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Ni druge poti, da se lahko vrnete k Meni, razen poti do Križa. In zgolj 
Čista Resnica vas bo vodila tja; zgolj Resnica vam lahko da znanje o 
tem, kako pomembno je za vas delo Odrešenja Jezusa Kristusa in zakaj 
morate usmeriti pozornost nanj.  (BD 8731) 
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Bertha Dudde, št. 6973, 20. november 1957 

 
BOŽJI NAČRT ODREŠENJA… PRVOBITNI GREH… 

ADAMOV PADEC… DELO ODREŠENJA… 
 

Delo Odrešenja se je začelo s pojavitvijo stvaritev v vesolju… začelo se je z 
združevanjem strjene duhovne substance v formo, to je z oblikovanjem materialnih 
form (oblik), katere so bile sprva same duhovne v substanci, nato pa so ravno tako 
znotraj njih samih nudile zatočišče duhovnim substancam, katere so že šle skozi 
določeno stopnjo razvoja. Duhovi, ki so nekoč zapustili Boga, so se tako oddaljili od 
Njega, da jih Božja moč ni mogla več doseči, zaradi česar so v sebi postali negibni in 
togi, v sebi so se strdili. In takrat so pripadali Božjemu nasprotniku (Satanu) in ne bi 
mogli nikoli spremeniti njihovega stanja (si ne bi mogli pomagati). Vendar pa je bil Božji 
načrt takšen, da je vsem tem strjenim duhovom dal priložnost, da uresničijo veličastno 
stanje, katero pa je precej bolj blaženo od njihovega prejšnjega stanja blaženosti… Bog 
je Njegove »žive stvaritve« želel oblikovati v »otroke«… kar pa je torej morala uresničiti 
stvaritev sama. Zaradi tega je ustvarjeno bitje, katero se je v svobodni volji uprlo Bogu 
in zato propadlo v najgloblje brezno, imelo priložnost, da se ponovno povsem 
prostovoljno povzpne do zrelosti, da bi bilo potem sposobno uresničiti delo deifikacije 
(postati Božansko)… vendar pa ga je bilo potrebno dvigniti iz brezna, ker se zaradi 
svojega popolnega pomanjkanja moči ni bilo več sposobno samo od sebe dvigniti. In 
Bog je zagotovil to pomoč za padle duhove tako, ko je ustvaril vesolje na način, da je z 
Njegovo voljo strjeno duhovno substanco oblikoval v veliko različnih stvaritev; in s temi 
stvaritvami se je začelo odrešenje (reševanje) oz. vrnitev duhov k Bogu. 
 
Padlim duhovom je bil sedaj zagotovljen vzpon do določene stopnje; Božanska volja je 
namreč odločujoč dejavnik v tem načrtu stvarstva, pri čemer pa nasprotnik (Satan) 
nima nikakršnega, celo najmanjšega vpliva, na zajete duhovne substance znotraj del 
stvarstva. Zagotovljen bi bil pospešen vstop (v formi) človeškega bitja, da so prva 
človeška bitja upoštevala lahke Božje zapovedi in da so se uprla skušnjavam Božjega 
tekmeca… za kar pa sta prvi človeški bitji, Adam in Eva, zagotovo imeli moč… Toda ker 
jim je bilo dovoljeno uporabiti njihovo svobodno voljo, kakor tudi da jih nasprotnik 
lahko zavede, jim je spodletelo, pri čemer so tako povzročili, da je bilo delo Odrešenja 
za celotno človeštvo veliko težje, kot pa bi lahko bilo, da so na pravilen način izkoristili 
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svojo voljo. Zaradi tega so bili ljudje, kateri so prišli naknadno, bistveno oslabljeni s tem 
grehom prvih človeških bitij; oni niso imeli več moči, katero so predhodniki imeli na 
razpolago, pri čemer so tako do določene mere nosili breme tega greha, tako da je 
Božji nasprotnik uresničil velik uspeh (vse tukaj rečeno glede padca Adama in Eve je 
dodatno razdelano v Knjižici št. 40): 
 
On je ogrozil pričakovanje ljudi… nekoč padlih duhov… da bi lahko sploh kdaj uresničili 
končni cilj deifikacije (da bi postali Božanski). In zaradi tega jim je Bog ponovno 
zagotovil pomoč… Poslal je Svojega Sina na Zemljo; kar pomeni, da je vzvišeno 
svetlobno bitje začelo svojo pot na Zemlji, da bi kot človeško bitje izpolnilo pogoje, 
katere so prvi ljudje zanemarili izpolniti, kar pa je bilo pogubno za njih… On jim je na ta 
način želel pomagati, da se izognejo njihovemu stanju šibkosti; On jim je želel ponovno 
omogočiti, da lahko postanejo božnski. To je bil človek Jezus, v Katerem se je nastanila 
Sama Božanska Ljubezen… Oče, Kateri je Njegovim otrokom želel pomagati, da se 
osvobodijo sovražnika in da se vrnejo k Njemu… On je poslal Svojega Sina na Zemljo: 
bitje, katero je ravno tako nastalo iz Njegove ustvarjalne moči in Katero je moralo 
vstopiti v človeški ovoj (telo), da bi najprej postalo posoda za večnega Božjega Duha, 
Kateri je v tej človeški formi želel prinesti odrešenje Njegovim živim stvaritvam. Vendar 
pa svobodna volja človeškega bitja ponovno ostaja odločujoča… on (človek) je namreč 
moral sedaj najprej priznati Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa in sprejeti 
Njegovo pomoč odrešenja, če je želel doseči cilj: združitev z Bogom, postati Božji 
otrok, kar pa je stanje najbolj vzvišene popolnosti in blaženosti. Vsi padli duhovi so 
lahko dosegli največji vrhunec; delo Odrešenja človeka Jezusa Kristusa je namreč jasno 
pokazalo, da se je volja človeškega bitja sposobna upreti njegovemu nasprotniku in 
največjemu sovražniku in da je Ljubezen moč upora, katero lahko v sebi prižge vsako 
bitje… in ker bi vsako človeško bitje moralo zgolj nameniti prošnjo za pomoč 
Božanskemu Odrešeniku, da bi potem ravno tako postal zmagovalec nad smrtjo in da 
bi prišel do življenja, katerega pa je moč najti zgolj v združitvi z Bogom… in katero 
obenem tudi dokazuje osvoboditev od Božjega nasprotnika, kateri si vedno prizadeva, 
da bi vsa ustvarjena bitja zadržal v breznu, v stanju smrti. Zaradi tega »odrešenje« 
pomeni »osvoboditev« izpod tistega, kateri je prinesel smrt na svet; odrešenje pomeni 
sprejemanje pomoči od Jezusa Kristusa, ker je brez Njega človeško bitje šibko zaradi 
prvobitnega greha in grehov njegovih pra-očetov, za katere je bila narejena pokora 
zgolj s smrtjo Jezusa Kristusa na Križu. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 8652, 22. oktober 1963 

 
VELIČINA PRVOBITNEGA GREHA POTREBUJE 

ODREŠENJE PREKO JEZUSA KRISTUSA… 
 

V primeru, da vam je dano znanje o neskončno dolgi poti razvoja, po kateri ste morali 
potovati pred vašim poslednjim utelešenjem kot človeško bitje, in da vi o tem 
razmišljate, potem se boste obenem tudi začeli zavedati ogromne krivde, s katero ste 
sebe obremenili z vašim prvotnim odpadništvom od Mene… Moj občutek pravičnosti 
vam namreč ne bi dovolil pretrpeti višek trpljenja, da si ga vi niste sami natovorili nase. 
Vendar pa to ni kazen s strani Mene, ampak je zopet zgolj neko delo Moje večne 
Ljubezni, ker Jaz želim, da ste srečni; Jaz vam namreč ne morem dati blaženega 
življenja, če le to ni v skladu z Mojim zakonom večnega reda, medtem ko Mi vi 
nasprotujete z vašim razmišljanjem… kar pa je rezultat vašega prejšnjega odpora do 
Mene. Čeprav pa vi, kot človeška bitja, ne morete oceniti veličine vaše krivde, ker so 
vaše misli zgolj omejene. Vendar pa bitja, katera so prej odpadla, niso imela tako 
omejenega znanja, kot ga imate vi kot človeška bitja... oni so bili namesto tega 
popolne žive stvaritve, katere so bile popolnoma razsvetljene. In zato je njihova krivda 
tako ogromna, da je zaradi nje potrebno določeno delo pokore, katerega pa ne bi bilo 
mogoče uresničiti, celo skozi neskončno dolgo potovanje skozi stvaritve. Bolje rečeno, 
delo odrešenja je moralo biti najprej uresničeno s strani človeka Jezusa Kristusa, da bi 
omogočil dokončno odrešitev krivde, za kar pa je obenem tudi potrebno priznati 
Jezusa kot Božjega Sina in Odrešenika sveta... 
 
Ko se boste vrnili v Kraljestvo svetlobe, od koder ste prišli, boste vi lahko presodili 
(ocenili) veličino krivde, katero je za Mene pomenilo neko nasprotovanje (upor). Vi 
boste ravno tako razumeli, da zgolj takrat, ko greste po poti skozi dela stvarstva, lahko 
ponovno dosežete stopnjo zrelosti, katera vam obenem tudi omogoča, da dojamete in 
sprejmete Jezusovo delo Odrešenja…  
 
Vi kot človeška bitja namreč ne morete dognati ogromnega pomena, katerega je za 
vas predstavljalo to delo Odrešenja… za vsako posamezno dušo… in zaradi tega 
morate vi »verjeti«, kar vam je rečeno in brez dokaza sprejeti (priznati) Božanskega 
Odrešenika. Vi potem postanete osvobojeni vaše prvotne krivde, pri čemer ponovno 
dajete vaše zaupanje Meni… Kateri sem bil utelešen v Jezusu… in se obenem tudi 
prostovoljno usmerjate k Njemu, Katerega nekoč niste želeli priznati in Kateremu ste 
se zoperstavili (uprli)… Vam ljudem je lahko zagotovo dana popolna razlaga, vendar pa 
vi še niste sposobni dojeti vsega v vašem nepopolnem stanju. Zaradi tega bo to, ko 
hodite po stezi do Križa, vedno neko delo vere, kakor je obenem to tudi vaša edina 
zanesljiva rešitev; potem bo namreč Jezus Kristus sprejel krivdo namesto vas, ker je On 
umrl na Križu zaradi človeških grehov. On jih je vzel na Sebe in jih odkupil z Njegovo 



8 

 

Krvjo, tako da bi vi postali osvobojeni greha… Vendar pa vam ta največja in 
najpomembnejša doktrina o delu Odrešenja ne more biti dokazana… vi morate vanjo 
verjeti z vašo lastno svobodno voljo in brez vsakršne prisile… kar pa ste vi sposobni 
narediti, ker Jaz ne bom zahteval ničesar, kar bi bilo nemogoče za vas, in ker vam bom 
Jaz vedno pomagal, da bi dosegli pravilno razumevanje.  
 
Vendar pa vi ne smete zanemariti oz. izključiti naslednje stvari: da živite življenje 
Ljubezni… Ljubezen je namreč moč, katera vam omogoča, da lahko naredite vse; vi 
namreč skozi Ljubezen lahko pridete do razsvetljenja in skozi Ljubezen se lahko 
ponovno združujete z Menoj, pri čemer vzpostavljate stanje, kakršno je bilo pred vašim 
padcem v greh, ko vas je Moja svetloba lahko nenehno osvetljevala. Jaz vas na ta način 
lahko razsvetlim kot človeška bitja, čim ste vi nenehno dejavni v Ljubezni in se 
prostovoljno usmerite k Meni; ko se Mi več ne zoperstavljate (upirate) in se odpirate za 
Mene, tako da se lahko v vas brez omejitev vlije pritok Moje Ljubezni. To pa je mogoče 
zgolj takrat, ko ste se napotili do Križa, pri čemer ste tako postali osvobojeni krivde 
vaših grehov, ker boste drugače vi še naprej trpeli v nasprotnikovih okovih, kateri vam 
bodo preprečevali, da izvajate dela Ljubezni in vas držali v duhovni temi, ker vas on ne 
želi izgubiti. Vaša krivda je bila ogromna. Vendar pa jo je odkupil Jezus Kristus, Kateri 
je sedaj za vse ljudi postal vidni Bog pod pogojem, da si dovolite, da vas je On (od)rešil, 
ker vi ne morete nikoli odpraviti vaše krivde sami. Jaz vas z vašo krivdo ne morem 
sprejeti v Moje Kraljestvo; ker četudi sem Jaz Bog Ljubezni, pa sem obenem tudi Bog 
pravičnosti… In ta pravičnost zahteva popolno odpuščanje greha, kar pa vi lahko dobite 
zgolj v Jezusu Kristusu, v Katerem sem Jaz Osebno uresničil delo Odrešenja (2 
Korinčani 5:18, 19). AMEN    
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 7748, 16. november 1960 

 
IZVIRNI GREH IN POKORA PREKO JEZUSA KRISTUSA… 

 
Iz Mojega velikega usmiljenja do vas sem uresničil delo Odrešenja v Jezusu, človeškem 
bitju… To, kar sem eksternaliziral (postavil – ustvaril vidno iz Mene), je zagrešilo zoper 
Mene, pri čemer je le majhen del ustvarjenih bitij ostal z Menoj, ko je bilo potrebno 
podati odločitev volje, katero sem zahteval, da bi izjemno osrečil ustvarjena bitja. Oni 
so Me želeli (za)gledati (videti); ker pa to ni bilo to mogoče… ker bi bitja prenehala 
obstajati, da so zagledala ogromno obilje svetlobe… so se oni usmerili k tistemu 
(Luciferju), katerega so lahko videli, katerega sem Jaz iz Sebe Samega eksternaliziral 
kot prvega duha, kot Mojo podobo… Vendar pa bitjem ni primanjkovalo dojemanja 
(svetlobe, spoznanja), tako da so se oni zavedali, da so nastali iz Mene. Kljub temu pa so 
se oni obrnili stran od Mene k prej omenjenemu (Luciferju), in to je predstavljalo 
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ogromen greh, kateri jih je pahnil v brezno brez dna… Vendar pa je njihovo stanje 
spodbudilo Moje usmiljenje; smilila so se Mi bitija, katera je Moj nasprotnik… prvi padli 
duh… držal pod njegovo kontrolo v popolnoma neprosvetljenem stanju, in katerih 
situacija se ne bi mogla za vekomaj spremeniti, da jim Jaz nisem ponudil Mojega 
usmiljenja… To je bilo zaradi Ljubezni, katera je nekoč ustvarila bitja in katera se je 
zato tudi napotila za njimi v brezno… Moja neskončna Ljubezen ni zavrgla (od)padlih 
bitij, katera so ravno tako pripadala Meni; oni so namreč nastali iz Moje moči, katera je 
nenehno tekla k Mojemu prvo-ustvarjenemu bitju… Luciferju… in mu omogočala, da 
ustvarja brezštevilna bitja… Zaradi tega so ta bitja pripadala Meni; oni so torej postali 
grešni s svojo lastno svobodno voljo; oni so prostovoljno sledili Mojemu sedanjemu 
»nasprotniku« (prej Luciferju, kateri je postal Satan)… Kljub temu pa je usoda teh padlih 
bitij spodbudila Moje usmiljenje; Jaz sem jim želel zagotoviti priložnost, da se iz dna 
povzpnejo (navzgor), vse dokler niso ponovno lahko sami dosegli stanje svobodne 
volje, da bi opravljali drugi izpit volje glede na to, kateremu Gospodarju so želeli 
pripadati. Toda bitja so zaradi zavračanja Moje moči Ljubezni postala tako šibka, da jim 
je spodletelo (so bili neuspešni) pri njihovem preizkusu volje celo takrat, ko sem jim Jaz 
po neskončno dolgem času vrnil svobodno voljo… In ta šibkost bitij je spodbudila Moje 
usmiljenje; in Jaz sem bil odločen, da uresničim delo Odrešenja, da bi šibkim dostavil 
moč, katera je bila dosežena preko pokore za prejšnji greh… preko ogromne agonije 
smrti na Križu… Sočutje za padla bitja Me je tako preplavilo, da sem bil pripravljen vzeti 
grehe na Sebe in jih razbremeniti. Ker pa kot Bog nisem mogel trpeti, se je delo 
Odrešenja moralo uresničiti v človeškem Bitju, Katero je iz Ljubezni do njegovih 
bližnjih človeških bitij pristalo na to, da (pre)trpi za njih, in Kateri je Njegovo delo 
Ljubezni okronal z neverjetno mučno smrtjo na Križu… Dejanski Odrešenik za krivdo je 
bila Ljubezen v Jezusu, človeškem bitju (2 Korinčani 5:15, 19). In (ta) Ljubezen  sem bil 
Jaz Osebno (1 Janez 4:8, 16)… Jaz Osebno sem bil izjemno močan v Jezusu, človeškem 
bitju, v Katerem sem lahko uporabljal Mojo moč do polnega učinka. Vsako Njegovo 
delovanje je določila Ljubezen, tako da je »Ljubezen« uresničila delo Odrešenja; Ona je 
bila samo skrita znotraj človeškega ovoja (telesa), kateri je vzel na Sebe to nadčloveško 
trpljenje… 
 
 
»Ljubezen« se je usmilila človeštva in naredila pokoro za ogromno krivdo greha, katera 
je padlim bitjem povzročila takšno bedo… Ljubezen je čutila usmiljenje in ponovno 
odprla poto, katera je vodila nazaj v Očetovo hišo… Edino Ljubezen je bila sposobna 
nadomestiti Božjo pravico; nje namreč ni bilo moč zanemariti, ker je ona del Moje 
narave, ker bi bila drugače Moja popolnost vprašljiva. In zaradi pravičnosti je bilo 
potrebno narediti pokoro za ogromno krivdo, tako da sem Jaz lahko Moje žive stvaritve 
ponovno sprejel v Moje Kraljestvo svetlobe in blaženosti… In tako je bila najdena pot… 
»Ljubezen« se je skrila znotraj človeškega Bitja, Katero je bilo sposobno trpeti in 
Katero je bilo zaradi Ljubezni pripravljeno na Sebe Samega vzeti ogromen greh, zaradi 
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njega neizmerno trpeti in končno umreti v najhujši smrti na Križu… Jezus, človek, je 
hodil po tej poti do Križa; On je v Sebe sprejel Ljubezen, katera sem Jaz za celotno 
večnost… Edino na ta način je bilo mogoče narediti pokoro za ogromno krivdo; edino 
veliko usmiljenje Me je motiviralo, da Osebno poskrbim za Moje žive stvaritve, katere 
so bile nadvse nesrečne in katere se brez pomoči ne bi bile nikoli sposobne osvoboditi 
izpod moči Mojega nasprotnika. Ker so mu prostovoljno sledili v brezno, je on imel 
oblast nad temi bitji. Jaz mu sicer ne zanikam te pravice, vendar pa so bitja ravno tako 
pripadala Meni. In zato se Jaz borim za njih in jim pomagam, da okrepijo njihovo voljo, 
da se tako poizkušajo osvoboditi; in to resnično lahko naredijo preko blagoslova, kateri 
je bil dosežen na Križu. Jezus, človeško bitje, je znotraj Sebe sprejel Mene Osebno… On 
se je skozi Njegovo življenje v Ljubezni tako oblikoval, da sem se Jaz, Večna Ljubezen, 
lahko nastanil v Njem… da sem Ga Jaz popolnoma prežel, tako da je On hotel in storil 
zgolj to, kar je »Ljubezen« zahtevala od Njega… tako da sem glede na to Jaz Osebno 
naredil delo Odrešenja, ker je Jezus, človeško bitje, popolnoma vstopil v Mojo voljo 
(Janez 5:30; 6:38). On in Jaz sva bila namreč Eno (Janez 10:30); On je bil »Bog« v vsej 
polnosti (Kološani 1:19; 2:9), pri čemer je bil zgolj Njegov zunanji ovoj je bil »človeški«, 
da so Ga lahko videla Njegova bližnja človeška bitja… Vendar pa se je celo ta zunanji 
ovoj poduhovil; on je bil »človeški« samo do uresničitve dela Odrešenja… Edino Jezus, 
človeško bitje, je bil namreč sposoben trpeti (Bog – popolno in vsemogočno Bitje namreč 
ni mogel trpeti); in Njegovo trpljenje in bolečina sta bila nepopisna, ker je bila obenem 
nepopisna tudi krivda, katero je moral On vzeti na Svoja ramena, da bi naredil pokoro 
zanjo. Zaradi tega se sedaj lahko vsako človeško bitje osvobodi svoje krivde, če Me 
prizna v Jezusu Kristusu in sprejme blagoslov dela Odrešenja… če verjame v Njega, 
kakor tudi v to, da sem Jaz umrl v Njem za vas, da bi vas osvobodil. AMEN 
 
 

.......................................................................2…................................................................. 
Bog-Ljubezen se je usmilil zasužnjene človeške rase 

in se v Jezusu Osebno spustil na Zemljo … 
......................................................................†…………….................................................. 
 

 
Bertha Dudde, št. 6130, 9. december 1954 

 
RAZLOG ZA KRISTUSOVO ROJSTVO… DELO USMILJENJA… 

 
Prepoln usmiljenja sem se zazrl dol na Zemljo na zasužnjeno človeško raso… Videl sem 
njihovo ogromno težavo; in kljub temu, da je bila ona povzročena z lastno krivido, pa 
sem Jaz ravno tako videl veliko nemoč ljudi, katerih breme jih je tako tlačilo, da se oni 
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niso mogli več sami dvigniti (postaviti na noge)… In Moja Ljubezen je postala tako 
močna, da je želela prinesti pomoč trpeči človeški rasi… Moja Ljubezen je bila tako 
velika, da sem se Jaz Osebno spustil na Zemljo, da bi ljudi osvobodil njihovega 
bremena greha in za njih ponovno odprl pot k Meni. Moj prihod dol na Zemljo je bilo 
delo Ljubezni in usmiljenja s strani vašega Stvarnika in Očeta večnosti… Jaz sem 
ljudem želel prinesti mir, Odrešenje… Jaz sem jim želel omogočiti, da ponovno uživajo 
v svetlobi in moči, kar so oni izgubili zaradi greha njihovega prejšnjega odpadništva od 
Mene… Človeštvo je bilo tako pogreznjeno v temo, da ni bilo več sposobno najti izhoda 
zase, ker je bilo ravno tako povsem nebogljeno… Bilo je v stanju največje revščine 
(bede); njih je namreč zajel gospodar (Satan), kateri je imel kontrolo nad njimi in kateri 
jih ni nikoli več nameraval osvoboditi… Vendar pa sem imel Jaz ravno tako pravico nad 
vami, ker ste nekoč nastali iz Moje moči Ljubezni… In Jaz ne bom zavrgel te Moje 
pravice… Jaz sem se bil pripravljen boriti za vas proti Mojemu nasprotniku; in nisem 
prišel na Zemljo zato, ker je Božanstvo tako želelo, ampak se je želela boriti Ljubezen, 
katera se je potem utelesila v človeškem bitju… tako je do določene mere človeško 
bitje vstopilo v boj proti sovražniku, Katero pa je kot orožje uporabljalo zgolj 
Ljubezen… tako da se je Ljubezen borila… Ljubezen Me je motivirala, da se spustim na 
Zemljo, da bi se nastanil v Jezusu, človeku… Čigar duša Mi je bila popolnoma privržena, 
Kateri je stremel k združitvi z Menoj z vsem Njegovim srcem in umom; Kateri je v Sebi 
zakrival svetlobno dušo, katera je želela pomagati svojim padlim bratom, da se vrnejo 
k Očetu do višjih sfer, da bi bili srečni (blaženi)… To, kar je ostalo popolno (kar ni 
odpadlo od Boga), je želelo pomagati tistim, ki so postali nepopolni (padli), da bi 
ponovno dosegli popolnost… 
 
Sama Ljubezen je želela Sebe izkoristiti, da bi zasužnjenim ljudem prinesla svobodo… 
In zaradi tega sem se Jaz Osebno spustil dol na Zemljo; to je razlog, zakaj si Jaz nisem 
zatiskal Mojih ušes pred klici v stiski (trpljenju, bolečini), kateri so se iz Zemlje dvigali k 
Meni. Jaz sem prišel kot Odrešenik (Rešitelj) in Zveličar, da bi prinesel mir vsakemu, ki 
je dobre volje (Luka 2:14)… Nastopil je namreč čas, ko je človeštvo potonilo tako 
globoko, da je ono potrebovalo pomoč, da ne bi popolnoma padlo kot plen uničenja. In 
tako se je zgodilo to, kar je bilo predhodno najavljeno… Svetloba se je spustila na 
Zemljo in zasijala (zasvetila) v temi… Vendar pa je tema ni dojela (Janez 1:5, 9-11); in bili 
so le maloštevilni, ki so Ga prepoznali kot Odrešenika, Kateri je bil poslan od zgoraj, da 
bi (od)rešil človeštvo in prinesel mir vsem ljudem, ki so dobre volje (Janez 1:12, 13). 
AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 6719, 20. december 1956 

 
»PRIŠEL SEM NA SVET« 

 
Vsi angeli na Nebu Me hvalijo in slavijo, ker sem se spustil na Zemljo, da bi (od)rešil 
človeško raso… Vse dokler duša ne vstopi v duhovno kraljestvo, ona ne bo prepoznala, 
kakšno Delo Ljubezni sem Jaz uresničil za vas. Čim je namreč ona razsvetljena, ona 
lahko pričuje o vsemu in zaradi tega tudi dojame celotni pomen Mojega prihoda, 
Mojega dela Odrešenja; in ona bo v njeni Ljubezni ter občutku hvaležnosti vedno zgolj 
hvalila in pela njene hvalospeve Odrešeniku človeštva Jezusu Kristusu, Katerega sedaj 
prepozna kot njenega Boga in Stvarnika večnosti in Mu je v goreči Ljubezni privržena 
za vekomaj. Zgolj srce, ki je naklonjno Ljubezni, lahko oceni globino Moje Ljubezni in 
usmiljenja, katera Me je spodbudila, da se spustim na Zemljo v svet sovraštva in 
krutosti… Toda ljudje so trpeli v ogromni duhovni težavi, ker jih je priklenil Moj 
nasprotnik (Satan), kateri je imel popolno kontrolo nad njimi, kateri jim je odvzel vso 
svobodo in izpod katerega se oni ne bi mogli osvoboditi brez pomoči. 
 
Videl sem neuspešno borbo ljudi, kateri pa so še naprej imeli živo vero v Boga in 
Stvarnika in Katerega so zaradi tega klicali v njihovi stiski (težavi, nesreči)… Jaz sem jim 
že davno prej skozi jasnovidce in preroke oznanil prihod Mesije… in oni so v tesnobi ter 
stiski pričakovali tega Mesija, ker so še naprej verjeli v Mene. In zato sem jim od zgoraj 
poslal Odrešenika… na Zemljo sem poslal Mojega Sina, da bi se potem nastanil v Njem, 
da bi jim Osebno govoril, da bi jim razodel Sebe in izpopolnil njihova srca, da bi jih tako 
naučil, da Me prepoznajo in razumejo, ker sem jim želel pomagati, da se izognejo 
težavi. Njihovo razmišljanje je bilo namreč ravno tako posvetno; oni so Me ravno tako 
imeli za Odrešenika, toda zgolj iz zemeljske težave, ker niso prepoznali njihove 
duhovne težave, toda katera Me je edina motivirala, da se spustim na Zemljo. 
 
In zato sem moral najprej pripraviti duše skozi Moje učenje. Moral sem jih opogumiti in 
jih opozoriti, da morajo živeti življenje Ljubezni; in z Osebnim primerom sem jim moral 
pokazati takšen način življenja Ljubezni, tako da so si oni na ta način ravno tako 
pridobili več znanja, katero bi jim potem omogočilo, da razumejo in da cenijo največje 
delo Božanske Ljubezni… In četudi se je Moj prihod na Zemljo zagotovo zgodil povsem 
naravno (na naraven način), pa je bil on ob samem dogodku kljub temu povezan s 
čudežnimi stvarmi, katera so tistim, katerih srca niso bila povsem brez Ljubezni, 
podarila blesteče razsvetljenje glede tega, kdo je prišel na svet v otroku Jezusu. 
 
Moja neskončna Ljubezen in usmiljenje sta iskali pot, kako pridobiti nazaj Moje 
izgubljene žive stvaritve; in v Jezusu, človeškem bitju, sem Jaz Osebno hodil po tej 
poti… In četudi je bila ona izjemno žalostna in težka, pa je ona kljub temu prinesla 
odrešenje zasužnjeni človeški rasi. Ona jim je prinesla odrešenje izpod Satanove sile; 
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ona Mi je vrnila nazaj tiste izmed vas, kateri so želeli biti (od)rešeni… Jaz Osebno sem 
prišel na Zemljo… Vendar pa se nisem mogel pojaviti v Moji moči in sili, katera bi vas 
popolnoma vsrkala (absorbirala). Zaradi tega sem prišel na svet neopazno v otroku, 
kateri je bil in tudi ostal ovoj (telo) za Mene, vse dokler ni bilo uresničeno delo 
Odrešenja. Jaz Osebno sem se namreč napotil skozi Zemljo v človeškem bitju Jezusu; 
Jaz sem iz Ljubezni do vas, Mojih živih stvaritev, postal človek, da bi vam pomagal, da 
se ponovno vrnete k vašemu Bogu in Očetu večnosti. AMEN 
 
 

.......................................................................3…................................................................. 
… in v Njem na Križu uresničil delo Odrešenja… 

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

 
Bertha Dudde, št. 7781, 25. december 1960 

 
DELO ODREŠENJA JEZUSA KRISTUSA… 

 
Vrnitev k Meni je bila zagotovljena zaradi Mojega dela Odrešenja… Nekega dne bodo 
vse duše lahko ponovno ostale z Menoj; nekega dne bodo vsa bitja, ki so nekoč nastala 
iz Mene, ponovno prežeta z Mojo Ljubeznijo, kakor je bilo to na začetku. Jaz sem 
namreč z Mojo žrtveno smrtjo na Križu (vz)postavil most iz brezna do najvišjega vrha, 
iz kraljestva teme v Kraljestvo svetlobe in blaženosti… Moja smrt na Križu je plačala za 
ogromno krivdo, katera je ločevala vsa bitja od Mene, ko so ona sledila Mojemu 
nasprotniku v brezno… 
 
Do Mojega prihoda na Zemljo je obstajal nek nepremostljiv prepad med ljudmi in 
Menoj Osebno, katerega so oni sami povzročili, toda katerega niso bili več sami 
sposobni premostiti, ker so bili prešibki in ker jih je krivda greha pritisnila ob tla, kakor 
je obenem tudi Moj nasprotnik (Satan) preprečil vsak njihov poizkus, da bi premostili ta 
prepad. In zato sem zgradil most tako, ko sem se Osebno spustil na Zemljo in edino 
tako dal nadomestila za ogromno krivdo… ko sem od ljudi vzel breme greha, ga vzel na 
ramena in z njim Osebno hodil po poti do Križa... 
 
To, kar prej ni bilo mogoče, je sedaj postalo izvedljivo: da bodo ljudje, kateri imajo 
dobro voljo, hodili za Menoj in se napotili do Križa zgolj zato, da bi oni ostali ob Meni in 
da Me ne bi nikoli več ponovno zavrgli (zapustili); da oni želijo pripadati tistim, za 
katere sem Jaz umrl na Križu, in da oni potem ponovno najdejo odpuščanje njihove 
krivde, kar pa omogoča njihovo ponovno vrnitev k Meni v Kraljestvo svetlobe… Nisem 
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pustil na cedilu ljudi v njihovi težavi; prišel sem jim pomagat: nastanil sem se v ovoju 
človeškega bitja in v tem človeškem bitju Jezusu uresničil delo Odrešenja, ker sem želel 
odpreti pot, katera iz brezna ponovno vodi do najvišjega vrha… 
 
In Moje življenje na Zemlji je bilo življenje Ljubezni vse do Moje smrti. Ljudem je 
namreč primanjkovalo Ljubezni, zaradi česar sem jim pokazal (življenjski) primer, ker je 
zgolj Ljubezen odrešujoča, ker je Ljubezen zakon večnega reda in ker… mora vsak, ki 
se vrača k Meni… spremeniti njegovo naravo v Ljubezen, da bi se ponovno združil z 
Menoj, ker sSem Jaz Sam Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)… In tako sta bili kraljestvi 
svetlobe in Zemlje povezani z mostom, ko sem se Osebno spustil na Zemljo. In vi vsi 
morate premostiti ta most, da bi ponovno dosegli Mene, Kateri sem bil zaradi vaše 
krivde nedosegljiv za vas. 
 
Vendar pa je Moja Ljubezen večja od vaše krivde; in Moja Ljubezen je iskala rešitev; 
ona je ponovno poizkušala vzpostaviti vezo med vami in Menoj, katero ste vi prekinili… 
In zato sem našel pot: Sama Moja Ljubezen je dala nadomestila za krivdo in odprla pot 
vrnitve k Meni. Od takrat naprej je bila z Zemljo vzpostavljena veza iz Kraljestva 
svetlobe; na Zemljo se je namreč spustila svetlobna duša, v kateri sem se Jaz lahko 
utelesil (učlovečil), ker se je ta duša utelesila… rojen je bil Jezus, človeško Bitje, Kateri je 
potem potoval po poti, po kateri lahko hodijo za Njim vsa človeška bitja (Janez 14:4, 6). 
To vam namreč omogoča, da vstopite v Kraljestvo svetlobe, s čimer se zaključuje vaša 
vrnitev k Meni… Moja Ljubezen je zgradila ta most za vas, ker se je Moja Ljubezen 
nastanila v tem ovoju (Bog se je učlovečil v Jezusu Kristusu) in hodila po poti do Križa; se 
pravi, da je ona dala nadomestila za ogromno krivdo vašega odpadništva od Mene, 
katero je ustvarilo nepremostljiv prepad med Kraljestvom svetlobe in teme… Moja 
Ljubezen do vas je neskončna, in želela je ponovno pridobiti nazaj vas, Moje žive 
stvaritve. Vendar pa Mi Moja pravica ni dovolila, da bi vas ponovno sprejel brez pokore 
za vašo krivdo. In zato je morala Moja Ljubezen ravno tako dati nadomestila za krivdo 
namesto vas… človeško bitje je sprejelo žrtev pokore namesto vas, in Jaz Osebno sem 
bil znotraj tega človeškega bitja (2 Korinčani 5:18, 19)… To, kar je bilo pred Mojim 
Križanjem nemogoče, je postalo uresničljivo s Križanjem: da vam je bilo dovoljeno, da 
ponovno pridete k Meni; da ste se lahko ponovno vrnili v vaš pravi (resničen) dom, v 
Kraljestvo svetlobe, kjer ste lahko ponovno dejavni v svetlobi, moči in svobodi, kakor 
ste bili na začetku. Pot k Meni je bila odprta. Vi ste lahko pustili (odložili) vašo krivdo 
pod Križem; vi ste se lahko izročili Ljubezni in usmiljenju Jezusa, vašega Odrešenika, pri 
čemer bi On potem za vas odprl vrata blaženosti do Kraljestva svetlobe… 
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Bertha Dudde, št. 6850, 12. junij 1957 
 

JEZUS KRISTUS ODPIRA VRATA V VEČNO ŽIVLJENJE… 

 
Vrata v življenje svetlobe in slave so odprta vsem vam, kateri ste našli Jezusa Kristusa; 
ona namreč ostajajo zaprta za tiste, kateri so še naprej oddaljeni od Njega in 
Njegovega dela Odrešenja. Zaradi tega bi se morali vsi najresneje vprašati, ali ste se že 
napotili k Njemu, do Križa. Njegova pot na Zemlji se je namreč končala z Njegovo 
smrtjo na Križu, tako da Ga boste vi morali iskati in najti tam; in to je, kamor morate iti, 
če želite sodelovati pri Njegovem delu Odrešenja. Cilj Njegovega življenja na Zemlji je 
bil Križ, ker je imelo križanje namen, da vam ljudem prinese odrešenje. Zato boste vi 
našli Božanskega Odrešenika pod Križem; kar pomeni, da boste vi vašo krivdo greha 
(tukaj ne govori o Adamovem grehu, ampak o prvobitnem grehu, katerega je vsaka duša, 
nekoč popoln angel, storila v svobodni volji, ko se je uprla Bogu in izbrala Luciferja), zaradi 
katere je človeško bitje Jezus umrl na Križu, prinesli do Njega pod Križ, pri čemer boste 
vi na ta način dokazali vašo vero v Njegovo Božansko poslanstvo in obenem tudi 
pokazali vašo voljo, da želite biti osvobojeni krivde, katera vas ločuje od Mene, vašega 
Boga in Očeta večnosti… Vi v tem primeru priznavate Mene Osebno, Kateri sem 
uresničil delo Odrešenja v človeškem bitju Jezusu… Vaša pot, če želite doseči vrata v 
večno življenje, mora voditi do Križa na Golgoti, ker nobena druga pot ne vodi do teh 
vrat. Vi vsi morate najresneje preveriti vaše stališče do Jezusa Kristusa… Vi, razen 
nekaj izjem, tega ne uspete storiti, celo če vam je Njegov Evangelij večkrat oznanjen, 
celo če vam je vedno znova predstavljeno Njegovo učenje Ljubezni in vi še naprej 
poslušate, da se Njegovo ime omenja kot tisto Božanskega Odrešenika… vi si zatiskate 
vaša ušesa in vse Besede gredo mimo vas kot prazne govorice. Vas le komajda gane to, 
kar slišite o Jezusu Kristusu in Njegovem naporu (trudu) Ljubezni. To še ni prišlo do 
vaših src; to še ni zaživelo v vas in vi niste še nikoli resno razmislili o tem, kar ste sedaj 
prejeli. Nekega dne boste morali ostati pred vrati, katera vodijo do večnosti; vi ne 
boste našli vstopa, ker še niste našli Odrešenja, ker se niste napotili do Križa. Njegova 
Kri vas ni mogla očistiti, zaradi česar boste v kraljestvo onstranstva prišli obremenjeni s 
krivdo. Ni dovolj zgolj z vašimi usti izgovarjati Jezusovo ime, da bi bili lahko osvobojeni 
vaše krivde… Vi morate osebno pristopiti k Njemu. Vi se Mu morate izročiti z otroškim 
zaupanjem in se zavedati vaše napake (zmote, krivde) ter Ga iskreno rotiti, da vas On 
sprejme; da je On ravno tako lahko prelil Njegovo Kri za vas, pri čemer morate vi 
potrpežljivo čakati na Njegovo odpuščanje… In težina vaše krivde bo odpadla; 
osvobodil bo pot do svetlobe in za vas odprl vrata v večno blaženost… Jezus Kristus 
Osebno vas bo pospremil v Njegovo Kraljestvo. Vendar pa brez Njega vi ne boste mogli 
nikoli prestopiti teh vrat. Če bi vi samo verjeli, da je Njegovo Ime vse; da vas bo 
klicanje Njegovega imena v zelo globoki veri rešilo iz vseh težav, ki so posledica greha, 
kateri vas še naprej obremenjuje… To je razlog, zakaj sem se Jaz spustil na Zemljo v 
človeškem bitju Jezusu, da bi vas osvobodil ogromne krivde greha; in Jaz sem umrl na 
Križu, da bi vas (od)rešil velike krivde, katera povzroča, da vsi ječite, medtem ko ste na 
Zemlji… Jaz sem umrl namesto vas… vendar pa si morate vi želeti pripadati tistim, za 
katere sem umrl… Zaradi tega se morate vi ravno tako napotiti do Križa; vi morate 
vzpostaviti stik z Jezusom Kristusom, Kateri je končal Njegovo življenje na Križu… 
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Potem bo On hodil poleg vas in vas uvedel v Njegovo Kraljestvo, katerega je On 
obljubil vsem tistim, ki verjamejo v Njega. AMEN 

 
… Vendar pa je celo ta vaša »osvoboditev« stvar vaše svobodne volje, ker bi se drugače 
vsaka duša takoj vrnila v Kraljestvo svetlobe; toda v tem primeru Moj cilj, da vas 
oblikujem kot Moje otroke, ne bi bil uresničen… Vi se morate napotiti do Križa z vašo 
lastno svobodno voljo; vi morate v svobodni volji prositi za odpuščanje vaših grehov in 
vi morate v svobodni volji hrepeneti po vašem odrešenju ter pristopiti k Meni - v Jezusu 
Kristusu. In ono vam bo dano… vi se boste vrnili k Meni; z veseljem vas bo sprejel vaš 
Oče, Kateri se je Osebno (v Jezusu Kristusu) spustil na Zemljo, da bi vas osvobodil. 
AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 8222, 24. julij 1962 

 
JEZUS JE ZADOVOLJIL BOŽJO PRAVICO… 

(2 Korinčani 5:18, 19) 

 
Vaša ločenost od Mene bi trajala za vekomaj, če Jaz ne bi uresničil dela Odrešenja za 
vas, ko sem vzel vašo krivdo na Sebe in naredil pokoro z žrtvijo na Križu, katero sem 
uresničil skozi človeka Jezusa na Zemlji… Med kraljestvima svetlobe in teme je obstajal 
nepremostljiv prepad… Vi nikoli ne bi bili sposobni sami premostiti tega prepada. Moje 
Kraljestvo je bilo za vekomaj zaprto za vas; Moja pravica namreč ne bi mogla sprejeti 
vas, kateri ste postali grešni zaradi vašega odpadništva, vse dokler ni bila narejena 
pokora za ogromen greh. To žrtev pokore je naredil Jezus, človeško Bitje, v Katerem 
sem se Jaz Osebno nastanil, ker je Njegov čist človeški ovoj to dovolil (omogočil), ker se 
Jaz ne bi mogel nikoli utelesiti v grešni osebi… Zato se je morala svetlobna duša 
prostovoljno spustiti na Zemljo, da bi dala nadomestila (oz. »dala odškodnino) za 
njegove padle brate zaradi Moje pravice, kateri se ni bilo moč izogniti v skladu z 
zakonom večnosti (večnega reda)… Jaz sem popolno Bitje, Katero je sicer v Sebi resda 
Ljubezen (1 Janez 4:8, 16), vendar pa se Jaz, ne da sem pravičen, v nobenem primeru ne 
morem imeti za popolno Bitje. 
 
Jezus, človeško bitje, je zadovoljil to pravico z žrtvijo na Križu, katero je ponudila 
svetlobna duša z namenom, da padle žive stvaritve vrne nazaj k Meni in da zgradi most 
iz kraljestva teme v Kraljestvo svetlobe. Jaz Osebno sem prebival v človeku Jezusu, ker 
je Ljubezen naredila delo Odrešenja, Katera je popolnoma prežela človeka Jezusa in 
Mu obenem tudi dala moč, da  na Sebe vzame najtežje trpljenje in bolečino, da s 
celotno krivdo človeštva hodi po poti do Križa in da zaradi te krivde položi Njegovo 
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življenje… On dejansko ne bi mogel prestati takšne žrtve, če te Ljubezni ne bi bilo 
prisotne v Njem… In Jaz Osebno sem bil ta Ljubezen… 
 
Jaz sem se nastanil v Jezusovem ovoju (telesu); Jaz… največji Duh večnosti… sem se 
manifestiral (učlovečil) v Njem; Jaz sem Ga prežel z Mojo temeljno naravo Ljubezni. 
Moja Ljubezen Ga je povsem prežela; človeški ovoj je samo omejil delovanje Moje moči 
Ljubezni, ko je On šel po poslednji poti do Križa, kjer je Jezus, človek, neverjetno trpel 
in umrl v najhujši smrti na Križu, da bi naredil pokoro za greh nekoč padlih bitij… Jaz 
sem prebival v Njem, in On je prostovoljno uresničil delo deifikacije (postati Božanski) 
Njegove duše, kar pa je cilj vseh Mojih ustvarjenih bitij… On se je popolnoma stopíl z 
Menoj; On je bil Jaz in Jaz sem bil On (Janez 10:30)… Jaz sem postal človeško bitje, On 
pa je postal Bog, ker je bil On popolnoma prežet z Mojo Ljubeznijo, Moja Ljubezen pa 
je Moja temeljna substanca… Jezusovo križanje je vas ljudi (od)rešilo velike krivde in 
odprlo pot v Kraljestvo svetlobe… 
 
 

Bertha Dudde, št. 7404, 4. september 1959 
 

KRALJESTVO SVETLOBE… JEZUS KRISTUS… 
 

Vsak, ki je vstopil skozi vrata v Kraljestvo svetlobe, bo vesel; veselil se bo in bo večno 
hvaležen Meni, Kateri sem ga tako vodil, da bo dosegel njegov cilj. Vsak, ki lahko vstopi 
v Kraljestvo svetlobe, je tako (od)rešen greha in smrti; oboje namreč predstavlja temo 
in nobena neodrešena duša ne bo nikoli mogla vstopiti v Kraljestvo svetlobe… Ona je 
morala najprej najti Edinega, Kateri je odprl vrata v Kraljestvo svetlobe: Jezusa 
Kristusa, Božanskega Odrešenika (Janez 10:1, 7, 9). In duša, ko se bo držala za Njegovo 
roko, bo ravno tako vstopila v to Kraljestvo, ker jo bo On osvobodil njenega bremena 
greha, ker je On umrl na Križu namesto vseh duš, katere so bile v temi, zato v grehu in 
smrti… On je dal odškodnine za breme namesto vas ljudi; On je prestal žrtev pokore 
namesto vas, da bi vam očistil pot v Kraljestvo svetlobe, da boste tako lahko vstopili v 
večno blaženost. Blaženost obstaja zgolj tam, kjer je moč najti svetlobo; svetlobo pa se 
lahko najde zgolj tam, kjer ni več greha in smrti. Greh bo torej odpravil Jezus Kristus 
Osebno, čim se Ga prosi, da to naredi, čim Ga vi rotite za odpuščanje… 
 Zaradi tega je tudi v kraljestvu onostranstva mogoče odrešenje za duše, sprememba iz 
teme na svetlobo, ker Ga lahko (po)kličejo celo tudi duše v onostranstvu; čim namreč 
ona (po)kliče Jezusa Kristusa, bo ona (po)klicala Mene Osebno, in zaradi Jezusa Kristusa 
ji bom Jaz potem lahko odpustil njeno krivdo greha, katera jo je neskončno dolgo časa 
držala ločeno od Mene… Žrtev na Križu je bila narejena za celotno človeštvo; in vsaka 
neodrešena duša se mora zgolj napotiti do Križa, da bi bila osvobojena njene krivde 
greha. Toda biti osvobojen pa pomeni združiti se z Menoj in zato tudi neomejeno 
srečo. 
 Vendar pa je popolna Resnica ravno tako del tega… Zato duša še ne bo mogla uživati 
največje blaženosti, vse dokler je še naprej daleč oddaljena od Resnice; Resnica in Jaz 
sva namreč eno, ker se drugače ne bi moglo govoriti o svetlobi. Svetloba je popolno 
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spoznanje, pravilno znanje o vsemu; in čim duša v kraljestvu onostranstva še naprej 
ostaja v neznanju, ona še ni v Kraljestvu svetlobe, ker čim je ona prežeta s svetlobo, bo 
obenem tudi takoj doživela zelo globoko spoznanje. 
 Če duša glede na to zavrača sprejeti Resnico, ko ji je le ta ponujena, potem bo njeno 
stanje blaženosti še naprej ravno tako nepopolno; v tam primeru ona še ni pravilno 
spoznala Jezusa Kristusa, pri čemer se celotno odrešenje, katero bi se zgodilo zaradi 
iskrene prošnje Jezusu Kristusu, še ne bo zgodilo… In zaradi tega brezštevilne duše 
ostajajo še naprej v somraku; one sicer niso bedne (popolnoma v revščini), vendar pa se 
za njih ne more reči, da so blažene, in to še za dolgo časa. Njihovo stališče do Jezusa 
Kristusa ni takšno, kakršno bi moralo biti, da bi Mu omogočilo, da za njih odpre vrata v 
Kraljestvo svetlobe; in te duše še naprej potrebujejo mnoga učenja, kakor tudi 
posredovanja (zavzemanja od ljudi na Zemlji), da bi dosegle pravilno razumevanje glede 
njega. 
 Vse dokler se niso sposobne odreči napačnim idejam, vsakovrstnim zavajajočim 
učenjem, one ravno tako ne morejo pričakovati, da bodo postale popolnoma prežete s 
svetlobo; toda njihova lastna volja odloča o stanju, v katerem se nahajajo. Ljudem, 
kateri Ga popolnoma zavračajo na Zemlji, bo tudi v onostranstvu dovoljeno, da se 
najprej upošteva njihovo voljo, ko bi enostavno bilo dovolj, da iskreno pokličejo na 
pomoč Jezusa Kristusa… Ta jim je namreč zagotovo podarjena, čim njihova prošnja v 
duhu in Resnici pride do Njega… Potem pa bo vsa tema izginila; svetloba bo tako jasno 
in blesteče razsvetlila dušo, da bo izginila vsa duhovna tema, pri čemer bo duša 
doživela najbolj blesteče spoznanje in ne bo mogla nikoli več ponovno izgubiti tega 
znanja o najglobljih medsebojnih odnosih. AMEN  

 
… vendar pa vi niste takoj (od)rešeni, ker je vaša svobodna volja povzročila vaše 
odpadništvo od Mene, tako da mora biti vaša svobodna volja ravno tako pripravljena 
(voljna), da se vrnete k Meni. Vi se morate zavedati vašega prejšnjega greha in Me v 
Jezusu rotiti za odpuščanje, ker boste drugače ostali obremenjeni z vašo krivdo, pri 
čemer vam bo zavrnjen vaš vstop v Kraljestvo svetlobe… 
 
Vi ljudje ste vedno znova obveščeni o Jezusu Kristusu in Njegovem delu Odrešenja, pri 
čemer vam je pojasnjeno in podkrepljeno duhovno poslanstvo človeka Jezusa. Vendar 
pa morate verjeti v to; vam namreč ne more biti dan dokaz poleg dejstva, da boste vi… 
ko ste enkrat dosegli odrešenje skozi Jezusa Kristusa… sami dosegli popolno 
razumevanje o njem, ker zaradi odrešenja skozi Jezusa Kristusa ni preprečeno 
delovanje Mojega Duha, kar pa vas bo naknadno uvedlo v vso Resnico (Janez 16:13; 
14:26); in to je zanesljiv dokaz, da ste bili (od)rešeni od vašega prvobitnega greha… 
Vendar pa se morate najprej napotiti do Križa z vašo lastno svobodno voljo; vi morate 
biti voljni to narediti in si želeti pripadati krogu tistih, ki so bili (od)rešeni z Jezusovo 
Krvjo… pri čemer boste potem resnično sprejeli in izkoristili blagoslov dela Odrešenja. 
Potem boste vi na poti vrnitve k Meni; vi boste stopili na most, katerega je Jezus 
zgradil za vas, tako da ste lahko sprejeti v Kraljestvo svetlobe in blaženosti, katerega 
vrata je za vas z delom Odrešenja odprl Jezus Kristus… v Katerem sem Jaz Osebno 
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prebival in za vas postal vidni Bog, da Me boste tako lahko nekega dne gledali na štiri 
oči. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8600, 29. avgust 1963 

 
JEZUSOVO DELO ODREŠENJA JE BILO  

ZAČETEK NOVE FAZE PRI DELU VRNITVE… 
 

Ko je človeško bitje Jezus umrl na Križu, se je začela nova faza pri delu vrnitve Mojih 
živih stvaritev; do tedaj so namreč vsi ljudje še naprej živeli v duhovni temi, katero je 
Moj nasprotnik (Satan) razprostrl preko vseh padlih duhov… Vsa človeška bitja so bila 
še naprej trpinčena z izvirnim grehom; in nihče se Mi ni mogel približati, ker Moja 
pravičnost tega ni dovolila, vse dokler ni bilo narejene pokore za izvirni greh. Torej 
brezštevilni ljudje so že šli preko Zemlje (so že živeli na Zemlji), in med njimi je bilo 
ravno tako nekaj takšnih, kateri so imeli dobro voljo, toda niso imeli dovolj lastne moči, 
da bi se osvobodili izpod Mojega nasprotnika, ker zaradi njihovega pomanjkanja 
Ljubezni niso mogli vzpostaviti pravilnega stika z Menoj…  
 
Njih je kontrolirala sebična ljubezen kot dokaz njihove pripadnosti z Mojemu 
nasprotniku (Satanu)… In oni niti niso poznali vzroka za njihovo zemeljsko življenje, za 
njihovo odpadništvo od Mene… oni so bili duhovno povsem brez znanja, toda posvetno 
izjemno dejavni, zaradi česar so si oni vedno prizadevali povečati dobiček na račun 
drugih ljudi… Njim je primanjkovalo nesebične Ljubezni, skozi katero bi oni lahko 
dosegli višjo stopnjo zrelosti. In četudi je bilo nekaj izjem, kateri so čutili njihovo 
duhovno težavo in kateri so obenem tudi priznali Boga in Stvarnika iznad samih sebe, 
pa Me oni niso prepoznali kot Boga Ljubezni, ampak zgolj kot Boga maščevanja in jeze. 
Ljudje ne bi bili nikoli sposobni napredovati v njihovem duhovnem razvoju; oni bi 
vedno in za vekomaj ostali enaka sebična generacija, katera ni bila sposobna doseči 
višje zavesti, vse dokler jo je držalo breme izvirnega greha… Moj nasprotnik bi vedno 
držal ljudi, da ni prišel Odrešenik zaradi maloštevilnih, kateri so se počutili uboge, pri 
čemer so v njihovem obupu (bolečini) klicali Odrešenika. 
 
In enkrat je morala biti ponovno ustvarjena možnost vzpostavitve povezanosti z 
Menoj, katera pa se je torej sedaj morala nanašati na Očeta… Ljudje bi lahko sedaj kot 
otroci (po)klicali Očeta, medtem ko so oni raje v njihovem Bogu in Stvarniku prepoznali 
zgolj Silo, katere pa niso želeli priznati  (se ji niso želeli podrediti), ker so v sebi še naprej 
nosili to nasprotovanje (odpor) zoper Mene, katero je posledica njihovega prejšnjega 
izvirnega greha… Odnos Ljubezni med živimi stvaritvami in Menoj Osebno bi moral 
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ponovno postati mogoč, kateri bi torej moral biti vzpostavljen s strani samih ljudi skozi 
voljnost, da ljubijo. Toda pred Jezusovim križanjem je bilo človeško bitje le redko 
pripravljeno (voljno) ljubiti; in tako ga je potem Moj nasprotnik zelo mučil… zaradi 
česar je on skorajda izgubil upanje za Moj obstoj. Toda ker sem poznal njegovo voljo, 
sem mu Jaz pomagal in ga vzel iz Zemlje (v kraljestvo onostranstva)… 
 
Z delom Odrešenja Jezusa Kristusa se je končalo obdobje človekove največje 
oddaljenosti od Mene… Njegovo križanje je naredilo pokoro za izvirni greh vseh padlih 
bitij. In oni sedaj v stadiju človeškega bitja lahko ponovno vzpostavijo pravilen odnos z 
Menoj, če oni s pomočjo Jezusa Kristusa živijo življenje Ljubezni, če se osvobodijo 
nasprotnikovih okovov preko Krvi, Katero je On prelil na Križu, pri čemer tako v Meni 
vidijo Očeta in jih k Meni spodbudi Ljubezen… na odnos, katerega so nekoč 
prostovoljno prekinili in na ta način postali ubogi (revni, nebogljeni). Z Jezusovo smrtjo 
na Križu se je dokončalo brezupno stanje človeštva… Začelo se je novo obdobje, kjer se 
je človeško bitje moralo zgolj napotiti do Jezusa, da bi bilo rešeno iz mračnega 
področja Mojega nasprotnika… kjer so bila ravno tako ponovno odprta vrata v 
Kraljestvo svetlobe… Sedaj je bilo za človeško bitje znova mogoče, da se on lahko 
spremeni, tako da lahko spremeni njegovo naravo v Ljubezen, tako da lahko ponovno 
postane, kar je bil pred njegovim odpadništvom od Mene… 
Vrnile so se Mi prve (od)rešene duše; Jaz sem jih lahko sprejel v Moje Kraljestvo 
svetlobe in blaženosti, kar pa nikoli ne bi bilo mogoče, če Jezus ne bi naredil pokore za 
izvirni greh skozi Njegovo smrt na Križu… Jaz sem namreč… kot najpopolnejši… 
obenem tudi pravičen, zaradi česar nisem mogel umakniti krivde brez pokore. Veliko 
časa je minilo, ko so se ljudje skorajda zgrudili pod jarmom greha, pri čemer pa vseeno 
niso prepoznali njihove krivde in so zaradi tega ponovno nasprotovali zoper Mene, 
Katerega oni sicer niso mogli zanikati kot »Silo«, toda Kateremu se niso predali z 
Ljubeznijo. Nekoč so namreč zavrgli Ljubezen, in vse kar jim je preostalo, je bila zgolj 
sebična ljubezen… napačno usmerjena ljubezen, katero jim je prenesel Moj tekmec 
(Satan), zaradi česar so mu oni še naprej pripadali… In najprej je bilo potrebno 
spremeniti to naravo (značaj), kar pa je bilo zgolj mogoče po Jezusovem križanju, 
Kateri jim je priskrbel voljo in moč, da se povzpnejo (dvignejo) in da se odrečejo njihovi 
sebični ljubezni (Janez 1:12)… In vse to so bili čisto duhovni procesi; oni so namreč v 
posvetno-človeškem smislu zagotovo živeli neko uživanja polno življenje, pri čemer pa 
ni nihče kazal nikakršne zaskrbljenosti za njegovo bližnje človeško bitje. Namesto tega 
je vsak mislil zgolj o sebi; in močnejši je tlačil šibkejšega, kateri se ni bil sposoben 
braniti, ker je Moj nasprotnik užival ob pogledu bednega stanja duš, katere je pahnil v 
brezno. On sam je bil namreč povsem brez Ljubezni, toda poln mržnje in sovraštva … in 
njegova narava se je ravno tako odražala v človeški naravi… Vsak, kateri je bil močan, 
je na enak način tlačil druge ljudi, pri čemer pa ni imel usmiljenja, ker on ravno tako ni 
imel Ljubezni, kakor je bil brez Ljubezni tudi njegov gospodar… gospodar teme.  
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Torej Jezus je poizkušal skozi Ljubezen voditi ljudi na pravo pot. Jezus je živel in 
poučeval Ljubezen, pri čemer jim je razodel, da je bila Ljubezen moč, katera je celo 
sovražnika premagala, in da se ljudje lahko osvobodijo od njega zgolj skozi 
Ljubezen. Tako je človeško bitje Jezus ljudem prvič s primerom pokazal življenje 
Ljubezni, pri čemer je On potem uresničil največje delo Ljubezni in usmiljenja, ko je 
sebe žrtvoval na Križu za grehe človeštva, da bi bili oni tako osvobojeni in da bi s 
pravilnim načinom življenja ponovno dosegli moč ter svetlobo, da bi potem potovali v 
njihov resničen dom po poslednji stezi (misli se na to zemeljsko življenje), po kateri je šel 
najprej Jezus skozi Njegovo smrt na Križu… Kateremu pa so morali oni sedaj zgolj 
slediti, da bi v svobodnem stanju vstopili v Moje Kraljestvo, z vrnitvijo k Meni v 
Očetovo hišo, k Očetu, iz Čigar Ljubezni so oni nekoč nastali in v Čigar Ljubezni bodo 
oni sedaj ostali za vekomaj (Janez 14:6). AMEN 
 

*** 

 
Bertha Dudde, št. 7019, 17. januar 1958 

 
ŽRTEV NA KRIŽU JE BILA DAROVANA  

ZA ČAS IN VEČNOST… 
 
Jaz sem uresničil delo Odrešenja za vse večne čase… Vse dokler vrnitev padlega duha 
še ni dokončana, bo enkrat prišel čas, ko bo ta duh živel kot človeško bitje na Zemlji; in 
v tem času bo on potreboval Mojo pomoč, katera pa bo zagotovljena z delom 
Odrešenja Jezusa Kristusa. V tem času je potrebno prositi za blagoslove dosežene na 
Križu, če človeško bitje želi biti dokončno osvobojeno njegovega jarma, katerega je 
povzročil njegov padec v brezno in katerega je Moj nasprotnik (Satan) naložil nanj; 
katerega pa je lahko naložil nanj, ker so mu bitja prostovoljno sledila. Zaradi tega bo 
vedno znova nastopilo kratko obdobje za nekoč padlega duha (misli se na to zemeljsko 
življenje), ko se mora on zgolj usmeriti k Božanskemu Odrešeniku Jezusu Kristusu, da 
na ta način v Jezusu Kristusu prizna Mene Osebno (Boga Očeta in Stvarnika)… 
 
In to kratko obdobje je življenje človeškega bitja na Zemlji, ko bitje prejme nazaj 
njegovo svobodno voljo in se mora ponovno odločiti… On se brez pomoči ne bo mogel 
nikoli odločiti, ker ga Moj nasprotnik še naprej drži v ujetništvu. Vendar pa je zaradi 
Mojega dela Odrešenja za človeško bitje mogoče, da poda to odločitev; on mora zgolj 
izkoristiti blagoslove, kateri so pridobljeni zanj, da bi mu omogočili, da se upre in da se 
osvobodi izpod nasprotnikove kontrole. In vse dokler Zemlja služi kot mesto za 
dozorevanje duha, vse dokler ljudje živijo na tej Zemlji, bo žrtev Jezusa Kristusa na 
Križu edino zagotovilo za človeštvo, da se osvobodi vseh teh okovov. Ker je bila ona 
darovana za čas in večnost, ne bo nikoli pripadala zgolj preteklosti in ne bo nikoli 



22 

 

učinkovita zgolj za sedanjost… Vse bodoče periode odrešenja na tej Zemlji bodo 
uspešne zgolj v znamenju Križa za duše, katere so utelešene kot človeška bitja na 
Zemlji. 
 
In celo v kraljestvu onostranstva je Jezusova odrešujoča moč še lahko izkoriščena. 
Božanskega Odrešenika je potrebno (po)klicati tudi v onostranstvu, ker bo potem Moja 
žrtev na Križu, in tako tudi Jaz Osebno, še naprej priznana; in zgolj to bo vodilo do 
ločitve od Mojega nasprotnika, kar pa se mora prej ali slej zgoditi, če bitje želi doseči 
blaženost… 
 

Bertha Dudde, št. 5153, 17. junij 1951 
 

ODREŠENJE DUŠ IZ BREZNA PREKO JEZUSA KRISTUSA... 
ONOSTRANSTVO… 

 
Kristusov Križ je znamenje upanja za vse, ki so padli, ki so nesrečni v njihovi situaciji, pa 
naj bo to na Zemlji ali v kraljestvu onostranstva. Kristusov Križ jim bo pokazal, da še 
naprej obstaja odrešenje (rešitev), pot do izhoda, katera je edina, po kateri je potrebno 
iti, da bi se prišlo ven iz brezna, iz kraljestva teme v jutranjo zoro. Kristusov Križ kaže 
stezo vzpona, katera ne bo nikoli zavajajoča. Tisti namreč, Kateri je umrl na Križu 
zaradi Njegove Ljubezni do grešnega človeštva, je vrezal to pot. On je plačal odkupno 
ceno za duše, ki so v mraku, pri čemer tako lahko vsaka duša izkoristi to pravico 
(privilegij). Pot vzpona je sedaj odprta za vsako dušo pod pogojem, da si je za cilj izbrala 
Jezusa Kristusa, Božanskega Odrešenika pod pogojem, da si želi zapustiti brezno, da bi 
tako prišla do Njega. Potem bo ona imela pravico na odrešenje; potem bo jo bo Sam 
Božanski Odrešenik dvignil iz brezna. Potem bodo njeni grehi oprani s pomočjo 
Njegove Krvi; krivda greha bo umaknjena in delo Odrešenja ne bo storjeno zaman za to 
dušo. Jezus Kristus je umrl za vse ljudi, za ljudi preteklosti, sedanjosti in bodočnosti... 
 On se je spustil v pekel... On je ravno tako omogočil, da so blagoslovi dela Odrešenja 
dostopni tudi dušam v onostranstvu. In odrešenje je mogoče celo za duše v kraljestvu 
onostranstva, toda nikoli brez Njega, ker zgolj Kri, katero je On prelil za grehe, lahko 
plača za grehe duše. Potrebno pa je zavestno prositi za Njegovo odpuščanje; potrebno 
Ga je namreč tudi v kraljestvu onostranstva priznati kot »Odrešenika od greha«, ker bo 
drugače osvoboditev iz teme (mraka) nemogoča. Človek Jezus je na Zemlji uresničil 
neko nepojmljivo delo Ljubezni. In to delo Ljubezni je učinkovito tudi v onostranstvu; 
Njegovo usmiljenje sledi celo dušam, katere so brez odrešenja umrle na Zemlji. 
Tako kot na Zemlji pa si mora duša tudi v onostranstvu želeti najti odrešenje preko 
Jezus Kristusa, da se On usmili njenega trpljenja, pri čemer jo mora tako zajeti Njegova 
Ljubezen in jo dvigniti iz brezna. Zaradi tega je znanje o Jezusu Kristusu in Njegovem 
delu Odrešenja najbolj pomembno, kakor tudi vera v oboje, pri čemer mora biti 
dostavljeno dušam, če one še niso prišle do njega na Zemlji. Vendar pa je to delo veliko 
težje, kot pa je bilo na Zemlji; duše imajo namreč malo znanja i moči percepcije, zaradi 
česar jih tudi ni lahko podučiti. 



23 

 

Kljub temu pa njihovo stanje ni brezupno, ko so one v težavi in ko rotijo za 
pomoč, da bi bile osvobojene iz njihove sedanje situacije. Potem one niso tako zelo 
trdoglave, tako da jim je znanje lahko dostavljeno skozi posredovanje in ljubečih 
miselnih učenj, zaradi česar lahko usmerijo njihove misli k Jezusu Kristusu, 
Božanskemu Odrešeniku, in Ga same (po)kličejo... In sprejet bo vsak klic v veri in 
zaupanju v Njegovo pomoč... Potem se bo začela pot vzpona, tako da bo z Njegovo 
pomočjo šlo naprej korak po korak. Odrešenje iz brezna sicer obstaja, toda nikoli 
brez Jezusa Kristusa... To je, kar morajo vedeti duše v onostranstvu, ker one drugače 
ne bi nikoli usmerile njihovih misli k Njemu, Kateri jih edini lahko reši iz njihove težave, 
Kateri je z Ljubeznijo in usmiljenjem nenehno pripravljen odpraviti trpljenje in to 
mučno stanje stvari spremeniti v stanje blaženosti... Kljub temu pa je vedno potrebna 
volja bitja; da pa bi bila pravilno usmerjena, je potrebnega veliko posredovanja v veri in 
Ljubezni s strani ljudi, kateri so ravno tako sposobni pomagati tistim, kateri so še 
naprej neodrešeni (Knjižica št. 29). AMEN  

 
Jaz sem uresničil delo Odrešenja kot človeško bitje na tej Zemlji… in to je bilo posebno 
blaženo zemeljsko obdobje, v katerem se je lahko k Meni vrnilo veliko padlih duhov,  
čeprav pa njihova volja ni in tudi ne more biti prisiljena, zaradi česar bo moralo priti na 
svet še neskončno število stvaritev oz. moralo se bo nadaljevati še neskončno število 
period stvarstva. Vendar pa bo vse vodeno s strani dela Odrešenja, ker brez Jezusa 
Kristusa je nemogoče priti do odrešenja; čeprav pa bo Moja usmiljena Ljubezen vedno 
znova dostavljala znanje o žrtvi na Križu in zagotovljenem bogastvu blagoslovov za 
človeštvo.  
 
Moj duh bo lahko vedno znova poučeval neprosvetljene ljudi in oni bodo vedno znova 
sposobni razumeti vse medsebojne odnose, zaradi česar bodo obenem tudi drugim 
sposobni razložiti pomen Jezusovega dela Odrešenja, delo Mojega učlovečenja na 
Zemlji in deificiranja (postati Bog) človeka Jezusa. In to znanje bo iz zemeljske periode 
preneseno v naslednjo, tako da se ne bo nikoli izgubilo… ker je bilo Delo usmiljenja 
uresničeno za vsa človeška bitja, za vse ljudi preteklosti, sedanjosti in bodočnosti… In 
nobeno padlo bitje se ne more vrniti k Meni, če si v svobodni volji ne dovoli, da ga 
(od)reši Jezus Kristus (Janez 14:6). AMEN 
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.......................................................................4…................................................................. 
… torej da bi zanj postalo dejansko učinkovito… 
mora človek to delo Odrešenja zavestno priznati… 

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

 
Bertha Dudde, št. 5478, 2. september 1952 

 
KRISTUSOVA KRI… KRIVDA GREHA… 

(Izaija 53) 

 
Za vas, otroci Moji na Zemlji, sem Jaz prelil Mojo Svojo Kri; zaradi vas sem hodil po 
najtežji poti, ker sem vam želel pomagati, da se povzpnete iz brezna, iz katerega vi ne 
bi mogli nikoli sami priti ven… za vas sem umrl na Križu… Žrtev, katero sem želel 
ponuditi Bogu-Očetu, je bila sprejeta; ona je bila ponujena za vas… tako da morate vi 
ljudje na Zemlji iz nje izvleči koristi. To, za kar sem rotil Boga in zaradi česar sem se 
žrtvoval, mora vam zemeljskim otrokom prinesti koristi, ker ste vi v tem stanju, v 
katerem ste bili takrat, ko sem se spustil na Zemljo, nujno potrebovali pomoč. Vendar 
pa sem Jaz ravno tako vedel, da niso bili v stiski zgolj ljudje, kateri so živeli v času 
Mojega življenja; vedel sem, da vse dokler obstaja Zemlja, človeška bitja ne bodo 
mogla izpolniti njihove zemeljske naloge, ker so bila prešibka. In usmilil sem se 
človeštva, celo vseh tistih iz preteklosti in prihodnosti, tako da sem vključil vsa človeška 
bitja v Moje delo Odrešenja; vsem ljudem sem priskrbel neomejene blagoslove, katere 
pa oni sedaj lahko izkoristijo (uporabijo), da bi dosegli njihov cilj na Zemlji. Žrtvovanje 
Mojega življenja je bilo delo največjega usmiljenja; Jaz sem moral povsem zavestno in 
prostovoljno sprejeti stanje trpljenja, katerega pa Jaz ne bi mogel prestati brez 
Božanske moči Ljubezni. Vendar pa sem se usmilil strašnega trpljenja človeštva in bil 
sem pripravljen pretrpeti vse, da bi pomagal. 
 
In četudi sem Jaz vedel, da bo to delo Odrešenja doseglo vrhunec v popolni deifikaciji 
Mojega Bitja, pa to ni bil razlog za Moje delovanje. Jaz sem bil motiviran zgolj z Mojo 
Ljubeznijo do trpečega duha (padlih duhov – bitj), kateri je zapustil Boga, kateri je bilo 
tako oddaljen od Boga in zaradi tega nesrečen. Ljubezen Me je izpolnila s takšno silo, 
da sem lahko v njej našel moč za delo usmiljenja, da sem trpel in umrl za človeštvo v 
smrtni fizični bolečini. Žrtvoval sem Svoje življenje na Križu za Moje nesrečne brate, 
kateri so bili kakor Jaz nekoč ustvarjeni iz Boga, toda kateri so zapustili pot njihove 
usode. Jaz sem poznal blaženost Božje bližine in imel sem usmiljenje za padlega 
ubogega duha… vendar pa sem ravno tako poznal Božjo Ljubezen do vseh Njegovih 
živih stvaritev, in želel sem Mu vrniti nazaj to, kar se je oddaljilo od Njega… Moja 
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Ljubezen do Boga, kakor obenem tudi Ljubezen do vsega, kar je bilo ustvarjeno iz 
Njega, je bila ogromna. In zgolj zaradi te Ljubezni je Bog sprejel Mojo žrtev… In Moja 
Ljubezen je prosila Boga za odpuščanje krivde, katera se je oklepala padlega (za padle 
duhove) in ni mogla biti odkupljena na nobeden drugi način, ker je bila sestavljena iz 
brezsrčnosti. 
 
Zaradi tega je zgolj Ljubezen lahko uresničila to žrtev; tako da ni bila smrt na Križu 
kot takšna tista, ampak Ljubezen do človeštva, katera je bila dokazana s to smrtjo, 
katero je Bog sprejel kot pokoro… Jaz sem prelil Svojo Kri za vas ljudi in tako popravil 
to, kar ste vi storili; Jaz sem vzel greh na Sebe in trpel zaradi njega… Vendar pa morate 
vi ravno tako narediti vaš del; vi morate hoteti postati (od)rešeni z Mojim križanjem. Vi 
si morate želeti, da je bilo to delo milosti uresničeno tudi za vas; vi morate izkoristiti 
blagoslove s priznavanjem Mene in Mojega dela Odrešenja ter se z veseljem združiti s 
tistimi, za katere sem Jaz umrl na Križu. Brez tega priznavanja in vaše volje vi ste in 
ostajate omadeževani s to krivdo greha ter okovani za tistega (Satana), ki je povzročil 
vaš padec. Jaz sem zares uresničil delo Odrešenja za vse vas, kateri pa lahko postane 
učinkovit za vas zgolj zaradi vaše lastna volje, ker vi ne morete biti proti vaši volji 
odrešeni greha, katerega ste prostovoljno storili. Vi morate stopiti pod Kristusov 
Križ; vi Me morate priznati in Me poklicati. Vi Mi morate priznati vašo krivdo greha in 
prositi, da jo Jaz nosim namesto vas ter da jo odstranim z Mojo Krvjo… In zaradi Moje 
Ljubezni vam bo odpuščena vsa vaša krivda. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6860, 29. junij 1957 

 
NI OSVOBODITVE BREZ JEZUSA KRISTUSA… 

 
Vi Me potrebujete, če želite biti osvobojeni od vašega nasprotnika… Vi se ne morete 
sami osvoboditi od njega; vi potrebujete Mojo pomoč, katero pa lahko zagotovi 
samo Eden: Jezus Kristus, Kateri je premagal nasprotnika z Njegovo smrtjo na Križu… 
Jaz Osebno sem bil v Njem (Janez 10:38; 14:10, 20; 2 Korinčani 5:18, 19), in On in Jaz sva 
eno. Zato morate vi prositi pomoč od Mene v Jezusu Kristusu, katero boste vi dejansko 
prejeli (Janez 16:23, 24)… Če priznate Boga, pa tega Boga ne morete povezati z 
Jezusom Kristusom (oz. če v Jezusu Kristusu še ne vidite Boga; Janez 14:8, 9), z 
Božanskim Odrešenikom, potem vaše priznavanje Boga še ni gotovo. Potem vi 
govorite zgolj z vašimi usti, brez vere v vašem srcu. In potem vi hodite po zemeljski poti 
brez Mene, pri čemer pa se ne boste mogli osvoboditi izpod tistega (Satana), kateri Mi 
nasprotuje in vaš še naprej kontrolira, čigar sile pa vi ne morete sami premagati. 
Verjemite, ko vam pravim (govorim), da Me potrebujete… ker drugače vi ne boste 
izpolnili namena vašega zemeljskega življenja: ločiti se od tistega (Luciferja-Satana)… 
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kateremu ste nekoč prostovoljno sledili… in vrnitev k Meni, k vašemu Bogu in Očetu 
večnosti. Jaz sem vam vedno pripravljen pomagati, da pobegnete od njega. Vendar pa 
morate vi od Mene prositi za to pomoč; vaša volja namreč odloča o tem, ali vas lahko 
osvobodim, ker ima nasprotnik ravno tako pravico do vas, vse dokler delite njegovo 
voljo, kar pa je isto, kot da Me zavrnete.  
 
Zato je vzeta v poštev vaša šibkost kot padlega bitja… Človeško bitje je umrlo za vas na 
Križu iz Ljubezni in usmiljenja; in On je vedel za vašo šibkost (nebogljenost), zaradi 
česar je bilo ravno tako nemogoče, da se vi sami strgate iz verig katere vam je nadel 
Moj nasprotnik, četudi je bila to vaša lastna napaka. Jaz sem se utelesil v tem človeku 
Jezusu, ker sem se usmilil vašega krhkega, nebogljenega, izmučenega stanja in ker 
sem vam želel dati možnost (priložnost), da se vrnete k Meni in v vaše izvorno stanje, 
katero za vas pomeni svobodo in blaženost… Zato sem se žrtvoval kot nadomestilo za 
vas; tako rekoč sem Osebno v človeškem bitju Jezusu plačal za krivdo vašega 
prejšnjega odpadništva od Mene, pri čemer sem Mojemu nasprotniku ponudil 
odkupnino za vas, da bi vas osvobodil, če sami prosite… Vendar pa morate vi ravno 
tako sami izgovoriti to prošnjo; vi si morate želeti priti k Meni in vi si morate želeti 
pripadati tistim dušam, katere sem od-kupil od vašega gospodarja (Satana)… 
 
Vi morate izkoristiti pomoč Jezusa Kristusa; vi Me morate ponovno (po)klicati v Jezusu 
Kristusu, kar pa vi lahko zagotovo naredite, če verjamete v Njega, v Njegovo delo 
Odrešenja, v Moje učlovečenje v Njem… Vi boste zgolj takrat imeli zanesljivo vero v 
Mene Osebno. Potem bom Jaz zaživel v vas in potem vi ne boste hodili po vaši 
zemeljski poti brez Mene; toda potem boste ravno tako zagotovo dosegli vaš cilj. In 
zaradi tega se morate vi samo resno spraševati, kašen je namen in cilj vašega 
zemeljskega življenja, kakor tudi vaša resnična naloga… In vi morate zgolj imeti iskreno 
voljo, da vam ne bo spodletelo na koncu vašega življenja na tej Zemlji… In če imate to 
voljo, potem prosite Jezusa Kristusa za pomoč: Edinega, Kateri vam lahko pomaga… 
On in Jaz sva namreč eno; in ko vi kličete Njega, vi kličete Mene, in vaš klic ne bo 
zaman. Misli vsakega, kateri si iskreno želi doseči cilj njegovega zemeljskega življenja, 
bodo kmalu vodene v pravilni smeri, pri čemer bo on dojel, da brez Jezusa Kristusa ni 
pomoči… Vendar pa Jaz ne morem odločiti o njegovem najbolj notranjem 
hrepenenju… ono je svobodno… Jaz vas zgolj vedno znova opozarjam in opominjam; 
Jaz lahko spodbujam vaše misli… vendar pa morate vi delovati v skladu s tem 
notranjim hrepenenjem; in takšno bo tudi vaše stanje zrelosti, ko zapustite to Zemljo. 
AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7195, 27. oktober 1958 

 
NAJTI PRIBEŽALIŠČE V JEZUSU… 

 
Nobena duša ne more zaiti na stranpota, če je z Jezusom Kristusaom, če prosi 
Božanskega Odrešenika, da ji pomaga (v borbi) proti njenemu sovražniku (Satanu). Ta 
duša namreč sprejema Jezusa Kristusa, in On jo bo vzel nasprotniku tako, ko bo okrepil 
voljo duše, da se bo tako usmerila k Njemu in se vedno znova ločila od nasprotnika. 
Toda da bi se človek napotil do Jezusa Kristusa, mora on vedeti za delo usmiljenja, 
katerega je Jezus Kristus, človek, uresničil… on mora vedeti za njegov izvirni greh in za 
posledice le tega, kakor tudi za nujnost priznavanja Jezusa Kristusa kot Boga in 
Odrešenika… Na splošno bodo ljudje dejansko imeli to znanje, vendar pa vsi ti še 
nimajo svojega mišljenja. Slednje pa je nujno, da se bo človeško bitje zavestno napotilo 
do Križa; vse dokler je namreč to zgolj formalno znanje, vse dokler sámo človeško bitje 
ni niti malo razmišljalo o tem, kaj pomeni priznati (oz. opredeliti se za) Jezusa Kristusa, 
bo ono ostalo prikovano s strani nasprotnikove moči. On bo še naprej neodrešen, ker 
bo Božanski Odrešenik Jezus Kristus zanj še naprej nepomemben pojem; On bo zgolj 
ime in ne živ Odrešenik njegove duše. Vendar pa se vsak človek lahko potolaži z 
dejstvom, da se mora on samo predati v roke Jezusu Kristusu, da Mu mora on samo 
nameniti prošnjo, da ga osvobodi izpod sovražnikove moči… in ta prošnja bo resnično 
uslišana, ker bo ona pričevala o človekovi volji, da se izogne prejšnji in da se vrne k 
Bogu, za kar pa je sámo človeško bitje prešibko, če mu Jezus Kristus ne podari Njegove 
pomoči. Torej za to pomoč je potrebno zavestno prositi, kar pa zahteva zavestno 
priznavanje Jezusa Kristusa kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, v Katerem se je Bog 
Osebno spustil na Zemljo, da bi (od)rešil človeštvo. Zaradi tega Ga morajo vsi na Zemlji 
spoznati, tako da mora biti On oznanjan širom sveta… Njegov napredek na Zemlji, 
Njegovo življenje Ljubezni, Njegova bridka steza trpljenja in Njegova mučna bolečina 
ter smrt na Križu morajo biti živahno vtisnjeni v človeška srca; mrtvo znanje o tem 
namreč ni dovolj, če mu človek ne dovoli, da zaživi v njegovih mislih, da bi ocenil 
veličino njegove lastne krivde, da se spokori za tisto, zaradi česar je Jezus neizmerno 
trpel… Človeško bitje mora dojeti njegovo lastno krivdo in hrepeneti, da bo osvobojen 
od nje. Edino potem se bo on prostovoljno napotil k Njemu in skesan molil za 
odpuščanje; on Ga bo prosil, da poskrbi za njegovo šibkost (nebogljenost) in da ga 
osvobodi izpod sile tistega, kateri je nekoč povzročil njegov padec… In on Ga ne bo 
rotil zaman, ker je On prišel na svet, da bi (od)rešil padle (padla bitja, padle duhove), da 
bi rešil nesrečneže, kateri so prešibki, da bi se sami osvobodili, zaradi česar potrebujejo 
pomoč Jezusa Kristusa. AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 7034, 5. februar 1958 

 
ODREŠENJE EDINO PREKO JEZUSA KRISTUSA… 

 
Vi ne bi bili nikoli svobodni brez dela Odrešenja Jezusa Kristusa… Te besede vam 
morajo biti vedno znova rečene, in vi morate vedeti, da niste svobodni in da vas Moj 
nasprotnik (Satan) še naprej drži v suženjstvu. Vi se kot človeško bitje ne zavedate 
popolnoma tega suženjstva, ker ne poznate nobenega drugega življenja, ker je neko 
življenje v svobodi, svetlobi in moči vam povsem neznano. Vendar pa ste vi na začetku 
živeli takšno življenje; vi ste bili nekoč svobodni in lahko ste delovali v svetlobi ter moči, 
pri čemer ste bili v stanju brezmejne blaženosti. Toda vi se kot človeško bitje ne morete 
spomniti tega stanja, in ko ste o tem obveščeni, vi lahko v to verjamete ali pa ne. Če ne 
verjamete, vi ne boste niti poizkušali pobegniti iz tega pomanjkanja svobode; nujno je 
namreč verjeti v Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, da Ga tako lahko pokličete 
na pomoč. Vendar pa morajo vsa človeška bitja hrepeneti po tem stanju svetlobe in 
svobode, ker vsak lahko zagotovo vidi, da on kot človeško bitje ni srečen v njegovem 
zemeljskem življenju, da mu primanjkuje moči, da bi lahko karkoli uresničil, in da mu 
ravno tako primanjkuje razsvetljenja, največ modrosti in brezmejnega znanja… 
 
Človeško bitje je neko nepopolno živo bitje, vse dokler je na Zemlji ločeno od 
Njegovega Božanskega Očeta-Duha. Ta ločitev je nekoč povzročilo sámo bitje skozi 
njegovo privrženost Mojemu nasprotniku (Luciferju), kateri je bil prvi, ki se je ločil od 
Mene z uporniško nakano. In sedaj Moj nasprotnik (Lucifer=Satan) drži bitje v 
ujetništvu, pri čemer pa se ono ne more več osvoboditi. Bitje potrebuje pomoč, ker je 
samo po sebi prešibko, da bi se ločilo od njega; in to pomoč je mogoče najti edino v 
Jezusu Kristusu… Če vi ljudje želite postati svobodni, kar pa lahko uresničite v 
zemeljskem življenju, potem morate za/na pomoč (po)klicati Jezusa Kristusa. Vi Ga 
morate priznati kot zmagovalca nad nasprotnikom (Kološani 2:15); vi Ga morate 
priznati kot zemeljsko posodo, katero sem Jaz uporabil, da bi se boril proti Mojemu 
nasprotniku. To pa je bilo mogoče zgolj v zemeljski obleki, v obliki človeškega bitja, 
Katero je bilo slabotno kakor vi in Katero je potrebovalo Božansko moč, da bi Mu 
omogočila zmago nad nasprotnikom. In ta moč je bila Ljubezen… Moja temeljna 
substanca… tako da je delo Odrešenja uresničila Ljubezen, Jaz Osebno (1 Janez 4:8, 16; 
2 Korinčani 5:18, 19)… 
 
Ravno tako kakor je človeško bitje prejelo moč od Mene, Kateri sem Ga prežel, Me 
morate tudi vi prositi za moč, katero je za vas dosegel človek Jezus skozi Njegovo 
križanje. Vi lahko dosežete to moč zgolj preko Jezusa Kristusa; drugače rečeno, vi Me 
morate v Jezusu prositi, da vam ponovno dam moč, katero ste nekoč v preteklosti 
zavrgli. Vendar pa vi tega daru ne morete prejeti, če ne priznate delo Odrešenja, ker vi 
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edino na ta način najdete odpuščanje za ogromen greh odpadništva od Mene. Žrtev na 
Križu je bila namreč pokora za to ogromno krivdo… To lahko razume vsak, ki ima 
dobro voljo; vendar pa oseba, ki tega noče, (oz. katera se upira) ne more doumeti in 
razumeti medsebojnih odnosov… Čeprav pa on ne bi smel biti povsem ravnodušen do 
tega problema, ampak bi namesto tega moral ponižno priznati njegovo pomanjkanje 
znanja in njegovo nebogljenost, da bi ga (to znanje) pravilno razumel… On bi moral 
imeti željo prejeti resnično razlago in razumevanje… On bi moral sprejeti v srce 
nenehna opominjanja, da nihče ne more postati blažen brez Jezusa Kristusa. Vsako 
človeško bitje se namreč začenja zavedati dejstva, da ni svobodno; nobeno človeško 
bitje se ne počuti popolnoma srečno na Zemlji in vsako človeško bitje je predmet 
šibkosti… vsaka oseba je namreč obremenjena s prvobitnim grehom, od katerega pa 
ga lahko (od)reši edino Božanski Odrešenik Jezus Kristus. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6938, 7. oktober 1957 

 
NE DOVOLITE DA BO ŽRTEV NA KRIŽU ZAMAN… 

 
Moje trpljenje in umiranje na Križu je bilo lahko ravno tako neuspešno za vas ljudi; 
žrtev na Križu je bila lahko (storjena) zaman za vas, kateri si ne dovolite, da bi vas ona 
ganila, kateri ne priznate Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, kateri komajda 
opazite »človeško bitje Jezusa« oz. ne priznate Njegovega Božanskega duhovnega 
poslanstva in se zato ločujete od tistih, za katere je bilo uresničeno delo Odrešenja. Vi 
se morate zavestno usmeriti k Njemu, če želite sodelovati v blagoslovih dela 
Odrešenja. »Odrešenje« je odvisno od vas, četudi sem Jaz umrl na Križu za vse ljudi. 
 
Toda vi ljudje se ne zavedate, da ste omejeni, da vi ne morete nikoli uživati svobode v 
svetlobi in moči, če ni osvoboditve preko Jezusa Kristusa, ampak ostajate v ujetništvu, 
celo če bo to trjalo neskončno dolgo časa… Vi ne veste, da stanja suženjstva, 
pomanjkanja moči in svetlobe ni mogoče nikoli spremeniti na nikakršen drugi način, 
razen skozi Križ Kalvarije… In celo če zavrnete Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, 
če zanemarite Njegov dosežek, pa je to povsem od Njega odvisno, koliko časa boste vi 
ostali v nesrečnem stanju…  
 
Vi ne mislite, da je vaše človeško življenje zelo nesrečno, zaradi česar tudi ne iščete 
Tistega, Kateri vam lahko zagotovi blaženo stanje. Vendar pa vaše zemeljsko življenje 
kot človeško bitje ne traja dolgo, tako da se boste vi šele tedaj začeli zavedati mučenja 
zaradi vašega nazadujočega stanja, pri čemer vam je potem odvzeta energija življenja, 
katera je bila vaša, ko ste živeli kot človeško bitje… pod pogojem, da niste zajeti v trdo 
materijo in da morate v njej doživljati agonije ujetništva. Torej vse dokler imate vi vaše 
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samo-zavedanje, imate še naprej priložnost, da pokličete Jezusa Kristusa, vašega 
Odrešenika… to se lahko zgodi na Zemlji ali celo v kraljestvu onostranstva, če vas ni 
pogoltnila največja tema. In zaradi tega si Moja Ljubezen nenehno prizadeva usmeriti 
vaše misli k Njemu, v Katerem sem se Jaz utelesil, da bi vas (od)rešil. Jaz vam bom 
vedno znova poizkušal razložiti to, kar je Jezus dosegel. Vedno znova bom poskrbel, da 
bo Njegovo delo Odrešenja oznanjano in da bo dano znanje vam, ki ste še naprej 
povsem oddaljeni od Križa, ki dajete malo ali ne dajete nikakršnega pomena čemurkoli, 
kar bi se nanašalo na Jezusa Kristusa. 
 
Vi vsi boste prej ali slej približani in usmerjeni k Njemu; vsak od vas lahko razmišlja o 
znanju o Jezusua Kristusu in Njegovem delu Odrešenja, tako da Mu vsak lahko 
odgovori v skladu z Njegovo voljo. Vendar pa je njegovo stališče odločujoče za 
neskončno časa ali celo za vekomaj… on namreč lahko resnično ostane v mučenju in 
zaporu za neskončno časa. Vendar pa je on lahko ravno tako večno svoboden in v 
svetlobi, moči ter blaženosti zaradi njegovega Božanskega Odrešenika, zaradi dela 
Ljubezni, katera mu je kupila svobodo in mu ponovno omogočila prejšnjšnje blaženo 
stanje. Nobeno človeško bitje se ne more izogniti tej odločitvi, in vsako človeško bitje si 
pripravlja njegovo lastno stanje prihodnosti… Toda Moja Ljubezen mu nenehno 
pomaga, da se pravilno odloči; Moja Ljubezen mu nenehno svetuje tako, da nobeno 
človeško bitje ne bo moglo reči, da je bilo puščeno, brez da ne bi bilo obveščeno o 
sredstvih za njegovo odrešenje. 
 
Vendar pa celo Moja Ljubezen ne odloča o vaši volji… Vi ste namreč to bedno stanje 
izbrali s svojo lastno svobodno voljo, pri čemer morate ravno tako z vašo svobodno 
voljo vložiti napor, da bi bili ponovno rešeni iz njega. In zaradi tega odrešenje preko 
Jezusa Kristusa zahteva vašo svobodno voljo, ker bi bil drugače že ves svet (od)rešen, 
ker drugače ne bi bil nihče več v ujetništvu šibkosti, ker je bilo delo Odrešenja 
uresničeno za celotno človeštvo. 
 
Toda edino vaša volja izkorišča blagoslove dela Odrešenja, ko vi svobodno 
izpovedujete vašo vero v Njega, Kateri je umrl na Križu zaradi/namesto vas… ko 
priznate Mene Osebno v Jezusu Kristusu in zato želite, da sem umrl za vas. In potem 
boste resnično osvobojeni iz stanja omejenosti; vi boste odšli iz te Zemlje (od)rešeni in 
boste vstopili v Kraljestvo, v katerem ste lahko dejavni in srečni v svetlobi ter moči. 
AMEN 
 

*** 
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Bertha Dudde, št. 3277, 2. oktober 1944 

 
ALI JE JEZUS KRISTUS ODREŠIL VSE LJUDI ALI  

SO VSI LJUDJE (OD)REŠENI?... 
 

Ljudje berejo Besedo (Sveto Pismo), vendar pa ne poznajo njenega pomena, tako da 
tisti, ki Mi želijo služiti, dajejo zavajajoča učenja, če se oni ne združijo iskreno z Menoj 
in se najprej ne vprašajo za razlago, in ko jo prejmejo, da jo sprejmejo brez odpora. 
Ljudje se čvrsto držijo Moje Besede, da sem Jaz z Mojim križanjem osvobodil človeštvo 
greha… Vendar pa oni ne razumejo bistva Besede; oni ne dojamejo pomena dela 
Odrešenja, zaradi česar oni ne razumejo, kaj mora človeško bitje sámo narediti, da bi 
se pridružilo čredi tistih, kateri so bili z Mojo Krvjo osvobojeni njihove krivde greha. 
 
Jaz sem umrl za vsa človeška bitja… pod pogojem, da oni želijo sprejeti Moje delo 
Odrešenja… Jaz nisem vsilil nikakršnih omejitev, vendar pa si ljudje sami postavljajo 
omejitve, ko ne priznajo Mojega dela Odrešenja. In ti ljudje sami sebe izključujejo iz 
kroga tistih, za katere sem umrl na Križu. Zaradi tega so grehi lahko odpuščeni zgolj 
tistim, ki dovolijo biti (od)rešeni z njihovo vero v Mene in Mojo smrt na Križu, medtem 
ko tistim, ki zavrnejo Mene in Moje delo Odrešenja, grehi niso odpuščeni, ker oni ne 
dovolijo, da bi bili prečiščeni z Mojo Krvjo in ker ne želijo pripadati tistim, za katere sem 
Jaz umrl. In ponovno je človeška volja odločujoča (to »ponovno« se nanaša na prvobitni 
greh popolnih angelov, kateri so imeli priložnost, da izbirajo med Luciferjem in Bogom-
Očetom, in kateri so izbrali napačno – Luciferja, kar pa je greh, ki obremenjuje duše na 
Zemlji in od katerega jih lahko osvobodi edino Jezus Kristus), in Jaz dopuščam to 
svobodno voljo. Če bi bila človeška krivda greha odpuščena brez vere v Mene in v Moje 
delo Ljubezni, potem bi bilo človeško bitje postavljeno v stanje svobode proti njegovi 
lastni volji... To pa je v nasprotju z Mojim redom; to je namreč v nasprotju z Mojo 
pravico, kot tudi z Mojo Ljubeznijo, ker človek ne želi izkoristiti tega stanja (če bi bil brez 
svobodne volje osvobojen greha), da bi se povezal z Menoj, kakor se tudi ne bo nikoli 
pokesal za njegov greh... 
 
Moja Beseda je Resnica in nobene neresnice ni nikoli moč najti v dejstvu, da sem umrl 
za vsa človeška bitja, da sem (od)rešil vse ljudi od njihovega greha... Vendar pa mora 
njihova svobodna voja odločiti, ali si oni želijo biti (od)rešeni, ali oni želijo sprejeti 
Moje delo Ljubezni, ker Jaz ne omejujem njihove volje... Zaradi tega bi bilo lahko 
celotno človeštvo osvobojeno greha, da je verovalo v Moje delo Odrešenja, zaradi 
česar je in bo tudi ostalo v najgloblji temi ter predmet njihovega greha, če Me ne 
sprejmejo kot Odrešenika človeštva. In zato sedaj večina človeštva živi v grehu; ono 
ostaja brez odpuščanja, ker Me več ne prizna, tako da je Moje delo Odrešenja postalo 
neučinkovito za človeštvo. 
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Zato »odpuščanja greha« ne bi smeli napačno razumeti. Ono nima koristi za tiste, 
kateri so popolnoma ločeni od Mene. Ne da jih Jaz odrivam stran, ampak se namesto 
tega oni (sami) oddaljujejo od Mene; oni bežijo od Mene, Kateri pristopam k njim in 
nenehno iščem njihove duše. Jaz jim zagotavljam dar milosti, kateri jih osvobaja 
njihvega greha in njihove krivde. Toda če ga oni zavračajo sprejeti, potem le ta nima 
učinka za njih, ker oni pripadajo tistim, kateri se borijo na strani Mojega nasprotnika 
(Satana), kateri pa jih še naprej kontrolira, vse dokler dopustijo, da jih Jaz (od)rešim... 
In zaradi tega je napačno opisati Moje delo Odrešenja na način, da predlaga, da vsi 
ljudje uživajo koristi tega, kar bi sicer njihova volja lahko zagotovo dosegla, kar pa 
si svobodna volja lahko ravno tako zapravi z zavračanjem le tega in s tem, ko je povsem 
brez vere. Edino človek, kateri sprejme Moj dar milosti, bo obenem tudi osvobojen 
njegovega greha, ker sem Jaz zanj nosil njegov greh; Jaz sem zanj trpel in sprejel 
križanje. 
 
Čeprav pa sem umrl za vsakega, kateri Me sprejme... Jaz sem na Svoja ramena vzel 
krivdo vsakega, čeprav pa se ne počuti vsak kriv, zaradi česar tudi ne postavi njegovega 
bremena na Mene. In tako se oni ne bodo mogli očistiti njihove krivde, ker je le ta 
prevelika, da bi to lahko sami napravili, ker oni sedaj dodajajo krivdo zavračanja Moje 
Ljubezni (ker zavračajo Mojo Ljubezen)... In kako imajo oni lahko upanje na 
odpuščanje njihovih grehov? Kako oni lahko verjamejo, da oni lahko postanejo 
svobodni krivde brez njihovega lastnega doprinosa, brez njihove lastne svobodne 
volje?... 
 
Žrtev Moje Ljubezni za vas, očiščenje od vsega greha z Mojo Krvjo, je nezamisljivo 
pomemben blagoslov za vas ljudi. Vendar pa si morate vi ravno tako želeti sprejeti 
Mojo Ljubezen; vi je ne bi smeli zavrniti (zavreči), ker ona drugače ne more 
uresničiti učinka v vas, ker drugače Jaz ne morem narediti pokore za krivdo greha, 
ker bodo drugače vaši grehi ostali z vami, vse dokler ne spremenite vašega 
razmišljanja in Me priznate kot vašega Božjega Odrešenika, Kateri je umrl na Križu, da 
bi vas (od)rešil. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 2929, 17. oktober 1943 

 
POKORA ZA GREH BREZ KRISTUSOVEGA DELA ODREŠENJA... 

 
Veličina krivde človeškega bitja ostaja ista, če on ne prizna Kristusovega dela 
Odrešenja oz. on mora popolnoma odstraniti krivdo, on mora sam od sebe razmisliti o 
njej... on mora večno odplačevati, ker je greh človeškega bitja ogromen... To ni samo 
stvar vseh grehov, katere je storil na Zemlji, kar bi že bilo dovolj, da za vekomaj 



33 

 

prežene dušo stran od Božjega obraza, ampak je stvar v tem, da je za prejšnji upor 
zoper Boga nemogoče opraviti pokoro v času njegovega zemeljskega življenja, zaradi 
česar mora biti to preneseno čez (na drugo stran, v onostranstvo) v večnost, da bi tam 
ob pravem času našel Odrešenika. Bitje mora večno hirati v temi; ono je za vedno brez 
svobode in mora (pre)trpeti stanje najbolj mučnega ujetništva. Večno je brez Božanske 
svetlobe in usmiljenja; ono se je oddaljilo karseda daleč stran od Boga in trpi v največji 
stiski... ono namreč svojevojno kljubuje Bogu in ne more biti prisiljeno, da spremeni 
svojo voljo, zaradi česar mora ono odplačevati za svojo krivdo, ker se ono ni osvobodilo 
s svojo lastno svobodno voljo. Vendar pa ga Božanstvo ne more osvoboditi, ker bi bilo 
to povsem v nasprotju z Božansko modrostjo in Ljubeznijo. Zaradi tega padla duša 
sama sebe kaznjuje, če ne sprejme Odrešenja preko Jezusa Kristusa, če on zavrača 
sprejeti Njegovo žrtev... Vsi grehi bodo odpuščeni; vsakršna omejitev svobode bo 
umaknjena od njega, pri čemer se bo izognil celotni pokori takrat, ko človeško bitje 
stopi pod Kristusov Križ, ko dopusti, da je (od)rešen s pomočjo Njegove Krvi, katero je 
Jezus Kristus prelil za vsa človeška bitja, zaradi njihove krivde. On je prenesel to 
ogromno žrtev iz Ljubezni do človeštva, ker je On vedel za neskončno dolgo pot 
trpljenja v onostranstvu. Njemu je bilo žal bitij v onostranstvu zaradi (njihove) ogromne 
težave. On jo je želel zmanjšati; On je želel opraviti pokoro za krivdo, da bi ljudi vodil 
do večne blaženosti, da bi jim dal večno srečo. Kristusova smrt na Križu je odkupna 
cena za večno življenje, s katero je bila opravljena pokora za celotno krivdo... Čeprav pa 
obstaja določen pogoj, kateri je neizogiben... in sicer, da človeško bitje prizna to delo 
Odrešenja, tako da njegova krivda postane del krivde, za katero je Jezus Kristus plačal 
z Njegovo smrtjo na Križu... Drugače bo namreč on ostal nespremenjen, in po fizični 
smrti jo bo (krivdo greha) prenesel v duhovno kraljestvo kot breme, katerega pa bitje ne 
more nikoli umakniti, ker ono ne more zbrati dovolj moči, da bi sebe (od)rešilo. In zato 
je Jezus Kristus edina pot do večnega življenja (Janez 14:6); brez Njega bo beda 
(revščina), toda z Njim odrešenje... brez Njega je človeško bitje šibko in njegova volja se 
upira Bogu; toda z Njim on stremi k Bogu, tako da lahko od Njega prejme Njegovo 
moč, povečano moč volje, katero je Jezus zanj kupil na Križu. In zaradi tega je Jezus 
Kritus Odrešenik sveta; Odrešenik vseh ljudi, kateri njihov greh in sebe same položijo 
pod Njegove noge, kateri se Mu zvesto izročijo in prosijo za Njegovo pomoč... Jezus 
Kristus se je žrtvoval na Križu za njih, tako da so oni lahko osvobojeni celotne krivde in 
greha. AMEN 
 

»Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno 
življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.«  Rimljanom 6:23 

 
»Bog pa izkazuje Svojo Ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl 
za nas, ko smo bili še grešniki.« Rimljanom 5:8 
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»V nikomer drugem ni Odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni 
dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« Apostolska 
dela 4:12 

 
 

....................................................................5….................................................................. 
Izjemno velik pomen znanja o pomenu Dela Odrešenja,  

velik pomen resničnega opisa in pravilnega dojemanja le tega... 
...................................................................†…................................................................... 
 

 
Bertha Dudde, št. 8731, 20. januar 1964 

 
RESNIČEN OPIS DELA ODREŠENJA… 

 
Jaz vedno želim zgolj to, da veste, da se vi lahko vrnete k Meni samo po poti Resnice, 
zaradi česar Jo morate vi ravno tako sprejeti od Mene, ker sem Jaz Večna Resnica... 
Toda potem se boste vedno čvrsto držali poti, katera vam bo pokazana, ker boste 
jasno razumeli, zakaj živite na Zemlji in kje je vaš resničen (pravi) dom. Ko ste podučeni 
o/v Resnici, se boste vi obenem tudi naučili o vašem poreklu in o vseh predhodnih 
dogajanjih v duhovnem kraljestvu, kar bo potem omogočilo, da bo vaše življenje 
razumljivo; vi boste prepoznali njegov pomen in cilj, pri čemer ga boste potem tudi 
poizkušali uresničiti. Če vam je dano napačno znanje, vam bo vse nerazumljivo, in 
porajala se vam bodo vprašanja, na katera pa bo zopet napačno odgovorjeno... In 
potem boste vaše zemeljsko življenje v glavnem živeli zaman; Moj nasprotnik (Satan) 
vas bo namreč držal v mraku in vam vedno preprečil, da iščete Resnico ali pa, da 
iskreno prosite zanjo. 
 
Bistvo tega, kar morate vedeti, je in tudi ostaja delo Odrešenja Jezusa Kristusa. Če ste 
resnično (pravilno) podučeni, je vaša popolnost, vaša vrnitev k Meni, zagaotovljena, ker 
boste potem vi izkoristili blagoslove, katere je človeško bitje Jezus zagotovil z 
Njegovim križanjem. Odpravljena bo vsakršna šibkost volje; vi boste resno stremeli k 
popolnosti, pri čemer boste osvobojeni bremena izvirnega greha (tukaj seveda ne 
govori o Adamovem grehu, ampak o grehu prvobitnih angelov), kateri vas je pritisnil ob 
tla tako močno, da se vi sami niste mogli postaviti na noge. In Jaz si bom vedno 
prizadeval, da vam dostavim Resnico glede dela Odrešenja, ker morate vi vedeti o 
njem, če hočete, da vam koristi, da je Kristus tudi za vas prelil Svojo Kri, katera je 
plačala za vašo krivdo greha... Vi morate namreč zavestno prositi za blagoslove; vi Ga 
morate zavestno sprejeti kot Božanskega Odrešenika, Mu predati vašo krivdo in Ga 
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prositi za odpuščanje, ker sva On in Jaz Eno (Janez 10:30). Nekoč ste se uprli zoper 
Mene... nekoč Me niste želeli priznati; in sedaj Me morate priznati v Jezusu kot vašega 
Boga in Očeta ter ponovno hrepeneti po združitvi z Menoj. 
 
Ni druge poti, da se lahko vrnete k Meni, razen poti do Križa. In zgolj Čista Resnica vas 
bo vodila tja; zgolj Resnica vam lahko da znanje o tem, kako pomembno je za vas delo 
Odrešenja Jezusa Kristusa in zakaj morate usmeriti pozornost nanj. Ker pa je zaradi 
vpliva Mojega sovražnika ta Resnica pomešana z napačnim duhovnim znanjem, bo tudi 
delo Odrešenja Jezusa Kristusa napačno opisano; ono bo razvrednoteno ravno zato, 
ker je napačno dojeto, kar pa je cilj Mojega nasprotnika. On si prizadeva držati ljudi v 
duhovni temi, zaradi česar je on poskrbel, da je Resnica pomešana z zablodo 
(neresnico), da bi ljudem preprečil, da postanejo razsvetljeni, da jo (Resnico) prepoznajo 
in da na tej svetlobi hodijo po pravilni poti. 
 
Njegov namen je povzročiti, da delo Odrešenja postane popolnoma neučinkovito, da 
ljudem odvzame vse pomembno znanje, da v posvetnem smislu Jezusa prikaže kot 
uporniško človeško bitje, katero je zaradi tega moralo prestati (pretrpeti) umiranje na 
Križu. Njegov namen je onemogočiti vsakršen duhovni motiv in tako uničiti vero ljudi v 
Jezusovo poslanstvo, da se tako oni ne napotijo do Njega, pod Njegov Križ, in Ga 
namesto tega ne želijo priznati kot Odrešenika človeštva, Katerega je poslal Bog. In 
zaradi tega se človeštvo sooča z neverjetno prikrajšanostjo, ker jim lahko edino On 
pomaga v njihovi veliki duhovni stiski... Ljudje bodo zaradi zavračanja Jezusa Kristusa 
in Njegovega dela Odrešenja živeli zaman njihovo zemeljsko življenje; oni bodo ostali v 
duhovni temi in obenem tudi del(ež) tistega (Satana), kateri je Moj nasprotnik in Moj 
sovražnik. Vendar pa sem tam, kjer deluje on, tudi Jaz vedno dejaven; in tam, kjer on 
popači Resnico, jo bom Jaz nenehno pošiljal dol na Zemljo. In Čista Resnica bo vedno 
našla svojo pot do tam, kjer se prosi zanjo. Nasprotnik ne bo mogel preprečiti tega, ker 
je hrepenenje po Resnici usmerjeno Meni. In zato je človeško bitje že opravilo končen 
preizkus volje; on je izbral Mene, zaradi česar bo tudi prejel od Mene... Toda to, kar Jaz 
dajem, bo vedno imelo največjo vrednost in bo zato obenem tudi pomagalo 
človeškemu bitju doseči njegov cilj. 
 
Toda vi ljudje ne bi smeli pozabiti, da lahko zgolj Resnica ugodno vpliva, ker napačno 
znanje ne more nikoli pripeljati do odrešenja duše človeškega bitja. Zato morate vi 
vedno zgolj hrepeneti po Resnici. Vi ne smete biti zadovoljni z duhovnim znanjem, za 
katerega ne veste, kam vodi, tako da morate vi vedno vprašati Mene, da vam 
omogočim, da prepoznate, kaj je zakonito in kaj ne ter da vas zaščitim pred 
zavajajočim duhovnim znanjem. In resnično... Jaz bom vedno uslišal to prošnjo; 
navsezadnje Jaz želim, da se vrnete k Meni, tako da vam bom Jaz tudi vedno kazal 
pravilno pot, po kateri morate hoditi... tako da boste potem vi ravno tako izven 
nevarnosti, da ne bi dosegli vašega cilja. AMEN 
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*** 

 
Bertha Dudde, št. 5747, 15. avgust 1953 

 
VERA V POSLANSTVO JEZUSA KRISTUSA... RESNIČNO ZNANJE… 

 
Jaz sem vam dostavil to, kar mora vas ljudi voditi do odrešenja. Vi ste v nevarnosti, da 
boste neuspešni v borbi preizkušanja vaše volje, ker ne izkoriščate pravilnih sredstev, 
ker je vaša vera še slaba in vi niste na poti, katera zagotavlja okrepitev vaše volje... na 
poti do Jezusa Kristusa... Vera v Jezusa Kristusa in Njegovo delo Odrešenja je edino 
zanesljivo sredstvo preizkušanja vaše volje. Vendar pa človeštvu primanjkuje ravno te 
vere, zaradi česar se mora le ta najprej prebuditi v človeškem bitju, ker je brez Njega 
enostavno nemogoče doseči cilj. Zaradi tega je najprej potrebno, da v ljudeh zaživi 
znanje o Jezusu Kristusu, o Njegovem učlovečenju in Njegovem delu Odrešenja... oni 
morajo biti pravilno podučeni, kakšno poslanstvo je moral Jezus Kristus izpolniti na 
Zemlji, zakaj je bilo Njegovo poslanstvo nujno in zakaj se je duša Jezusa, človeškega 
bitja, ponudila uresničiti to delo Odrešenja... Resnično znanje o Božanskem 
Odrešeniku mora biti dano ljudem, da se tako lahko prebudi njihova vera in da zaživi, 
ker ta volja ravno tako zagotavlja, da bodo oni dosegli cilj na Zemlji. Da bi resnično 
podučili ljudi o tem problemu Božjega učlovečenja v Jezusu Kristusu (Knjižica št. 34), 
jim je njuno priskrbeti nadaljno razlago... o tem svetu (tej Zemlji) in razlogu za njegov 
obstoj, o poreklu živih bitij in o razlogu za celotno delo Stvarstva (Knjižice 16, 39 & 40)... 
Človeško bitje mora biti sposobno razumeti, kaj je obsegalo poslanstvo Jezusa 
Kristusa, tako da bo on potem živel razumno in temu primerno (ustrezno) življenje na 
Zemlji... Ker pa je on sam po sebi preveč šibak... da bi lahko izkoristil pomoč od Jezusa 
Kristusa, da to naredi... mora biti Človeško bitje resnično podučeno tako, da bo on 
pravilno izkoristil njegovo življenje na Zemlji, da ga tako on ne bo (pre)živel neuspešno 
(zaman) in da pri tem ne bi dosegel duhovne popolnosti, katero pa je lahko zagotovo 
mogoče doseči, če on izkoristi pravilna sredstva (Matej 5:48). 
 
To, kar je Jezus Kristus nekoč učil ljudi kot Mojo Besedo, je za mnoge ljudi Beseda brez 
življenja, katere se oni sicer zagotovo spomnijo zaradi njihove vzgoje, toda katera do 
sedaj ni mogla uresničiti učinka, ker ona ne prodre do njihovih src. Ljudje ne poznajo 
vrednosti te Besede. Oni se počutijo užaljene z lažnimi učenji in smatrajo, da imajo 
pooblastila, da lahko zavržejo vse. Oni ne dovolijo, da bi Moja Beseda (za)živela skozi 
duha... Tako Jaz vedno znova želim predstaviti Mojo besedo na način, da oni sami 
lahko (ob)čutijo življenje, tako da se v njih prebudi hrepenenje po tem, da jim Jaz 
nenehno govorim... In Jaz to lahko naredim na način, da je vsaki osebi ponujeno, kar jo 
zanima; Jaz namreč želim pridobiti tudi tiste ljudi, kateri niso več v stiku z Menoj, kateri 
ne želijo sprejeti ničesar, kar je vse do sedaj za njih predstavljalo religijsko znanje... 
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kateri bi se želeli ločiti od vsega in katere bom Jaz sedaj ponovno podučil... katere Jaz 
osvajam z Ljubeznijo, da bi jih ponovno motiviral, da me poslušajo in da si ustvarijo 
mišljenje o Moji Besedi... Jaz potrebujem služabnike, kateri delajo, kakor jih Jaz 
podučim in v skladu z Mojo voljo... kateri poslušajo Moje Besede, si jih zapomnijo in jih 
delijo dalje... Jaz potrebujem ljudi, kateri dopustijo, da so vodeni skozi svoj občutek, 
skozi katerega jim Jaz Osebno govorim... Jaz potrebujem ljudi, kateri Mi ne nudijo 
odpora, katere Jaz lahko podučim tako, da bodo oni potem sposobni delati s prejetim 
znanjem in da bodo potem to dejansko storili na način, da bodo razumeli nalogo, da 
ljudem prinesejo Moj Evangelij kot živo Besedo... ravno takšno, kakršna je prišla iz 
Mene... Edino ta živa Beseda jih lahko ponovno prebudi v življenje... Potrebno je 
goreče oznanjati Jezusa Kristusa, ker je drugače človeštvo v nevarnosti, da ostane 
neodrešeno (v prekletstvu); ono Ga namreč ne želi več priznati, čeprav pa to mora 
narediti, če želi uresničiti cilj njihovega zemeljskega življenja... In to bo dokaz za vse 
tiste, kateri dvomijo, da sem to Jaz, Kateri se objavljam: da je preko Moje Besede Jezus 
Kristus oznanjan in da Ga mora priznati vsak, kateri želi doseči življenje... in vsak, kateri 
ima resno voljo, da spozna Resnico, bo našel dokaz o dejstvu, da sem Jaz Osebno lahko 
prepoznan kot Dajalec učenja, katero Jezusa Kristusa in Njegovo delo Odrešenja 
postavlja kot najpomembnejše in želi voditi ljudi do odrešenja, katerega pa je mogoče 
najti zgolj v Jezusu Kristusu. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8696, 10. december 1963 

 
ZNANJE O JEZUSU KRISTUSU JE NAJBOLJ POMEMBNO... 

 
To, da vi ponovno prejemate razlage o delu Odrešenja Jezusa Kristusa, je zaradi tega, 
ker ljudje le malo verjamejo vanj, ker so njihove misli preveč osredotočene na svetovna 
dela, medtem ko je delo Odrešenja duhovni dogodek, katerega posvetno usmerjen um 
ne more dognati. Vendar pa ima človeško življenje na Zemlji zgolj duhovni razlog, in če 
ta duhovni razlog ni izpolnjen, potem je bilo življenje človeškega bitja preživeto zaman, 
pri čemer duša ponovno pade nazaj v brezno, kjer je z Božjo pomočjo delala na svojem 
vzponu v času neke neskončno dolge časovne periode. Če bi bilo mogoče narediti, da 
bi ljudje razumeli duhovni razlog za delo Odreršenja in za Jezusovo poslanstvo, bi 
veliko pridobili; oni Ga namreč potem ne bi več zavrgli, ampak bi poizkušali mentalno 
razumeti in dojeti Njegov način življenja na Zemlji...  
 
Vendar pa človeštvo ni kaj preveč voljno in naklonjeno sprejeti duhovna učenja... v 
kolikor ga iz njegovega vsakdanjega življenja na surov način ne prebudijo velikanski 
dogodki in boleča dogajanja, da začne razmišljati. To je razlog, da tovrstnih dogodkov, 
katere prinaša usoda, ni moč preprečiti. Toda v glavnem se bodo oni spomnili 
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njihovega Boga in Stvarnika ter Ga prosili takrat, ko potrebujejo pomoč... In da Ga oni 
sploh priznajo kot Silo, Katera jih je ustvarila in Katera obenem tudi odloča o usodi 
človeških bitij, je samo po sebi koristno za dušo...  
 
Vendar pa je nadvse pomembno, da se doseže pravilno znanje o Jezusu Kristusu in 
Njegovem delu Odrešenja, ker bo človeško bitje vedno ostalo preveč šibko, da bi živelo 
način življenja, ki je v skladu z Božjo voljo, če on ne izkoristi pritoka moči, katerega je 
Jezus priskrbel skozi Njegovo smrt na Križu, kar pa je sedaj dostopno vsakemu 
človeškemu bitju kot milost (Janez 1:12)... Zgolj takrat, ko človeško bitje zelo močno 
oživi njegovo vero v Boga, bo on lahko prejel pritok moči od Boga Osebno, pri čemer se 
bo takrat ta oseba ravno tako brez dvoma usmerila k Jezusu; ona bo odprta za vsako 
učenje, katerega prejema o Njem in Njegovem delu Odrešenja, in on si bo dovolil, da 
bo (od)rešen, tako ko Ga bo prosil za odpuščanje njegove krivde.  
 
Kljub temu pa bo v poslednjih dneh pred Koncem to znanje o Jezusu zelo zbledelo. 
Ljudje bodo vedeli zgolj o povsem človeških dogodkih, tako da jih bodo imeli za enake, 
kot pri ostalih ljudeh z enako usodo. V njihovem mračenem stanju jim bo namreč 
primanjkovalo znanja o medsebojnih odnosih; oni si jih ne bodo mogli pravilno 
razložiti, zaradi česar bodo oni zavrgli vse, kar so slišali o Jezusu in Njegovem delu 
Odrešenja, kot da je to zgolj izmišljena bajka. 
 
Oni ne bodo vedeli, da se gre za izjemno pomembno duhovno skrivnost, neko delo z 
izjemno globokim duhovnim razlogom, katero je izjemno pomembno za odrešenje 
duše človeškega bitja, za njegovo blaženost v duhovnem kraljestvu, katero bo trajalo 
večno; in zaradi tega se oni ne bodo potrudili odkriti Resnice o tem, ampak bodo raje 
zavrgli vse in ne bodo verjeli v Jezusov obstoj, ali pa bodo odstranili celotno znanje, 
katerega imajo o Njem, da jih tako to ne bi moltilo... zaradi česar bodo oni zgrešili 
namen njihovih življenj. Oni bodo živeli zgolj za posvetne cilje in si ne bodo prizadevali, 
da bi se vrnili k Bogu, kar pa je mogoče zgolj preko Jezusa Kristusa, tako da bodo 
zaman živeli njihovo zemeljsko življenje, katero pa lahko vodi do ponovnega 
pregnanstva v stvaritve Zemlje (v materijo)... 
 
In Božji nasprotnik (Satan) se bo vedno zavzemal za takšno stališče ljudi; on bo naredil 
vse, da bi popolnoma preprečil znanje o Jezusu Kristusu in Njegovem delu Odrešenja, 
ali pa bo on glede tega razširil takšna zavajajoča učenja, da bodo ljudje odpadli sami od 
sebe, pri čemer bo na ta način preprečil, da pridejo do Njega. Toda oni živijo kot 
človeška bitja na Zemlji kot posledica njihovega prvobitnega greha, ko so odpadli od 
Boga. In vse dokler ta greh ni odkupljen, se oni ne bodo mogli vrniti k Bogu, ker Božja 
pravica zahteva pokoro, katero je plačalo človeško bitje Jezus, zaradi česar mora biti 
On priznan kot Božji Sin in Odrešenik sveta... Kateri je omogočil Samemu Večnemu 
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Bogu, da trpi v človeškem ovoju (telesu) in da umre za grehe celotnega človeštva. 
AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 6985, 5. december 1957 

 
JEZUSOVO DUHOVNO POSLANSTVO... 

 
Kadar prepoznate vzvišeno duhovno poslanstvo, boste vi obenem tudi spoznali, zakaj 
je potrebno nenehno oznanjati Božjega Odrešenika; vstop v svetlobo je namreč mogoč 
zgolj takrat, ko je človeško bitje osvobojeno njegovega prvobitnega greha. Ljudje se ne 
zavedajo njihovega prvobitnega greha, zaradi česar oni obenem tudi ne poznajo 
pomena dela odrešenja... Oni ne morejo najti povezave med križanjem Jezusa, 
človeškega bitja, v Katerega oni sicer lahko da verujejo, in med blaženostjo ljudi... In 
veliko ljudi Ga zavrača, ker so o tem delu Odrešenja zgolj nekaj slišali, toda o katerem 
niso prejeli pravilne razlage. Vendar pa je takšna razlaga lahko dana zgolj tistim, kateri 
si iskreno želijo to razlago, tako da bo vedno zgolj malo ljudi, kateri si to želijo. Celo 
najbolj razumljive razlage so namreč nerazumljive za ljudi, kateri nimajo stika z 
duhovnim kraljestvom (jih ne zanima), katere zgolj zanima fizični svet in vse, kar je 
mogoče videti in kar jim je lahko dokazano. Vendar pa poslanstvo Jezusa, človeškega 
bitja, ni bila čisto zemeljska stvar, četudi so to ljudje lahko jasno videli... 
 
Ono je imelo zelo globok duhovni razlog; in vse dokler se ljudje ne zavedajo tega, se 
oni ne morejo soočiti z Božjim Odrešenikom Jezusom Kristusom na način, da so krivi 
bratje, kateri Ga obremenjujejo z njihovo krivdo in kateri Ga prosijo za odrešenje 
(pokoro, osvoboditev). Toda da bi oni prejeli odrešenje, je potrebno najprej nameniti to 
prošnjo, zaradi česar morajo oni vedeti o njihovi krivdi greha, o ogromnem zločinu 
zoper Boga, zaradi katerega so padli v greh, za katerega pa ni bilo mogoče opraviti 
pokore, razen preko velike žrtve nadomestila s strani človeškega bitja Jezusa. Zaradi 
tega, vse dokler ljudje ne čutijo (se ne zavedajo), da so grešni (da so v grehu), se oni ne 
bodo z njihovo krivdo napotili do Njega, do Križa, pri čemer vse do takrat oni ravno 
tako ne bodo priznali Božjega Odrešenika Jezusa Kristusa. Zgolj znanje o njihovem 
prvotnem začetku, o njihovi prejšnji naravi in njihovem uporu zoper Boga, jim lahko da 
razumevanje o tem, zakaj je bilo uresničeno Odrešenje s pomočjo Jezusa Kristusa, 
Kateri je živel kot človeško bitje, da je lahko znotraj Sebe sprejel Samega Boga. In zato 
je delo Odrešenja uresničila Večna Ljubezen (1 Janez 4:8, 16; 2 Korinčani 5:18, 19), 
Katera je želela osvoboditi Njene žive stvaritve iz ujetništva Njenega nasprotnika 
(Satana). 
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Ta opis bo omogočil, da bo Jezusovo poslanstvo bolj sprejemljivo od tega, da je to zgolj 
zgodba o grehih, katere so oni storili v času njihovega življenja na Zemlji, kateri pa se 
pogosto zdijo premajhni, da bi upravičili nek takšen dosežek Odrešenja, da bi bilo za te 
grehe potrebno opraviti pokoro. Seveda je vsak greh prekršek zoper Ljubezni in zaradi 
tega prekršek zoper Boga... toda prvobitni greh nekdanjega odpadništva od Boga je bil 
tako ogromen, da bitja sama celó v vsej večnosti niso mogla opraviti pokore. Vi ljudje 
ne morete razumeti tega... vendar pa je tako ogromen greh obenem tudi zahteval 
ogromno pokoro, katero je sicer dejansko opravilo »človeško bitje«, toda zgolj zaradi 
tega, ker je to človeško bitje znotraj Sebe utelesilo Boga, zaradi česar Mu je Božja moč 
omogočila, da to stori. Vendar pa je bila ta moč zgolj »Ljubezen«... Božja temeljna 
substanca... 
 
Ljudje so kot prvobitno ustvarjena bitja nekoč zavrgli Božjo moč Ljubezni, zaradi česar 
so ostali povsem brez moči... Človek Jezus je namreč zavestno sprejel Božjo moč 
Ljubezni in jo izkoristil, da bi uresničil delo usmiljenja za Njegove padle brate... da bi 
plačal odškodnino za njihovo krivdo... Ljudje niti ne vedo, da je njihovo življenje na tej 
Zemlji posledica tega prvobitnega greha in da se bodo oni nekega dne resnično 
ponovno vrnili v njihovo prvobitno stanje, toda ne brez da priznajo Tistega, Čigar 
ogromna Ljubezen jih je (od)rešila. Njihovo odpadništvo od Boga je bilo namreč 
premišljeno »zavračanje Njega«, zaradi česar je potrebno ponovno premišljeno 
»sprejemanje Njega«, da bi ponovno vzpostavili njihov izvorni odnos z Bogom. 
Ogromen je blagoslov, da je to znanje dano ljudem, katerega bi moral vsakdo 
izkoristiti enostavno tako, da ga bo ga vzel v poštev in da bo to, kar mu je bilo 
razodeto/dano, sprejel kot Resnico. Potem pa se je enostavno potrebno usmeriti k 
»človeškemu bitju Jezusu in se z Njim pogovrjati v mislih... in On mu bo odgovoril kot 
»Bog«; On mu bo pomagal pravilno prepoznati njegovo krivdo in jo tudi odstraniti od 
njega, če jo on prizna in prosi za Njegovo pomoč... 
 
In vsako posamezno človeško bitje se lahko začne zavedati dejstva, da je on moral 
nekaj narobe storiti, če samo vzame v poštev, da je on nepopolno in slabotno bitje, in 
če želi odkriti razlog za to. Nobeno takšno intimno (znotraj človeškega srca) vprašanje 
namreč ne ostane brez odgovora; potrebno ga je zgolj postaviti. Vendar pa večina ljudi 
tega ne želi storiti; oni kljub temu brezčutno prezirajo kakršnokoli omenjenje Božjega 
Odrešenika, kakor tudi Njegovo veliko duhovno poslanstvo, kadar se jih ozavesti glede 
tega vprašanja. Vendar pa bo Bog človeštvu vedno znova oznanil Božjega Odrešenika 
Jezusa Kristusa; in vsi Njegovi služabniki, ki delajo za Njega, bodo z največjim 
entuzijazmom vedno znova oznanjali Njegov Evangelij, tako da bodo osvobojeni 
njihove krivde vsi, kateri poslušajo in vzpostavijo iskren stik z Jezusom Kristusom, v 
Katerem je Bog Osebno postal človek, da bi (od)rešil to, kar je zajel Njegov nasprotnik 
(Satan). AMEN 
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*** 

 
Bertha Dudde, št. 7024, 24. januar 1958 

 
PRAVILNO STALIŠČE ČLOVEŠKEGA BITJA GLEDE 

JEZUSOVEGA DELA ODREŠENJA... 
(Janez 10:7, 9) 

 
Uspeh vašega zemeljskega življenja je odvisen od vašega stališča glede Jezusa Kristusa 
in Njegovega dela Odrešenja. Blagoslov utelešenja kot človeško bitje vam je bil dan kot 
dar; toda vi ne boste ničesar dosegli, če  vaše življenje končate brez Jezusa Kristusa in 
Njegovega odpuščanja greha. Vam bo namreč zavrnjen vstop v Kraljestvo svetlobe, če 
niste najprej (od)rešeni od vašega prvobitnega greha, ker edino Jezus Kristus, Božanski 
Odrešenik, lahko odpre vrata (Janez 10:1, 2, 9), ker je predpogoj odpuščanje greha in 
glede na to obenem tudi priznavanje Njegovega dela Odrešenja. Če vi ljudje sedaj 
vzamete v poštev, da je vaše zemeljsko življenje lahko (pre)živeto zaman in da vaša 
duša na koncu lahko ostane v popolnoma enakem stanju, kot je bila na začetku vašega 
utelešenja; če vzamete v poštev, da je potem zemeljsko življenje popolnoma 
brezsmiselno ne glede na to, ali ste vi doživeli veselje ali trpljenje... mu boste vi potem 
resnično poizkušali dati pravilen pomen (smisel). Vi morate močneje stremeti k temu, 
da bi si potem, ko se za vas konča to življenje, zagotovili prijetno življenje pod 
pogojem, da verjamete v življenje po smrti. Toda tisti, kateri živijo ravnodušno 
(neopredeljeno), kateri ne verjamejo v Jezusa Kristusa in Njegovo delo Odrešenja, sploh 
ne bodo imeli vere v nadaljevanje življenja duše po smrti. 
 
Vendar pa jim mora biti znanje o Jezusu Kristusu vedno znova dostopno, da bi 
stimuliralo njihove misli in da bi jih občasno navedlo k temu, da iščejo in odkrivajo 
njihov odnos do Njega. In Jezus Kristus Osebno bo ravno tako motiviral že najmanjšo 
količino voljnosti; On bo srečal človeško bitje in mu olajšal, da pride do vere v Njega... 
Vendar pa mu je prepuščena svobodna volja; on se mora namreč sam odločiti za Jezusa 
Kristusa, da bi omogočil odrešenje. Kljub temu pa ljudje ne vedo, kako pomembno Ga 
je najti... Zemeljsko življenje je namreč kratko, vendar pa ono lahko dušo osvobodi 
vsega ujetništva, tako da se ona potem ob smrti lahko dvigne kot svetlobni duh... Toda 
duša se je zavestno utelesila kot človeško bitje. Njej je bilo namreč v naprej pokazano 
njeno življenje na Zemlji, ravno tako kakor njen cilj; ona ni bila prisiljno utelešena kot 
človeško bitje. Torej vsaka duša... ko je enkrat dosegla stopnjo razvoja, katera 
dovoljuje utelešenje kot človeško bitje... hrepeni, da bi odvrgla fizični ovoj (telo), zaradi 
česar obenem tudi ve, da je življenje na Zemlji, kot človeško bitje, njena zadnja 
priložnost... Vendar pa ona, čim je spočeta v človeški formi, ponovno ostane brez tega 
zavedanja (oz. odvzet ji je spomin, da na Zemlji ne bi bila prisiljena njena volja). 
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Zaradi tega je za vsako dušo najbolj pomembno, da usmeri pozornost na Jezusa 
Kristusa, Čigar delo Odrešenja ji bo omogočilo, da se osvobodi vsega ujetništva; brez 
odrešenja od prvobitnega greha (tukaj ne govori o Adamovem grehu, ampak o grehu, 
katerega so storili prvobotni angeli, ko so sledili Luciferju v njegovem uporu zoper Boga; 
Izaija 14:11-15) namreč ne more priti do osvoboditve izpod sile (oblasti) Božjega 
nasprotnika (Luciferja oz. Satana). In to je tisto, kar mora biti rečeno (oznanjeno) vsem 
ljudem; vsi ljudje morajo biti resnično obveščeni o splošnem pomenu Jezusa Kristusa in 
Njegovem delu Odrešenja... Vsi ljudje morajo več razmišljati o namenu njihovega 
zemeljskega življenja in o tem, ali oni popolnoma izražajo (živijo v) ta namen. In vsak 
tisti, kateri izkoristi čas za resno premišljanje o tem, bo obenem tudi mentalno pravilno 
podučen s strani duhovnega sveta, s strani Boga, Kateri je uresničil delo Odrešenja v 
Jezusu Kristusu, človeškem bitju (2 Korinčani 5:18, 19), da bi opravil pokoro za ogromen 
prvobitni greh, da bi vsem ljudem omogočil, da vstopijo skozi vrata v Kraljestvo 
svetlobe... Toda brez Jezusa Kristusa vrata ostajajo zaprta; nobeno človeško bitje ne 
more brez Jezusa Kristusa priti do blaženosti (Janez 14:6), ker brez Jezusa Kristusa 
ostaja pod oblastjo nasprotnika, kateri pa ga ne bo nikoli osvobodil. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8634, 3. Oktober 1963 

 
ZGODOVINSKI DOKAZ O JEZUSU IN NJEGOVEM  

DELU ODREŠENJA NE OBSTAJA... 
 

Ljudje na splošno gledajo na Jezusovo smrt na Križu kot na zgolj posveten dogodek 
pod pogojem, da najprej sploh verjamejo v Njegov obstoj. Oni gledajo na Njegovo 
smrt, kot da je bila to izvršitev smrtne kazni zoper husjkača; oni Ga predstavljajo kot 
sodni primer, kateri je utemeljen na nekem zločinu zoper oblast, katerega je povzročil 
človek Jezus. In ti ljudje ravno tako ne morejo prejeti odrešenja preko Njegovega 
križanja, ker ne verjamejo, da je On umrl z opravljanjem pokore za težek greh, kateri 
obremenjuje vsako osebo (tukaj zopet ne govori o Adamovem grehu, ampak o grehu 
odpadništva prvobitnih angelov), toda od katerega je lahko osvobojen vsak, kateri 
veruje v Njega in Njegovo delo Odrešenja. 
 
Zaradi tega, vse dokler ljudje nimajo znanja o razlogih za delo Odrešenja, vse dokler 
nimajo zavedanja glede ogromnega izvirnega greha, zaradi katerega ljudje živijo na 
Zemlji, vse dokler oni ne poznajo medsebojnih odvisnosti, katere pojasnjujejo 
omenjeno delo Jezusovega Odrešenja, oni ravno tako ne bodo izkoristili blagoslovov 
tega dela Odrešenja. Oni Ga bodo vedno zgolj smatrali kot osebo, katera naj bi 
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domnevno imela poslanstvo; oni si namreč sploh ne vzamejo časa za to poslanstvo (da 
bi razmišljali o tem poslanstvu). 
 
Vendar pa je za človekovo življenje na Zemlji življenjsko pomembno, da on prizna 
Jezusa Kristusa in Njegovo delo Odrešenja, da se on poizkuša osvoboditi njegovega 
ogromnega prvobitnega greha, za katerega pa brez Jezusa Kristusa ne more biti 
opravljene pokore; in zaradi tega je Jezusa Kristusa potrebno priznati, da bi bil 
osvobojen od njega (greha). 
 
In ravno ta pomemnost... izjemna važnost priznavanja Jezusa kot Božjega Sina in 
Odrešenika sveta... bi vam morala dati razlago, zakaj vas še naprej razsvetljujem glede 
tega. In že to bi vam moralo pojasniti zgolj Mojo izjemno pomembno dejavnost 
posredovanja Resnice od zgoraj na Zemljo; nobenega zgodovinskega dokaza namreč 
ni mogoče dati za sled križanja, kakor tudi ne za vse ostale okoliščine... za Jezusov 
način življenja na Zemlji in Njegove brezštevilne čudeže, katere bo zanikala vsaka 
oseba, katera nima znanja o moči duha, o moči Ljubezni. Ljudje verjamejo samim 
tradicijam, katere se posreduje dalje iz ene generacije v drugo, katerih pa ni mogoče 
podpreti z dokazi, zaradi česar jih je obenem tudi potrebno postaviti v področje 
domišljije. 
 
Vendar pa morajo biti ljudje vedno znova podučeni glede dejstva, da je Jezus Kristus 
njihovo edino odrešenje (rešitev), če oni želijo po smrti njihovega telesa vstopiti v 
Kraljestvo blažene sreče... Oni morajo prejeti znanje glede dejstva, da oni, ko umre 
njihovo telo, ne prenehajo obstajati, in da je njihovo stanje potem odvisno od 
njihovega stališča do Jezusa Kristusa in Njegovega dela Odrešenja. 
 
Vera v Njega je tako pomembna, da mora biti storjeno vse, da bi se ljudem olajšalo 
priti do vere. In najhitrejši možen način je preko resničnega prikaza Njegovega 
življenja na Zemlji, skozi razlago glede Njegovega poslanstva, katero pa ni bilo 
utemeljeno na posvetnih (zemeljskih), temveč na duhovnih razlogih. To pa ravno tako 
potrebuje resnično posredovanje dalje znanja, katero daje razlago o vsem, kar se je 
dogajalo pred Jezusovim delom Odrešenja (Knjižice št. 15, 39 & 40)... 
 
Vsak tisti, katerega je mogoče uvesti v to znanje zaradi njegove lastne pripravljenosti, 
da spozna Resnico, ne bo več dvomil v izjemno pomembno poslanstvo Jezusa, 
človeškega bitja, pri čemer bo potem ravno tako priznal Njega in Njegovo delo 
Odrešenja, kakor Ga bo obenem tudi priznal (oznanjal) pred njegovim bližnjim. 
Potrebno je priznati, da mu nič od tega znanja ne more biti dokazano na kakršenkoli 
posveten (zemeljski) način, da pa on teh učenj ne bo zanikal, če jih sprejme preko duha; 
on bo z gotovostjo verjel vanje, tudi celo brez dokaza, pri čemer bo potem tudi sam 
zastopal Resnico o tem. 
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Življenje vsake osebe na Zemlji je zaman, če on ne najde Jezusa Kristusa in se ne napoti 
do Križa. In čeprav je zanj mogoče, da Ga lahko še naprej sprejme (prizna) v kraljestvu 
onostranstva, pa bo on prikrajšan za mnoge blagoslove, katere bi on lahko izkoristil na 
Zemlji, da bi postal Božji otrok, kar pa on lahko doseže zgolj na Zemlji. 
 
V življenju po smrti je težko prejeti že tisto malo svetlobe (razsvetljenja, Resnice), če je 
duša trmasta, kakor je bila na Zemlji, in zavrača sprejeti učenja, katera ji ponujajo 
svetlobna bitja. Zaradi tega bo pred Koncem storjeno vse, da bi se ljudem dalo pravilno 
razumevanje Jezusa Kristusa, v čemer pa obenem tudi lahko prepoznate razlog za 
Moja razodetja (te Objave), ker vam ljudje ne morejo priskrbeti resnične razlage. Jaz 
bom namreč vedno poskrbel, da se bo ohranilo znanje o Jezusu in njegovem delu 
Odrešenja. In Jaz bom vedno popravil zmote (neresnice), ker je zgolj Resnica pravilna 
svetloba; in vi boste ravno tako brez dvoma sposobni (s)prejeti Resnico, če hrepenite 
po njej in Me prosite, da vam jo dam. AMEN 
 
 

.......................................................................6…................................................................. 
Lažni kristusi in lažni preroki... Značilnost: Odrešenje 

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

 
Bertha Dudde, št. 8487, 4. maj 1963 

 
LAŽNI KRISTUSI IN PREROKI… 

 
Pazite se lažnih kristusov in lažnih prerokov... Opozoril sem vas glede njih, ko sem živel 
na Zemlji, ker sem poznal dejavnosti Mojega nasprotnika (Satana), njegove postopke 
in brezobzirne zvijače, preko katerih on vas ljudi poizkuša  odvleči v pogubo. On 
uporablja vsakršna sredstva, to pa še posebno v času poslednjih dni, da bi povečal 
temo, v kateri hira človeštvo. Vse povsod bodo ljudje, kateri trdijo, da vedo (imajo 
znanje) in da so uvedeni v skrivnosti stvarstva, kateri od ljudi zahtevajo prizavanje in 
vero v njihova duhovna spoznanja. Oni so zgolj orožje Mojega nasprotnika, ker oni 
podpirajo in širijo duhovno znanje, katero pa je popolnoma v nasprotju z Resnico. Lažni 
kristusi in lažni preroki se bodo pojavljali v velikem številu... Vsi oni bodo pod krinko 
Božanskih glasnikov; vsi bodo trdili, da imajo znanje in da so v stiku z najvišjimi 
predstavniki... Oni se bodo pretvarjali, da so glasniki svetlobe, čeprav pa sami hodijo v 
zelo globoki temi, zaradi česar bodo oni vedno širili temo med njihovimi bližnjimi 
človeškimi bitji. Oni ne morejo oddajat svetlobe (Resnice), ker oni sami nimajo 
svetlobe. Vendar pa je njihovo obnašanje tako samozavestno, da si ljudje ne upajo 
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dvomiti v njihovo Božje, kateri pa v resnici vendarle delajo za Mojega nasprotnika 
(Satana). Vendar pa bodo to sposobni prepoznati zgolj tisti ljudje, kateri sami živijo v 
Resnici, toda katere bodo oni označili kot lažne preroke... In težko bo prepričati 
samega sebe v Božje poslanstvo resničnih prerokov, čeprav pa to ni nemogoče... 
Dejstvo, da resnični preroki obstajajo, je dokazano preko Mojega opozorila zoper 
lažnih prerokov... 
Torej vi morate vedno zgolj resno hrepeneti, da ne padete kot plen slednjim, pri čemer 
pa boste vi resnično vedeli, h komu se morate usmeriti. Moji glasniki vam bodo namreč 
prinesli sporočilo, katero bo ganilo vašo dušo na način, da vam bo le to dalo tolažbo in 
vam pomagalo, katero vas bo afektiralo (ganilo, vplivalo na vas) kot hranljiv obrok in 
osvežilna pijača, po kateri boste vi še naprej hrepeneli in na ta način postali vidno 
okrepljeni za vašo pot zemeljskega življenja; medtem ko vas zavajajoče znanje, 
katerega ste prejeli skozi napačna učenja, ne more prepričati o Resnici, kakor ravno 
tako ne doprinesejo k nikakršnemu razsvetljenju ali stimulaciji vaše duše... Ono je in 
tudi ostaja prazno znanje, katero bo za vas le malo vredno zaupanja (verodostojno) in 
ne bo imelo neke koristi za vas. Ono vam bo prej povzročilo obup in strah, ker ne 
morete v sebi odkriti ljubečega Boga, Kateri je kot Oče Njegovim otrokom. Lažni 
preroki ne bodo mogli nikoli ljudem ponuditi Čiste Resnice, in nasprotnik ima namen, 
da spodkoplje Resnico in da ljudi zaplete v zmote. Njegovo najbolj goreče prizadevanje 
je, da ljudem odvzame Resnico o Jezusu Kristusu in Njegovem delu Odrešenja, o 
Božjem učlovečenju v Jezusu, ali pa da zmede njihove misli, tako da se oni ne bodo 
napotili do Križa, zaradi česar njihova zemeljska pot ostaja neuspešna za dušo... In 
njemu ni nobeno sredstvo preveč hudobno, da ga ne bi uporabil; Jazus ga je namreč 
premagal s Svojim križanjem (Kološani 2:15), tako da on ponovno poizkuša pridobiti 
sadove Njegove zmage... Duše, katere se usmerijo k Jezusu, so zanj (za Satana) 
izgubljene; zaradi tega bo on poizkušal dati nek povsem napačen opis Jezusa, tako da 
oni ne vidijo nobenega razloga, da bi se morali napotiti do Križa. Resnično delo 
Odrešenja ima ravno tako odrešujoč učinek, kar pa pomeni, da bo Moj nasprotnik 
izgubil svoje privržence, tako da on to poizkuša preprečiti z zvijačnostjo in prevaro. In vi 
ljudje lahko resnično prepoznate vsakega lažnega preroka že zgolj po dejstvu, da vas 
on odvrača od znanja o Odrešenju Jezusa Kristusa, pri čemer pa ga vi lahko upravičeno 
zavrnete kot »lažnega preroka«... In še posebno v času poslednjih dni vi lahko opazite, 
da so vse bolj pogosto dani opisi najrazličnejših duhovnih predmetov s strani tistih, 
kateri se predstavljajo kot preroki Resnice. In vi so mnenja, da je odrešenje preko 
Jezusa Kristusa... žrtev na Križu s strani človeka Jezusa, da bi opravil pokoro za 
ogromno krivdo greha... dvomljivo (malo verjetno), ker vera v to predstavlja za Mojega 
nasprotnika izgubo privržencev, katerih pa on ne želi izgubiti... 
 
O Jezusu Kristusu razpravljajo že stoletja, ker se vedno znova pojavljajo lažni preroki, 
kateri so že dokazali njihovo povezanost z Mojim nasprotnikom in so bili pod njegovim 
vplivom, da delujejo zoper Jezusa... In četudi so bili oni nesposobni popolnoma zanikati 
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zemeljsko življenje človeka Jezusa in na ta način povsem odstraniti znanje o Njem, pa 
je bil resničen namen Njegovega zemeljskega življenja... Njegovo odrešeniško 
poslanstvo... znova prikazano kot zavajajoče učenje; in to je ljudem odvzelo upanje, da 
bodo kdajkoli osvobojeni krivde greha, če oni sami ne dajo odškodnine... če so tako oni 
sami verjeli lažnim prerokom. Vendar pa se nobeno človeško bitje ne bo moglo nikoli 
osvoboditi njegove ogromne krivde brez pomoči Jezusa Kristusa; nobeno človeško 
bitje ne bo nikoli uspelo izpopolniti se s svojo lastno močjo, brez Jezusa Kristusa, ker 
izvirni greh to popolnoma preprečuje... Zato je »odrešenje samega sebe« nemogoče 
ne glede na to, kako iskreno je hrepenenje, ker je volja človeškega bitja prešibka, 
katera bi bila vedno znova neuspešna...Ne glede na to, kako ste podučeni... če Jezus 
Kristus ni prikazan kot Božji Sin in Odrešenik sveta, v Katerem sem se Jaz utelesil, vi 
niste podučeni o popolni Resnici; in vi za vekomaj ne boste postali svobodni, ker vas 
zgolj Resnica lahko osvobodi (Janez 8:31, 32). In Jaz Osebno vam prenašam to Resnico, 
Jaz Osebno, vaš Bog in Stvarnik večnosti, največji in najpopolnejši Duh v 
neskončnosti... Jaz vam neposredno prenašam razodetja (te Objave) in vas uvajam v 
Resnico (Janez 16:13); Jaz vam namreč želim ponovno dati svetlobo zavedanja (znanja), 
katero ste si vi nekoč prostovoljno zapravili in katera vam bo vrnjena pod pogojem, da 
jo vi voljno sprejmete pod pogojem, da dopustite, da vas Jaz podučim in da se Mi 
predate z Ljubeznijo, pri čemer tako obenem tudi izpolnjujete Mojo voljo... pod 
pogojem, da se spremenite v Ljubezen in da ponovno sprejmete vašo izvorno naravo, v 
kateri ste bili tako srečni, da je to nemogoče opisati. Samo Eden vam lahko obljubi vse 
to in samo Eden vam lahko pomaga, da to dosežete; in ta Eden (Edini) je Jezus, Kateri 
se je popolnoma združil z Menoj, in tako sva On in Jaz eno (Janez 10:30)... Bog iz 
večnosti v večnost. AMEN 
 

*** 
 

Bertha Dudde, št. 8521, 7. junij 1963 

 
LAŽNI KRISTUSI IN PREROKI… ZNAČILNOST: ODREŠENJE... 

 
Močna svetloba meče globoko senco... Še posebej tam, kjer Moja Čista Beseda oddaja 
svetlobo na Zemljo (to je tako kot sonce, ki oddaja svoje žarke), bo ravno tako 
dostavljenih veliko zmot, ker Moj nasprotnik želi zatreti svetlobo od zgoraj ali pa 
prikriti njen odsev. To pa obenem tudi pojasnjuje njegov poizkus, da bi zevedel ljudi z 
navidezno podobnimi darovi, da bi zavedel ljudi s pošiljkami iz sveta teme, katere jim 
poizkuša dostaviti v enaki obliki, toda katere jasno kažejo njegovo nasprotovanje, ker 
to odvrača ljudi od tega, kar je najbolj pomembno: od Čiste Resnice o Jezusu Kristusu 
in Njegovem delu Odrešenja... Odrešenje duš preko Jezusa Kristusa je ravno to, kar on 
želi preprečiti, da bi zadržal svoje privržence, na katere on sedaj gleda kot na njegovo 
moč. Ponujenega bo veliko duhovnega znanja, in vsak bo trdil, da ga je »prejel od 
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zgoraj«... Moj nasprotnik (Satan) se namreč ne sramuje tega, da se preobleče v angela 
svetlobe, da bi zmedel razmišljanje ljudi. In Jaz mu ne morem preprečiti, da se približa; 
navsezadnje mu ljudje sami dajejo to pravico, ker je v glavnem hrepenenje po 
nenavadnih izkušnjah (senzacijah) to, kar nudi Mojemu nasprotniku priložnost, da 
posreduje in da jim priskrbi duhovno znanje, katero pa je brezkoristno, če ne celo 
pogubno za človeško dušo. Mnogi ljudje imajo zelo močno hrepenenje po nenavadnih 
izkušnjah, zaradi česar niso dovolj kritični do samih sebe... Če se oni usmerijo k Meni z 
iskreno željo, da bodo zaščiteni in da ne razmišljajo napačno, če se oni resnično 
zanimajo za Čisto Resnico, bodo oni tudi zaščiteni in Moj nasprotnik ne bo mogel 
vplivati na njih, ker bom Jaz Osebno postavil notranji odpor v njihovo srce... Toda v 
glavnem so oni tisti, kateri so začeli komunicirati z onostranstvom, pri čemer pa sami 
niso sposobni preveriti, ali prejemajo Resnico ali zmoto... In duhovna bitja v 
onostranstvu izkoriščao to stališče tako, da ljudem posredujejo vsebine, katere oni 
brez preverjanja sprejemajo kot Resnico, pri čemer tako Moj nasprotnik lahko nenehno 
posreduje (Devteronomij – 5 Mz 18:11, 12). Dejstvo, da njega zgolj zanima povečanje 
teme in da ljudem prepreči pot do Mene... da bo on naredil vse, kar je v njegovi moči, 
da bi ljudem preprečil, da bi bili (od)rešeni preko Jezusa Kristusa, se lahko ravno tako 
razume kot skorajšnji Konec. In tako so takšne povezanosti z duhovnim svetom povsod 
vzpostavljene, in ljudje raje sprejmejo to duhovno znanje, kot pa Čisto Resnico, katero 
sem jim Jaz dostavil. 
 
Vendar pa Jaz ne bom vplival na svobodno voljo ljudi, ampak bom namesto tega vedno 
znova zagotovil razlago, tako da bo vsaka oseba, katera se iskreno trudi, prepoznala 
Resnico in zavrgla zmoto. Jaz vam bom pogosto govoril o značilnostih; Jaz bom tistim 
izmed vas, kateri Mi želijo služiti, zagotovil jasno sposobnost razločevanja, tako da se 
lahko preverite in da obenem tudi v zameno jasno podučite vaša bližnja človeška bitja, 
tako da bodo oni lahko ravno tako prepoznali zmoto in da se je bodo osvobodili... Vi 
ste lahko prepričani, da se nobena oseba, katera iskreno išče Resnico, ne bo zapletla v 
goščavo laži, katere pa Moj nasprotnik ve, kako jih postaviti (jih pomešati med 
Resnico)... ker vsakemu tistemu, kateri nekaj sprejme brez preverjanja, primanjkuje 
zelo globokega hrepenenja po Resnici. In tako ga Jaz ne morem zaščititi, ker ima Moj 
nasprotnik ravno tako pravico, da se bori za vsako dušo, tako da je ne bi izgubil, ker mu 
je ona nekoč prostovoljno sledila (mu je prostovoljno dala pravico); in on popolnoma 
izkorišča njegovo pravico v času, ko duša živi kot človeško bitje... in zgolj lastna volja 
človeškega bitja ga lahko onesposobi... Vi boste še naprej veliko slišali o njegovem 
delovanju, tako da morate usmeriti vedno več pozornosti na vse, kar se dogaja okoli 
vas samih... vi bi morali vedno zgolj iskati Mene in Mojo zaščito, katere pa vam Jaz ne 
bom zavrnil... Jaz sem vam nenehno govoril, da se pazite lažnih kristusov in lažnih 
prerokov (Matej 24:24)... In kako pogosto vas bo še naprej poizkušal napeljati na 
napačno pot... kako pogosto bo najsvetejše izmed vseh imen še naprej izkoriščeno, da 
bi vam bila ponujena zmota in neresnica. Toda vi... če ste resni glede Resnice... morate 
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usmeriti pozornost na vaš najgloblji občutek, kateri bo vedno zavrgel zmoto. In vedno 
se predajte Meni in Moji milosti; Moj nasprotnik bo namreč izgubil vso moč nad vami, 
čim Mi je samo naklonjena vaša volja. Lažni kristusi in lažni preroki vas bodo želeli 
vedno znova zapeljati, vse do Konca. Vendar pa jih vi lahko prepoznate; oni namreč ne 
bodo izpostavili Jezusovega dela Odrešenja in vas ljudi ne bodo poizkušali opogumiti, 
da se napotite do Križa, da bi se osvobodili vaše krivde greha... Potem pa boste vi 
ravno tako vedeli, da niste bili resnično podučeni, in lahko z gotovostjo zavržete 
(zavrnete) vse, kar vam je ponudila ta stran... Ravno pomanjkanje znanja glede pomena 
dela Odrešenja je duhovna tema (mrak, neznanje), katera mora biti prežeta s svetlobo 
Čiste Resnice... Delo Odrešenja mora biti povsod oznanjeno, pri čemer je potrebno 
navesti, da je odrešenje... odpuščanje greha preko Jezusa Kristusa... najpomembnejša 
stvar, katero je potrebno sprejeti v zemeljskem življenju, da bi bilo mogoče vstopiti v 
Kraljestvo svetlobe in blaženosti... In to znanje vam je ponovno dostavljeno skozi Mojo 
Besedo od zgoraj (glej Knjižico št. 54)... Toda Moja Beseda ne bo nikoli izgovorjena tam, 
kjer ni danega nikakršnega znanja o Njem in kjer ni sprejeto Njegovo delo usmiljenja 
oz. je prikazano kot nepomembno (trivialno)... Zaradi tega se pazite lažnih kristusov in 
prerokov, ker oni zgolj povečujejo temo, katera se razprostira po Zemlji, vendar pa oni 
ne dajejo svetlobe (Resnice, resničnega znanja). AMEN 
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Bertha Dudde-Življenjepis 

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

 
»Oče, jaz sem se sedaj začel zavedati težine greha mojega 
prazgodovinskega odpadništva od Tebe. Jaz verjamem, da si 

bil Ti v Jezusu Kristusu in da si na Križu zame prelil Svojo 

Kri za odpuščanje mojih grehov. Zato Jaz na široko odpiram 

vrata svojega srca, da Te v Jezusu Kristusu sprejmem kot 

mojega osebnega Zveličarja in Odrešenika. Jezus, od sedaj 
naprej edino Tebe priznam za svojega Gospodarja. Hvala Ti 

Oče, ker si me sedaj (od)rešil!« 
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V hrvaščino prevedel in sestavil Lorens N. 

 

Iz hrvaščine prevedel Sašo O. 
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