verovati, da Bog lahko in da tudi bo umaknil tisto, kar je brezpogojno nujno, da bi duša
dosegla zrelost, in da bo On to tudi naredil, če se Mu človek preda in moli za Njegovo
milost. On je namreč dobrotljiv in usmiljen. On je kot Oče Svojim otrokom in ne dovoli,
da bi kdorkoli trpel, če se Mu on z zaupanjem preda in se priporoči Njegovi milosti...
Tako da se bo uresničila Njegova Beseda: »Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in
obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek...« AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4363, 4. julij 1948

MOLITEV: »ZARADI JEZUSA KRISTUSA«, »V NJEGOVO IME...«
Tisti, Kateri je dovolil, da Ga pribijejo na Križ, usmerja vso Ljubezen k ljudem, kateri Ga
kličejo na pomoč. On ne bo nikogar pustil v težavi, ker vam je On izrekel Besede:
»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vas bom obnovil (okrepil,
vam dal počitek).« On vam bo pomagal nositi križ. On bo namesto vas vzel breme na
Sebe. On bo stal poleg vas z besedo in dejanjem, če verujete v Njega in v to, da je umrl
za vas; da je On trpel, da tako vam ni potrebno trpeti. Morali bi se obrniti na Njega, ker
vas On Sam znova kliče z Besedami: »Pridite k Meni...« On vam je obljubil Svojo
pomoč, Svojo tolažbo in Svojo okrepitev. In zato sledite temu klicu in sprejmite
Njegovo ponujeno Ljubezen. On vas resnično ne bo pustil, da molite zaman. On bo vaš
Tolažnik v težavi in trpljenju, pri čemer bo, ker vas On ljubi, iz vaših ramen prevzel
breme, katero vas obremenjuje. Njegova Ljubezen je nespremenljiva; to je Božanska
Ljubezen, katera ne pozna omejitev. On ne uporablja človeške mere, kakor tudi On
Sam ne pozna mere; On daje povsod samo, če se nameni prošnjo za Njegovo milost,
pri čemer se vi lahko predate Njegovi Ljubezni.
In zato bi se morali vedno obrniti na Njega, ko potrebujete pomoč; On in Oče sta
namreč eno (Janez 10:3). Oče večnosti je izbral Njegov ovoj (telo) za bivališče; On se je
za vekomaj združil z Njim. In tako vi, ko kličete Jezusa Kristusa, kličete Očeta; kličete
najmočnejšega Duha večnosti, Kateri pa dejansko lahko uresniči vse, kakor tudi bo
uresničil vse, da bi vam dal pričevanje o Svoji Ljubezni in Svoji moči. On se je utelesil v
človeku Jezusu; On Osebno vam je skozi Njega izgovoril Besede: »Pridite k Meni vsi.«
In tako se vsak klic, katerega namenite Nositelju Križa, Jezusu Kristusu, nanaša na
Samega Očeta večnosti...
In zato vi ne boste zavrnjeni; zaradi Ljubezni Jezusa Kristusa boste prejeli pomoč v
vsaki duhovni in zemeljski težavi. Vi bi morali moliti v Njegovem imenu, ker je Njegovo
ime blagoslovljeno v celotni večnosti, zaradi česar mora vsak, ki pobožno izgovarja
Njegovo, ravno tako na sebi (ob)čutiti blagoslov imena... On bo prejel pomoč; zaradi
Njegovega svetega imena mu bo izpolnjeno, kar je on prosil Boga. Zato Ga (po)kličite,
ko ste v težavi. Spomnite se Njegovih Besed in pazite, da bodo izgovorjene v Ljubezni;
kakor bodo obenem tudi izpolnjene v Ljubezni, ker se Njegova nadaljnja obljuba glasi:
»Če vi prosite Očeta v Mojem imenu, vam bo On to dal.« (Janez 16:23, 24) AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4536, 11. januar 1949

MOČ ZLA... MOČNA VERA... »PRIDITE K MENI...«
Sila zla je tista, katera poizkuša uničiti vas, kateri želite biti Moji. Ona ne pušča nikogar
od njih in išče, da bi izkoristila vsako priložnost, da bi dušo odrinila stran od Mene. Ona
vedno ustvarja priložnosti in si prizadeva, da bi človeka ponovno pritegnila k svetu, pri
čemer želi, da bi postal šibak. In takrat je potreben velik odpor; ponovno se zahteva
veliko moči, katero pa zgolj Jaz lahko usmerim k njemu. Okrepite se skozi Mojo
Besedo; tedaj namreč izkoriščate Izvor moči... povežite se z Menoj, tako da vam Jaz
lahko dostavim neizmerno silo. Kolikokrat sem vam že dal zagotovilo, da boste deležni
Moje posebne zaščite, če ste vi dejavni za Mene in Moje Kraljestvo. Zakaj ne usmerjate
pozornosti na Mojo Besedo; zakaj je vaša vera tako šibka in ji vedno znova grozi
neuspeh? Edino močna vera vas bo pripeljala do notranjega miru, katero pa lahko
dosežete samo, če Mi dovolite, da vam govorim in da o Mojih Besedah premišljujete v
srcu.
Tako potem tudi vaš nasprotnik (Satan) ne bo imel nikakršne moči nad vami; potem
vas bo pustil na miru, in vi boste pobegnili, ker se mu zoperstavljate z močjo, katera je
veliko močnejša od njega. Trdna vera odpravi vsakršno težavo in lahko obenem tudi
šibkemu človeku daje neizmerno moč, tako da se mu ni potrebno bati samo, če on
veruje. Vi si morate prisvojiti to moč; potem ste vi dorasli vsem življenjskim napadom
in ste gospodar nad življenjem in smrtjo... Potem lahko celo smrti zapovedujete, če
trdno in neomajno verujete. Vendar pa sta tesnoba in strah znak šibke vere, kakor
obenem tudi pomanjkanja zaupanja v Mojo pomoč. (Po)kličite Me v težavi: »Pridite k
Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vas bom obnovil...« Zakaj si vi ne
prikličete v misli te Obljube; zakaj oklevate in se poizkušate sami boriti s tem, kar se
vam zdi težko in nepremostljivo? Prosite za Mojo pomoč in prejeli jo boste. Sprejmite
moč Mojih Besed in vsakršna šibkost bo izginila. Ne naredite niti koraka brez Mene in
vaša pot bo poravnana (ravna), ker vas Jaz ne puščam v težavi, če Me (po)kličete na
pomoč. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5508, 15. oktober 1952

»PRIDITE K MENI...«
Vsi vi, ki trpite in ste težko obremenjeni, lahko najdete pribežališče v Mojem naročju…
Moja Ljubezen namreč želi sprejeti vse vas, in Jaz ne želim odriniti stran nikogar, ki v
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njegovi težavi pride k Meni in Me roti za pomoč… Jaz želim potolažiti in dati moč; Jaz
želim pozdraviti rane in okrepiti šibke; Jaz želim v njihovih srcih prebuditi upanje in
tolažbo; Jaz želim vsem podariti Moje blagoslove, ker brez milosti ne more nobena
duša ozdraviti. »Pridite k Meni vsi, ki trpite in ste obremenjeni… Jaz vam bom dal
počitek…« Namreč nekdo, ki je šibak v veri, lahko dobro sliši te besede. Vendar pa jih
on ne bo sprejel tako, kot da so njemu namenjene… on bo še naprej nosil njegovo
breme, katerega pa bi Jaz z veseljem snel iz njega, če bi Mi ga on predal v naročje.
Pridite k Meni… k Meni vas mora spodbuditi vaša lastna volja, ker Jaz postavljam
breme na vaša ramena zgolj tako, da bi vi našli pot do Mene… Vsaka težava je vabljiv
klic vašega Nebeškega Očeta, Kateri v Njegovi Ljubezni hrepeni po vaši Ljubezni, da bi
vi prišli k Njemu, da bi vam lahko ustregel. Poleg tega pa vas bo psihološka težava
ravno tako vodila k Meni. Zato bi Mi vi morali zaupati vse; Moja volja je namreč, da Mi
poveste to, kar vas muči… Jaz sicer dejansko poznam vse vaše težave in probleme.
Vendar pa vam Jaz lahko pomagam zgolj takrat, ko Mi jih predstavite. Moja volja je
namreč, da imate vi odnos kot otroci do Očeta; Moja volja je, da greste vi vedno po
poti, po kateri gredo vsi dobri otroci… po poti do Očeta, Kateri jih v Njegovi Ljubezni
želi osvoboditi vsakršne skrbi in jih podpreti s pomočjo in nasvetom, da bi jih osrečil
sedaj in za vekomaj.
Vedno najdite pribežališče v Mojem naročju; ono vam bo dalo zaščito in vas nosilo
preko sten ter kamnitih poti; ono bo, vse dokler živite na Zemlji, s skrbno Ljubeznijo
poskrbelo za vse vas. Vedno in za vekomaj položite vaše zaupanje v Mene; Jaz ne bom
namreč nikogar odrinil stran od Mene, četudi so oni grešni… Jaz vas želim osvoboditi
greha in krivde; samo pridite k Meni vsi vi, ki trpite in ste težko obremenjeni… Kličite za
Mojo milost in Jaz bom uslišal vašo molitev. Jaz bom iztegnil svoje roke k vam, da bi
vam olajšal pot do Mene, ker vam Jaz želim pomagati in vas ozdraviti; Jaz želim ustreči
bolnim in šibkim, kateri si ne morejo več pomagati. In vi vsi morate v Meni prepoznati
Tistega (Jezusa Kristusa), Kateri vas je (od)rešil zaradi Njegove neskončne Ljubezni do
vas… AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5852, 12. januar 1954

»PROSITE IN VAM BO DANO...« »PRIDITE K MENI VSI...«
Samo obrnite se na Mene v duhovni ali zemeljski težavi, in Jaz vam bom priskočil na
pomoč, ker sem vam dal obljubo: »Prosite in vam bo dano... trkajte in odprlo se vam
bo...« (Matej 7:7) Tako da Me ne boste zaman klicali samo, če se polni vere spomnite te
Moje obljube. Samo Jaz vam lahko pomagam, in Jaz vam tudi bom pomagal, ker vas
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ljubim. Čeprav pa vi pogosto ne prepoznate Moje pomoči, kakor obenem tudi ne
prepoznate Moje Ljubezni. Vendar pa Jaz opazim vsak klic samo, če Mi je bil namenjen
v Duhu in Resnici...
Zaupajte Mi vse, karkoli vas obremenjuje, pri čemer pa verujte tudi, da se vam zgodi
zgolj to, kar je lahko koristno za (odrešenje) duše. In že sámo povezovanje skozi
molitev, katera pa je posledica te težave, je pozitivno za vašo dušo; ona Me namreč z
molitvijo priznava, tako da ji je s strani Mene lahko ponujena pomoč glede na njeno
vero. Ne dovolite, da bi vas kakršnakoli zemeljska težava spravila v obup; imate
namreč Tistega, Kateri jo lahko kadarkoli odstrani od vas, in Kateri je dal to obljubo z
Besedami: »Prosite in vam bo dano...«
In ko se znajdete v duhovni težavi, ko Me (po)kličete, da bi pomagal vaši duši, tedaj
vedite, da sem povsem brez oklevanja pripravljen poslušati, in da ne obstaja duhovna
prošnja, katera bi ostala neizpolnjena. In vi ste v duhovni težavi takrat, ko vašo dušo
tlači tema (temne sile), ko ji primanjkuje svetlobe, ko ji primanjkuje Moje Ljubezenske
moči, ko se počuti, da jo tlačijo sile teme... Potem pa vsak klic k Meni pomeni takojšnjo
pomoč; Jaz vas namreč ne puščam v trpljenju duše, samo če v veri (po)kličete Moje Ime,
Katero za vas pomeni pojem odrešenja od smrti in greha... teme in šibkosti...
In izkusili boste moč, katera je skrita v omenjanju Mojega Imena; doživeli boste pomoč
v vsakršni težavi samo, če pobožno izgovorite Moje Ime, s čimer pričujete, da verujete
v Mene kot Odrešenika sveta... Jaz sem na Svoja ramena (pre)vzel celotno trpljenje in
vse grehe človeštva... Jaz sem jih nosil za vas ljudi... tako da vi lahko naložite na Mene
vse vaše težave in trpljenja, ko se vam zdi, da se boste zgrudili pod njimi (doživeli
kolaps). Ne bom vas pustil v težavi, ker sem vam obljubil Mojo pomoč z Besedami:
»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek...«
(Matej 11:28) Verujte in prejeli boste pomoč; Moja sila je namreč brezmejna in Moja
Ljubzen se nikoli ne zaustavi. Moja Ljubezen velja za vse ljudi, kateri Me (po)kličejo v
svoji težavi. AMEN
***

Bertha Dudde, št. 6137, 16. december 1954

»PRIDITE K MENI VSI KI STE UTRUJENI IN OBREMENJENI...«
»Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek (vas
okrepil, obnovil)...« Jaz vsem vam, ki se nahajate v bedi in težavi, zagotavljam Mojo
pomoč samo, če se vi svojo pot usmerite k Meni, če se Me vi spomnite v vaši težki
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situaciji, če vi pridete k Meni... Vi bi morali verovati, da vam Jaz lahko in da vam tudi
bom pomagal; in s tem prepričanjem bi prišli k Meni, se Mi predali in se spomnili Moje
obljube, da vam bom dal to, kar prosite... Od Mene ni še nihče odšel, ne da bi od Mene
prejel tolažbo in moč samo, če Me on s popolnim zaupanjem prosi; če on pride k Meni s
pričakovanjem, da bo od Mene prejel pomoč. Jaz dobro poznam vašo težavo. Jaz vas
torej kličem, da se Mi vi predate; Jaz vam namreč lahko pomagam zgolj tedaj, ko vi
zaradi tega pridete k Meni; ko ste vi našli pot do Mene, ker je to Moj cilj (biti blizu vas),
in da vas spodbudim, da vi iščete povezanost z Menoj... Zgolj takrat, ko ste se vi zaradi
vaše lastne volje v mislih povezali z Menoj... kar pa se zgodi skozi iskreno in globoko
molitev k Meni.... ste vi dosegli ta cilj: priznali ste Mene Osebno za Boga in Očeta
večnosti, Katerega ste vi nekoč zavrnili, zaradi česar ste postali nesrečni... Jaz vam bom
vedno dejal: »Pridite k Meni...« ali »Prosite in vam bo dano« ali pa »Pokličite Me v
težavi...« Moja volja je namreč vedno, da se vi povežete z Menoj... Jaz vam lahko šele
tedaj dam, kar sem Jaz izjavil (trdil), pri čemer ste Mi se vi potem na nek način predali,
kar pa pomeni, da ste se ločili od Mojega nasprotnika. In potem boste vi ravno tako
razumeli, zakaj sem Jaz tako pogosto dovolil, da se vi znajdete v težavi in problemu,
kjer pa je obstajala zgolj ena pot za izhod: da Me vi (po)kličete na pomoč, če se vi že
niste povsem predali tistemu (Satanu), kateri vas vleče navzdol... kateri vam potem
sicer pomaga, vendar na način, kateri vam škoduje; on namreč v zemeno zahteva vašo
dušo... On vam bo na zemeljski način ponudil vse. Vendar pa boste vi izgubili življenje
vaše duše, ker vi vse bolj padate pod njegovo oblast... vi boste imeli še zgolj zemeljskematerialistične misli, pri čemer boste popolnoma pozabili na Mene... vi Me boste
zatajili in ponovno njega priznali za vašega gospodarja... in dobro vam bo šlo na Zemlji,
čeprav pa boste izgubljeni za večne čase... Ne hrepenite po tem blagostanju na Zemlji,
ampak v vaši težavi pridite k Meni... in Jaz vam bom resnično dal tisto, kar vi
potrebujete za telo in dušo... Vi ne boste v pomanjkanju, ker Moja Ljubezen obilno
daje. Vendar pa zgolj tisto, kar je dobro za odrešenje vaše duše, četudi vas bom Jaz
vedno tudi zemeljsko oskrbel, kakor sem vam Jaz to tudi obljubil... Vam ni potrebno
ostati v težavi; vi imate namreč na nebu Očeta, Kateri pa zgolj hrepeni po tem, da se vi
v srcu usmerite in obrnete na Njega. On pa bo potem poskrbel in vas oskrbel kot
otroke, katerim On daje vse razen tega, kar bi jim lahko škodovalo... vendar pa morate
vi prostovoljno priti k Njemu. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7047, 23. februar 1958

»PRIDITE K MENI VSI...«
Vi imate v molitvi izjemno zdravilno sredstvo za vsako zemeljsko in duhovno težavo;
namreč pravilna molitev, katera Mi je namenjena v Duhu in Resnici, dejansko ne bo
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ostala brez učinka. Zanjo ne morem in ne bom zatisnil Mojega Ušesa, in uporabil bom
Svojo Moč, da bi vam pomagal celo tam, kjer se zdi, da je zemeljska pomoč nemogoča.
Vendar pa morate vi najprej zaupati v Mene; morate vedeti, da sem Jaz vsem vam Oče,
Kateri ljubi Svoje otroke in jih ne želi pustiti v težavah in trpljenju, celo ko je to
potrebno za vašo dušo... In morate vedeti, da za Mene ne obstaja ničesar, kar ne bi bilo
ogoče spremeniti, in da ne obstaja nobena bolezen, katero Jaz ne morem ozdraviti...
Predajte Mi se; povsem otroško Mi prinesite vse vaše skrbi. Z Menoj se pogovarjajte
tako, kot se otrok pogovarja s svojim Očetom, in ne bodite nezaupljivi, ampak
verujte... Vi vsi še vedno ne znate ceniti moči molitve, ker bi se drugače izognili
mnogim težavam in trpljenju; Jaz namreč z veseljem poslušam molitve otroka, kateri
pride k Meni s popolnim zaupanjem in Mi preda svoj majhen križ, katerega Jaz želim
nositi namesto njega. Jaz sem vzel vse vaše grehe, zaradi katerih sem umrl na Križu.
Jaz sem za vas pretrpel bolečino, s katero vas je obremenila krivda vaših grehov... Vi bi
lahko šli brez trpljenja skozi vaše zemeljsko življenje, če bi se želeli povezati z Menoj
tako iskreno, da bi celotno vaše breme položili na Moja ramena, pri čemer bi tako
svobodno in brezskrbno napredovali v višine... Vendar pa se vi še vedno držite preveč
stran od Mene; ne približate se Mi z zaupanjem, zaradi česar sami pogosto še vedno
čutite breme križa, katerega pa bi Mi morali vi samo predati, ker bi se morali intimno
združiti z Menoj. In vi Mi ravno s pravilno vrsto molitve lahko dokažete, da ste intimno
povezani. Pravilno molitev, katera Mi je namenjena z zaupanjem, bom slišal in jo tudi
vedno poslušal, ker sem vam to obljubil z Besedami: »Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni
in obremenjeni, in Jaz vas bom obnovil«, kakor tudi: »Prosite in vam bo dano...«
(Matej 7:7) Moje obljube so Resnica, katerih dokaz je mogoče kadarkoli spoznati samo,
če se v pravilni molitvi obrnete na Mene. Torej čim vi začnete dvomiti, vaše molitve
izgubljajo na delovanju Sile. In le redko ima vaša vera takšno moč, da je izključen
vsakršen dvom... vi imate v molitvi le redko trdno prepričanje, da boste prejeli pomoč,
katerega pa dokazuje zgolj vera, katera je brez dvoma. Vendar pa morate vedeti, da je
Moja Beseda Resnica... Ko vam Jaz Osebno govorim... bi morali zavrniti vsakršen
dvom, ker morate verovati, da za Boga ni nič nemogoče... mislite na to, da je vse, kar
vidite, zgrajeno (ustvarjeno) zgolj z Močjo Moje volje. Spomnite se, da Jaz vedno
dopuščam, da rastejo nove stvaritve, in tega ljudje ne morejo zanikati. Zato ravno tako
vedite, da je za Mene dejansko mogoče, da ravno tako ponovno vzpostavim stari Red,
kateri je porušen, naj bo to bolezen ali pa ostale situacije v zemeljskem življenju, katere
povzročate vi ljudje... Jaz lahko vse ponovno postavim v pravilen Red; in to pa bom tudi
storil, čim Me prosite z zaupljivo vero, čim vi kot otroci pridete k Očetu in Mi zaupate
svoje molitve. Vi vsi imate na razpolago Milost molitve; vi vsi jo lahko izkoristite, ker
sem vam dejal: »Pridite k Meni vsi...« Vendar pa nikar zgolj ne izgovarjajte besed brez
Duha in Življenja. Pokličite Me čisto blizu k sebi in Mi potem izlijte svoje srce... in
resnično boste prejeli pomoč; Jaz ne bom dovolil, da bi se osramotila vaša vera. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7473, 7. december 1959

»PRIDITE K MENI...«
Moja volja je, da se vi zberete k molitvi in da povzdignete svoj pogled k Meni, čim se
znajdete v težavi telesa in duše. Potem bodo one odstranjene od vas, kakor sem vam
Jaz to obljubil z Besedami: »Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz
vam bom dal počitek (vas obnovil, okrepil, oživel).« In resnično se ni težko obrniti na
Mene, za Katerega vi veste, da vas ljubi in da vas bo ljubil za vekomaj. Jaz želim od vas
prevzeti težavo, vas ojačati in okrepiti. Jaz vam želim dati tisto, kar potrebuje vaša
duša, ko se nahajate v »duhovni« težavi. Vendar pa vas Jaz želim tudi zemeljsko
oskrbeti, ko se nahajate v fizični (telesni) težavi. Jaz vedno želim v Ljubezni poskrbeti za
vas, ker Jaz Osebno ne želim, da vi trpite. Vendar pa si vi sami ustvarjate ta trpljenja in
težave skozi vaše raznorazne napake in pomanjkljivosti, katere bi vi morali in jih tudi
lahko odstranite z Mojo močjo; zato bi morali najprej v ta namen prositi za moč, katero
bi vi morali prejeti skozi iskreno in (pri)srčno povezanost z Menoj: v molitvi ali skozi
delovanje v Ljubezni... Zaradi tega vas morajo pogosto prizadeti tovrstne težave,
katere pa ni potrebno, da trajajo samo, če imate vi pravilen odnos glede tega... če se vi
umaknete vase in se vprašate, kje in kako ste vi še nepopolno oblikovani, in se potem
potrudite,da te vaše slabosti (nepopolnosti, pomanjkljivosti) tudi odstranite. Jaz želim
zgolj to, da vi sami delate na vaši duši in ji priskrbte potrebno zrelost; da vi odprete
(vstopite) Kraljestvo svetlobe, ko se ločite od te Zemlje... Jaz želim zgolj to, da kolikor
je mogoče zreli vstopite v Kraljestvo onostranstva, zaradi česar pa morate včasih iti
skozi skušnjave, kjer se mora dokazati vaša vera. Vera v to, da sem Jaz vedno
pripravljen pomagati samo, če Me vi na pravilen način (po)kličete, da bi vam Jaz
pomagal... moliti na »pravilen način« pomeni zgolj to, da se vi iskreno in (pri)srčno
povežete z Menoj in da se z Menoj sproščeno pogovarjate, tako kot se samó otrok
pogovarja s svojim očetom... Šele takrat, ko ste enkrat z Menoj vzpostavili ta pravilen
odnos otroka, boste videli, kako na lahek način se boste vi osvobodili vaših skrbi in
kako hitro se bo vse razrešilo, pri čemer boste vi rešeni iz vaše težave ne glede na to, ali
so to duhovna ali zemeljska bremena, katera vas obremenjujejo... Jaz lahko vse
prevzamem, tako da vas križ ne bo tako zelo obremenjeval... Moja Ljubezen vam ga
namreč pomaga nositi ali pa ga popolnoma vzame nase, kakor je to dobro za vašo
dušo... In zato vam Jaz lahko vedno rečem zgolj to, da v molitvi vzpostavite iskreno
povezanost z Menoj... to je najenostavnejše sredstvo, da se osvobodite vašega
bremena; in vi Mi ne boste zaman namenili nobene molitve, katera se dviga k Meni iz
globine vašega srca in tako obenem tudi doseže Moje uho. Jaz vas bom poslušal in vam
vrnil mir v vaše srce, če ste ga vi izgubili zaradi vpliva Mojega nasprotnika (Satana),
kateri pa zelo dobro pozna vaše slabosti, zaradi česar vas napada tam, kjer ste ranljivi...
In On obenem tudi pozna šibkost vaše vere, zaradi česar tudi tam napade. Uprite se mu
in s popolnim zaupanjem pridite k Meni, Kateri sem vendarle močnejši od njega, in vas
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lahko ter vas tudi bom vedno zaščitil pred njim in njegovimi napadi, ko se Mi vi predate
s polnim zaupanjem, tako da imam Jaz nad vami vso pravico glede na Mojega
nasprotnika, katerega pa torej Jaz ne morem odgnati, vse dokler mu vi še naprej dajete
pravico nad vami in vašim srcem... tako da vi s šibko vero podležete njegovim
skušnjavam. Toda iskrena molitev k Meni vam bo podarila veliko moči, da se mu boste
vi lahko uprli in se vse bolj pristno stisnili k Meni, Kateri pa samo čakam na vaš klic, da
bi vas lahko obranil pred njim. Nikar ne podcenjujte velike moči, katera je skrita v
pravilni molitvi... Vedno znova izkoristite to veliko milost; vi namreč lahko z Menoj
dosežete vse s pravilno molitvijo v Duhu in Resnici. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7523, 16. februar 1960

DOSTAVA MOČI...
Vi lahko premagate sami sebe, če pristopite k Meni Osebno v Jezusu Kristusu; Jaz sem
vam namreč skozi Mojo smrt na Križu priskrbel moč, katero vi lahko sedaj neomejeno
črpate iz Mene... zaradi česar bi se morali vi vedno znova zateči k Meni in Mi v molitvi
predati vaše skrbi ter težave. In Jaz bom poskrbel za vas; Jaz vam bom pomagal, v kar
ste lahko prepričani. Vi potrebujete moč za premagovanje... vi sami ste namreč še
naprej nebogljeni, vse dokler vas Moj nasprotnik lahko tlači, ker se vi ne držite dovolj
blizu Mene... Pristnost (iskrenost, prisrčnost, globina) vaše povezanosti z Menoj bi vam
morala obenem tudi prenesti veliko moč, pri čemer bi vi potem tudi na nenavaden
način delovali z Menoj. Vendar pa so le maloštevilni ljudje, kateri posedujejo tako
globoko Ljubezen, da bi bili oni vedno pristno povezani z Menoj. Tam, kjer obstaja ta
Ljubezen, je vera izjemno močna, in tam lahko pride do izraza Moja moč... Čeprav pa
vas Jaz ne bom nikoli prikrajšal za dostavo Moje moči samo, če Me vi prosite zanjo. Vaš
duh in vaša duša bosta okrepljena, celo če se telo počuti šibko; in duša bo lahko tudi
telesu kmalu prenesla moč, tako da bo ono na vsakršen način vzdržljivo in da se bo
sposobno upreti. Zato se vi ne bi smeli pritoževati nad šibkostjo; vi Me namreč lahko
(po)kličete v Jezusu Kristusu, ker bo vsak takšen klic uslišan. Jaz ne želim, da hodite v
šibkosti, in s strani Mene imate vedno na razpolago moč. Vendar pa Jaz želim, da vi
pridete k Meni Osebno in Me prosite, da bi vas potem tudi lahko oskrbel z vsem, česar
vam primanjkuje. Jaz sem vam namreč to pomoč obljubil z Besedami: »Pridite k Meni
vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in Jaz vam bom dal počitek (vas obnovil,
okrepil)...« (Matej 11:28). Vendar pa morate vi priti... Jaz pričakujem vaš klic. Jaz
čakam, da se vi povežete z Menoj, da bi se vam potem tudi lahko Osebno objavil, za
vaš blagoslov in duhovno korist... Vi Mi ne boste nikoli zaman namenili molitve za moč.
Vedno vam bo uslišana; in četudi vi tega ne (ob)čutite fizično, pa bo od tega imela
korist vaša duša, katera bo potem prenesla tudi telesu to, kar potrebuje... Vendar pa je
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šibkost telesa včasih ravno tako ustrezna, da človeka še bolj pristno potisne k Meni,
tako da bo potem tudi zanesljivo prišlo do dostave moči, ker se Jaz sklonim k vsakemu
otroku, da bi mu pomagal v njegovi stiski (težavi)... (16. februar 1960). Čeprav pa boste
vi glede na skorajšnji Konec potrebovali še veliko moči in pomoči; vi boste pogosto
verjeli, da ste prešibki pred zahtevami, katere so vam postavljene duhovno in
zemeljsko. Vendar pa ni potrebno, da ste (da ostanete) šibki; vedno imate namreč na
razpolago Mojo moč, za katero lahko vi vedno prosite. Že ena sama misel, katero Mi
namenite v prošnji, vam bo prenesla to moč, ker nobena molitev, katera Mi je
namenjena v Duhu in Resnici, ni zaman, toda katero ne izgovarjajo zgolj vaša usta,
ampak jo je moč (ob)čutiti s srcem in je namenjena Meni... Vendar pa bo moč najprej
izpolnila vašo dušo; ona mora biti namreč najprej okrepljena, ker je smisel v njenem
dozorevanju, vse dokler vi še vedno hodite po tej Zemlji. In tako bo obenem
poskrbljeno tudi za telo: ravno tako bo tudi telesu občutno pritekala moč samo, če vi
verujete, da vas Jaz ljubim in da vas želim osvoboditi vsakršne težave... In to je namen
vsake težave, da vi pridete k Meni po pomoč; da vi iščete povezanost z Menoj in da se
skozi to povezanost lahko sedaj izlije v vas Moja moč, da se vi vedno počutite
okrepljene samo, če se Mi odprete v iskrenih (globokih, prisrčnih) mislih, da vam Jaz
lahko dam, kar si vi želite: moč, milost in razsvetljenega duha, kateri Me prepozna
povsod in v vsakem dogodku, tako da Me potem vi obenem tudi lahko vzljubite in da
nas Ljubezen vse bolj trdno povezuje. In potem bo od vas ravno tako odpadla vsakršna
šibkost, ker vi potem hodite z Menoj, Jaz pa vas bom vedno nahranil s svetlobo in
močjo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8132, 22. marec 1962

»PRIDITE K MENI...« OPOGUMLJANJE V TEŽAVI…
Vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, boste potolaženi samo, če pridete k Meni in Me
(po)kličete v vaši težavi. Želim se vam pokazati kot Oče poln Ljubezni in želim vas
oskrbeti s telesno in duhovno Močjo, ker ste vsi še vedno šibki in otroci v stiski, katere
zaradi tega v usmiljeni Ljubezni kličem k Sebi. Jaz namreč dejansko skrbim zgolj za
vašo blaženost, do katere pa lahko pridete zgolj takrat, ko se združite z Menoj. Zato
vam govorim: »Pridite k Meni…« samo Jaz vam namreč lahko pomagam, da boste
blaženi; samo Jaz vas lahko izpolnim z Močjo, da lahko živite v skladu z Mojo voljo…
samo Jaz vas lahko obsijem z Mojo Močjo Ljubezni, katera vas oblikuje v blažene in
vam pomaga, da se izpopolnite. Zato pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni.
Želim vas namreč obnoviti, ker vam Jaz lahko govorim, in Moja Beseda vam bo
dejansko prenesla Moč; Moja Beseda vam bo podarila Mir, ker ko vam govorim, potem
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z gotovostjo veste, da sem Jaz poleg vas. In zakaj ste potem prestrašeni in zaskrbljeni,
ko imate zagotovilo, da sem navzoč med vami?
Vi imate dejansko dokaz Moje prisotnosti, ko vedno znova lahko poslušate Mojo
Besedo, Katera vas vodi v Resnico… Svet vas dejansko napada in vas zastrašuje ter
vam jemlje pogum. Vendar pa ste vi pod Mojo zaščito, in ni se vam potrebno bati
nikakršne nesreče, vse dokler dovolite, da sem Jaz Osebno navzoč med vami… vse
dokler Mi želite prostovoljno služiti kot posoda, v katero se lahko izliva Moj Duh.
Izpolniti morate tako važno Poslanstvo, da vam dejansko dajem dostopno vsakršno
zaščito in vam dajem Moč, da od sebe odvrnete vse, kar bi vas lahko odvrnilo od tega
Poslanstva… Jaz Osebno stojim izza vas in Jaz Osebno sem obenem tudi najboljši
borec za vas… Jaz samo želim, da vedno vzpostavite trdno povezanost z Menoj, da
sem Jaz lahko vedno navzoč med vami, da vsak dan in vedno usmerjate vaše misli k
Meni… to je namreč potrebno za nalogo, za izpolnitev katere ste se prostovoljno
ponudili.
Čas se bliža Koncu, in ne bi smeli delati brez veznih stvari; ne bi se smeli utruditi in biti
brez dela. Z vso marljivostjo in voljnostjo Mi morate služiti, ker je zgolj tovrstno
prostovoljno delo blagoslov… za vas same in za vaše bližnje, kateri potrebujejo Moč oz.
kateri Me morajo najti in katerim Jaz želim govoriti skozi vas. In to je razlog, zaradi
katerega boste od Mene Osebno vedno poklicani na delo v Mojem vinogradu. Vendar
pa si tudi Moj nasprotnik prizadeva, da bi vas zavedel in vas zaustavil. Vedno znova
boste podvrženi oviranjem in vedno znova boste nemirni; potem pa morate vedno
samo najti pribežališče v Meni, Kateri vam pomagam v vsaki težavi telesa in duše. Čas
Konca ni čas miru… To je nenehna borba z nasprotnikom (Satanom); on namreč vedno
išče način, da bi bili podvrženi zmedi… Toda vi se mu lahko vedno uprete; morate
namreč samo priti k Meni, da vas Jaz dejansko »obnovim in osvežim«, kakor sem vam
to tudi obljubil…
Torej vedno se držite Moje obljube, ker ne boste zaman poslali nobenega klica, kateri
se dviga k Meni v Duhu in Resnici… Vse dokler namreč dovolite, da vam Jaz govorim,
boste prejemali Moč neposredno od Mene. In odprite svoje srce Mojemu sevanju
Ljubezni, tako da vas potem nasprotnik mora zapustiti, ker beži pred žarki Svetlobe
Ljubezni. »Prosite in dano vam bo… trkajte in odprlo se vam bo…« (Matej 7:7)
Premalo mislite na to Mojo Obljubo, ker se vam drugače ne bi bilo nikoli potrebno bati
oz. ne bi bilo potrebno, da ste prestrašeni; Jaz bom namreč prevzel vsakršno skrb za
vas, kateri Mi služite in vas bom vedno oskrboval z Močjo. Predajte se Mi in Mi dovolite
delovati, pri čemer potem postanete del Mojih, katerih pa ne bom nikoli zapustil v
njihovi težavi in katerim bom zemeljsko ter duhovno pomagal, kakor sem obljubil.
AMEN
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Očetove Besede… Razlaga imena BERTHA DUDDE
Vsi voljni otroci Me nosijo v svojih srcih in sledijo Mojemu Duhu, ker so Me njihove duše
prepoznale. In ti, otrok Moj boš vedno slišala Moj glas, ko Mi žrtvuješ svoj čas, in Moje
delo ne bo brezuspešno zate. Ure, v katerih si v strahu, da ti primanjkuje potrebne
moči, da bi delovala za Mene, se bodo skrajšale. Kmalu boš dobila poslanstvo, katerega
boš z Mojo pomočjo z lahkoto uresničila. Tvoja Vera, Ljubezen in volja bodo postali
veliki, ker bom Jaz Osebno tvoja nagrada… h kateri boš goreče stremela.
Otrok Moj! Vse, kar bo človeštvu razodeto preko tebe, je skrito v tvojem imenu:
B – (Busse) – Morajo narediti pokoro za svoje grehe.
E – (Erkennen) – spoznati svoje poreklo.
R – (Rastlos) – neprekinjeno delati na svoji duši.
T – (Tätig) – biti dejavni v Ljubezni.
H – (Horchen) – poslušati glas v svojem srcu.
A – (Allen) – odreči se vsem svetovnim užitkom.

D – (Demütig) – ponižno se podrediti Očetu na nebu.
U – (Um) – neprestano moliti za Milost.
D – (Dienen) – služiti Stvarniku Neba in Zemlje.
D – (Dienen) – služiti svojemu bližnjemu v Ljubezni.
E – (Ehre) – in slaviti Mene, Očeta na nebu, na veke vekov.
Dojemi to, da Mene ne morejo najti tisti, ki iščejo svet. Vendar pa bom Jaz tiste, ki Me
iščejo, srečal in jim razodel Sebe… vsak, ki se Mi preda, Me bo posedoval. In tisti, ki
moli za Mojo milost, se nahaja v Moji milosti, ker resnično razumeti Mojo Besedo je dar
milosti Moje Ljubezni…
Zato se pripravi, da prejmeš Moj dar kot znak Moje Ljubezni. Otrok Moj, poskrbi za
svojo dušo; spoznaj Mojo Ljubezen in se potrudi, da v svojem srcu (ob)čutiš najčistejšo
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Ljubezen do Mene, ker mora biti vsa nečistoča odstranjena iz srca, v katerem bom Jaz
živel. Jaz namreč uživam samo v čisti Ljubezni, v Ljubezni, ki ne išče in ki edino daje
sebe… ki je voljna narediti vse, da bi lahko služila… Čista Ljubezen je dragocena kot
dragulj; ona s svojo svetlobo osvetljuje svojo okolico, ona prinaša srečo in vedno želi
samo dajati… Ko ti takšna Ljubezen preplavi srce, Me boš ti sprejela v sebi in boš v
svojem srcu nosila Mojo podobo, kar pa bo zate največji blagoslov že v času življenja na
Zemlji.
Karkoli ti je določeno, medtem ko Moja Ljubezen skrbi zate, mora to še ostati skrito od
tebe; ti namreč dosegaš stopnjo zrelosti (popolnosti) samo z neprestanim stremljenjem
k Moji Ljubezni… Tebi koristi to, da iz globine svojega srca kličeš Mene in Mojo
prisotnost… ko se v iskreni molitvi priporočiš svojemu Odrešeniku… Jaz se bom
pojavil… nepričakovano… in se vselil v prebivališče, katerega za Mene pripravlja tvoja
Ljubezen, in prinesel bom blaženo srečo tistim, ki v Mene verujejo in Me ljubijo… Jaz
namreč ne bom dovolil, da Moji otroci, ki se Mi predajo, živijo v pomanjkanju; in Jaz jim
bom razodel Sebe ob ustreznem času. AMEN
To Razodetje glede svojega poslanstva je Bertha Dudde prejela 28. januarja 1939. (št.
0763)
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V hrvaščino prevedli Maja Ć, Zoran Ću. in Lorens N.
Uredil in sestavil Lorens N.
(februar - marec 2018)
Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
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www.sozo-hr.com
www.zastocistaistina.com
www.akademijavjecnogproljeca.org
www.youtube.com/c/ZAŠTO ČISTAISTINA
www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI
www.ljubavseohladila.com
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