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Moji najboljši prijateljici in
najbližji sodelavki pri
delu za Kristusa;
osebi, za katero se mi ni
potrebno ozirati,
da bi vedel, da vedno
stoji izza mene:
Hvala ti za vsa ta leta, ker si
brezpogojno verjela vame!

Ivana Hum

'Za Mene je zagotovo vse mogoče, vendar pa Me samo človekova
otroška Ljubezen in neomejeno zaupanje v Mojo pomoč
motivirata, da mu to podarim; Jaz Sem namreč vam ljudem dal
obljubo, da Jaz ne bom razočaral čvrste vere in da vam bom Jaz
dal, karkoli prosite, če molite v Duhu in Resnici.' (BD 4936)
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Po stezi vere in Ljubezni do združitve z Očetom in do večne blaženosti…
Zavestno prepoznavanje in priznavanje krivde greha je nujno...

........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 6033, 25. avgust 1954

STEZA LJUBEZNI IN VERE… PRIZNATI BOGA…
Če vi želite priti do Mene in do večne blaženosti, se morate napotiti po poti vere in
Ljubezni. Vi morate enostavno verjeti, da vas je ustvarila Sila, Katera vas ljubi in Katera
vas zaradi tega želi videti v stanju popolnosti (Matej 5:48); samo nekaj, kar je popolno,
je namreč lahko združeno z Njo in s tem tudi srečno… In Ona želi, da ste srečni, ker vas
ljubi…
Vi bi morali verjeti v Mene, Kateri sem vas ustvaril iz Moje Ljubezni… In že celo
domneva glede tega, kar še niste sposobni verjeti, bo povzročila, da se izročite tej Sili.
Potem pa se boste vse bolj prepričljivo naučili verovati, ker je že to priznavanje nek
izraz vaše izvorne narave, ker ste iz Mene nastali v popolnosti in ste popolni tudi ostali,
vse dokler ste Me priznali kot vašega Boga in večnega Stvarnika. Kljub temu pa ste vi z
vašo lastno krivdo izgubili vašo lastno popolnost, ko ste se obrnili stran od Mene in (se
usmerili) k tistemu (Luciferju), ki je s svojo voljo sicer dejansko sodeloval pri vašem
ustvarjanju, vendar pa je za ustvarjanje najprej od Mene prejel moč. Vi ste priznali
nekoga drugega in zavrnili Mene… In samo takrat, ko popolnoma prostovoljno
prepoznate in priznate Mene, kot vašega Boga in večnega Očeta, boste ponovno
vstopili v stanje popolnosti, katero vam omogoča, da ostanete z Menoj. Zato Jaz
najprej zahtevam vero v Mene… Vi pa lahko pridete do prave vere zgolj tedaj, ko je v
vas prižgana svetloba, katera vam zagotavlja jasno dojemanje… Morate biti namreč
sposobni prepričljivo kot Resnico zastopati to, v kar bi morali verovati, kar pa morate vi
jasno prepoznati… Zaradi tega mora nekaj, česar do sedaj niste videli, svetloba postati
bleščeče osvetliti; ta svetloba pa je iskra Ljubezni, katera mora biti prižgana v vasin
katera je tudi z lahkoto prižgana, če se vi usmerite k Meni, da se tako lahko žarek Moje
svetlobe dotakne vašega srca in da začne goreti. To pa pomeni, da boste potem vedno
naredili samo to, na kar vas opozarja vaš notranji glas, da naredite; da boste vi storili
to, kar bi želeli, da bo vam storjeno (Matej 7:12)…
Vsak izmed vas človeških bitij se je sposoben postaviti v položaj bližnjega človeškega
bitja, kateri trpi v težavi, pri čemer bo on potem vedel, kaj si on želi… tako bi moral on v
skladu s tem delovati (obnašati se) do svojega bližnjega… Ta občutek olajšanja, ko
prejme (izkusi) pomoč, bo prisoten v vsaki osebi… Njemu je namreč prirojeno to, da ve,
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da bi moral enako narediti... In vsak, ki se prepušča tej notranji sili, odpira njegovo srce,
pri čemer ga lahko prevzame Moj žarek Ljubezni in svetlobe, kateri ga tako osvetljuje
in mu daje najjasnejše dojemanje (spoznanje)… Potem bo njegova vera oživela skozi
Ljubezen… Medtem ko je bila pred tem ona popolnoma razumska vera, katera je sicer
priznala Moj obstoj kot Boga in Stvarnika, vendar pa mu ni pokazala poti do Mene, kot
do njegovega večnega Očeta… To dojemanje pa povzroči zgolj Ljubezen v človeškem
srcu. In glede na to vam Jaz pravim, da se morate vi napotiti po poti vere in
Ljubezni… da se vera brez Ljubezni še ne more imenovati pravilna vera, da jo bo
lahko oživela zgolj Ljubezen (Jakob 2:14-26) in da zaradi tega brez Ljubezni ne
more biti nikakršnega dojemanja. Sam razum namreč ne bi bil nikoli sposoben dojeti
medsebojnih odnosov, ki pa so s strani Ljubezni v človekovem srcu z lahkoto
dojemljivi… Ravno tako pa se od vere brez Ljubezni lahko kaj hitro ponovno odneha,
medtem ko vera, ki je zaživela skozi Ljubezen, ne bo nikoli zavržena, ker je znanje
sedaj postalo prepričanje. Zaradi tega se od človeškega bitja pričakuje, da najprej
veruje, da tako lahko oseba uredi svoje občutke glede te Sile, Katera ga je ustvarila… In
Moje razsvetljenje (iluminacija) Ljubezni je odvisno od tega, kako močno je njegovo
hrepenenje po tem, da stopi v stik s svojim Stvarnikom. Vendar pa mora bitje k Meni
pristopiti v popolnoma svobodni volji; on se mora v popolnoma svobodni volji napotiti
po poti Ljubezni in vere, katera pa ga bo potem dokončno vodila do Mene in do večne
Blaženosti. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8096, 7. februar 1962

DELO SPREMINJANJA V LJUBEZEN IN VERA…
Želim vas uvesti v Moje kraljestvo svetlobe in lepote… ker vas ljubim in želim biti ter
ostati z vami združen za celotno večnost. Vendar pa se ta združitev lahko zgodi samo z
bitji, katera so se prilagodila Moji temeljni naravi, katera so se ponovno preoblikovala,
kakršna so bila na začetku, ko so kot povsem popolna nastala iz Mene, kar pa obenem
določa tudi to, da so bili oni čista svetloba in Ljubezen. Tako se morajo oni ponovno
spremeniti v svetlobo in Ljubezen, ker so oni njihovo prejšnje popolno stanje
prostovoljno spremenili v nasprotno. Kljub temu pa je to preoblikovanje v Ljubezen preobrazba v popolnost delo svobodne volje Mojih živih stvaritev, zaradi česar lahko
mine neskončno časa, dokler to ni doseženo… Ker pa Moja neskončna Ljubezen to
bitje vedno spremlja in mu priskrbi vse priložnosti, bo ono nekega dne povsem
zagotovo doseglo cilj… Prej ali pa pozneje bo delo preobrazbe uresničeno in bitje bo
sprejeto v Moje kraljestvo svetlobe in slave, kjer bo večna blaženost njegova usoda. Vi
ljudje, ki živite na Zemlji, da bi dokončali ravno to delo preobrazbe v Ljubezen,
morate verjeti, da vas Jaz ljubim. In potem se Mi boste vi želeli približati in boste
hrepeneli po Moji osvetlitvi Ljubezni… Vi morate namreč vedeti, da ste prejemniki
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Mojega ognjenega pritoka Ljubezni in da je samo od vaše volje odvisno, ali(ob)čutite
Mojo učinkovitost… In vi bi morali vedeti, da Jaz ne bom odnehal, vse dokler se vi ne
potopite v ocean Moje Ljubezni in se za vekomaj združite z Menoj… Vi morate verjeti v
to, ker vi lahko doživite dokaz samo takrat, ko ste uresničili vaš cilj.
Tako vas mora vera v zemeljskem življenju spodbuditi k temu, da se usmerjate v skladu
z Mojo voljo… da si najprej prizadevate živeti življenje Ljubezni, kakor ste podučeni s
strani Mojih zapovedi, da boste tako z izpolnjevanem Mojih zapovedi dojeli, da je to, v
kar verujete, Resnica… Vi namreč lahko sami dosežete prepričanje na način, da živite
življenje nesebične Ljubezni do bližnjega, kar pa vam bo dejansko omogočilo, da bo
dostopno to znanje, katero vas bo osrečilo. Vi ste lahko zagotovo podučeni o lepotah
Mojega kraljestva, da bi to povzročilo, da stremite k njim… vendar pa boste vi dosegli
pravilno vrsto vere samo takrat, ko izpolnjujete Moje zapovedi Ljubezni. Potem pa
boste v vas samih (ob)čutili Mojo Ljubezen, pri čemer boste sposobni prepoznati Mene
Osebno kot Boga Ljubezni. Jaz hrepenim po Ljubezni mojih živih stvaritev in želim, da
oni kot otroci hrepenijo po Očetu, da bi se jim lahko približal in jih z Mojo Ljubeznijo
naredil blaženo srečne. Če bi dojeli bogate blagoslove, ki so rezultat vsakega dela
nesebične Ljubezni, bi se vi resnično spremenili in se v kratkem času oblikovali v
Ljubezen, da bi tako izpolnili namen vašega zemeljskega življenja… Vendar pa
mora biti vse to storjeno z vašo lastno svobodno voljo… Zaradi tega si Moja Ljubezen
nenehno prizadeva, da vas skozi Moje Besede motivira k temu, da ste dejavni v
Ljubezni in vas spodbuja, da živite Ljubezen… tako, ko vam v poslednjih dneh pošiljam
Moje učence, da vam oznanijo Moj Evangelij Ljubezni (Knjižice št. 7, 12 & 21)… Ne
obstaja namreč ničesar, kar bi lahko nadomestilo Ljubezen… Vsaka oseba mora s svojo
lastno svobodno voljo v sebi prižgati ljubezen in jo razplamteti v blesteči plamen. Ta
Ljubezen pa se bo združila z Menoj, z Večno Ljubeznijo, ker Ljubezen ne more drugače
kot stremeti k Meni. In čim Jaz osebo lahko ponovno osvetlim, kot je bilo to na
začetku, se bo bitje tudi spremenilo v njegovo izvorno stanje. Ono bo ponovno postalo
Ljubezen in bo takó za vekomaj združeno z Menoj. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8973, 9. maj 1965

VERA IN LJUBEZEN VODITA DO ZDRUŽITVE Z BOGOM…
Če mislite na Mojo neskončno Ljubezen, ki je nase vzela najhujše trpljenje in umiranje
za vaše grehe, da bi za vas ponovno odprla vrata kraljestva svetlobe, potem bi vas že to
sámo delo pokore moralo spodbuditi k temu, da se na Mojo Ljubezen odzovete
(reagirate) s takšno globino, katero ste sposobni čutiti (2 Korinčani 5:14)… Vendar pa
vam ravno tega primanjkuje. Vi namreč niste sposobni zbrati toliko Ljubezni, ker vas
Moj nasprotnik (Satan) še naprej drži v okovih in bo naredil vse, kar lahko naredi, da bi

8

preprečil vaše dobrosrčne dejavnosti. Ni v tem stvar, da ste vi popolnoma nesposobni,
ker je v vaši notranjosti skrita iskra Moje Ljubezni, katero bi morali zgolj negovati, da bi
se razvila v bleščeč plamen. To pa zahteva vašo voljo, ki je svobodna in zato tudi ni
prisiljena tako s strani Mene, kakor tudi ne s strani Mojega nasprotnika. In ta svobodna
volja lahko naredi vse… Ona lahko vzpostavi najbolj intimno vezo z Menoj, kakor se
ona obenem tudi lahko popolnoma podredi Mojemu nasprotniku… Celo najšibkejša
volja Mi že zadostuje, da vam zagotovim moč in da nenehno dokazujem Mojo
neskončno Ljubezen do vas… Če vi glede na to Mene Osebno v Jezusu (po)kličete na
pomoč proti njemu, se bo vaša odločnost okrepila in vi boste pobegnili Mojemu
nasprotniku; vi boste stremeli k svetlobi, simelno živeli vaše življenje in dejansko
dosegli končni cilj: združitev z Menoj (Janez 17:21-23; Knjižica št. 61).
In kaj bi morali najprej storiti, da ne bi živeli zaman vašega življenja?
Najprej bi morali verjeti v Silo, Katera vas je ustvarila… Če to silo priznate, potem boste
vi zlahka vzpostavili mentalni stik z Menoj, ker vaša vera v Mene že daje dokaz, da se
želite ločiti od vašega sedanjega gospodarja; on bo namreč poizkušal omajati vsakršno
verovanje, katerega imate… Ker pa se vi sami od sebe usmerjate k Meni, vam bom Jaz
pomagal, da se napotite po pravilni poti, katera vodi do Mene. Najprej vas bom podučil
o Božanskem odrešeniku Jezusu Kristusu, v Katerem sem Jaz postal človeško bitje, in
vam pri tem razložil pomen, katerega ga ima On za vas… In čim vi veste, da se lahko
vedno obrnete na Njega, da sva On in Jaz Eno (Janez10:30; 17:21-23), Mu boste vi
vedno izročili vašo krivdo, katera je bila vzrok za vaše človeško življenje na zemlji… Od
takrat naprej pa boste vi lahko (ob)čutiti veliko Ljubezen, katero Jaz pričakujem od vas
in katera je potrebna, da bi se združili z Menoj.
Vi lahko na ta način pridete do vere v Bitje, Katero je izjemno močno, modro in polno
Ljubezni… In ko ste spoznali, da je to Bitje nadvse popolno, Ga boste vi tudi sposobni
ljubiti… V tem primeru pa boste obenem tudi spoznali, da morate k temu Bitju stremeti
in da ste zaradi vašega prejšnjega greha odpadništva vi še naprej oddaljeni od Njega;
da vas On želi ponovno pridobiti nazaj in da želi pritegniti vašo Ljubezen, katera pa
edina lahko razveljavi prvobitni greh, ko je bil izročen Jezusu Kristusu, Kateri vas je na
Križu (od)rešil te krivde greha…
Edino Ljubezen vas lahko ponovno vodi nazaj k Meni. Edino Ljubezen je potrebna,
da vam ponovno omogoči, da vstopite v kraljestvo svetlobe. Edino Ljubezen vam
vrača vse sposobnosti, katere ste nekoč v obilju posedovali in se jim odrekli.
Ljubezen je edina veza med Menoj in vami, ker je ona vaš temeljni element, kakor
sem tudi Jaz Osebno Ljubezen… Zaradi tega, če verujete v Mene, potem je iskra v
vas, katera spodbuja to vero v Bitje, že oživela in se bo tudi vse bolj pogosto prižigala
ter končno vodila do združitve… Zaradi tega verujte, da Jaz obstajam, da sem ustvaril
vas, kakor tudi vse, kar vidite okoli vas, in vi ne boste mogli drugače, kot vzpostaviti
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mentalni stik z Menoj, pri čemer boste na ta način tudi prejeli moč. Vi boste imeli
znanje,kar pa pomeni, da bodo k vam tekle pravilne misli, da boste tako spoznali
Resnico. Rezultat prenosa Moje moči Ljubezni je namreč ta, da imate vi ravno tako
lahko vpogled v prej (za vas) zaprte sfere… kar pa je vedno odvisno od vaše stopnje
Ljubezni…
Naj glede na to Ljubezen v vas postane dejavna, ker je Ljubezen vse; ona vam daje
jasne misli, kakor tudi moč, da naredite vse, kar je koristno za vašo dušo. Ona vas
bo pripeljala do Jezusa Kristusa. In ko ste Me enkrat spoznali v Jezusu Kristusu, se
boste vi tudi nedvomno napotili po poti do popolnosti. Vi se boste vrnili v hišo
vašega Očeta, od katere ste se nekoč prostovoljno oddaljili. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 9010, 7. julij 1965

PREPOZNAVANJE IN PRIZNAVANJE KRIVDE…
Za vas ljudi je ravno tako ključnega pomena to, da prepoznate in priznate vašo krivdo,
da bi bili svobodni skozi Jezusa Kristusa, Božjega Odrešenika, Kateri je zaradi nje na
Križu umrl namesto vas… Pred (samim) priznavanjem dejstva, da ste vi postali krivi,
morate zbrati voljo, da si dovolite biti(od)rešeni, ker boste potem zavestno stremeli k
vrnitvi v hišo vašega Očeta. Vi boste prej ali pa pozneje morali dojeti, da ste nekoč
zagrešili zoper Boga Osebno in potem tudi resno hrepeneti po tem, da bi postali
osvobojeni te ogromne krivde, katera je temelj vašega obstoja kot človeško bitje na
zemlji. In če potem to krivdo zavestno prinesete pod Križ, vam bo ona tudi odpuščena,
kakor tudi vsa krivda, katero ste si nakopičili na zemlji, ko ste bili še naprej brez znanja
o pombnosti Božjega Odrešenika za človeško raso. Zgolj glasno izgovarjanje z vašimi
usti ni dovolj in zgolj tradicionalno zasnovana vera v Njega ni zadostna. Vi morate biti v
popolnem zavedanju glede tega, kar je Človeško bitje Jezus naredil za vas: da je On
namesto vas trpel in umrl, namesto vaše krivde greha, da bi Bogu ponudil žrtev pokore,
brez katere vi ne bi mogli vstopiti v kraljestvo svetlobe. Samo potem bo to živa vera,
katera ima edina vrednost pri Bogu, vašemu večnemu Očetu… ker boste zgolj tedaj
tudi prepoznali vašo prejšnjo krivdo in boste priznali vašo lastno napako ter namenili
prošnjo za odpuščanje… To jetorej vaša edina naloga na zemlji, katero pa boste
uresničili samo takrat, ko vas prevzame Ljubezen. Neka popolnoma brezčutna
(brezsrčna) oseba namreč nima takšnih misli. On ni sposoben verovati, zaradi česar je
njegovo življenje v zastoju; on ne izpolnjuje dejanskega namena, da se ponovno
spreminjanja v tisto, kar je bil na začetku. On bo vstopil v kraljestvo onostranstva
obremenjen z njegovim prvobitnim grehom, izpod katerega pa ne more biti osvobojen,
vse dokler ne najde Jezusa Kristusa, Kateri ga bo tam sicer zagotovo našel, vendar pa
ga bo On pustil v njegovi svobodni volji, ali Ga bo le-ta sprejel ali pa ne…
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Zaradi tega vi o tem nenehno prejemate svetlobo (znanje), vendar pa se le redko lahko
najdejo tisti, ki imajo odprta srca in ušesa, ki so hvaležni za to svetlobo. Večina ljudi se
namreč sploh ne zaveda, da karkoli delajo narobe. Oni ne iščejo razloga za njihovo
življenje in njihova življenja živijo ravnodušno; hrepenijo samo po tem, kar zadovoljuje
njihovo zemeljsko telo. Oni globlje sploh ne razmišljajo, kakor tudi ne živijo življenja
Ljubezni iz lastne pobude, ker bi drugače oni postopoma prišli do pravilnega
dojemanja… Toda čas beži… on je vse krajši, ker je Konec blizu… Bog Osebno lahko
objavi samo majhen in izginjajoč delež zavedanja o pomembnosti dela Odrešenja, ker
je ravno to Delo Odrešenja tisto, katerega svet ne želi sprejeti. In celo tam, kjer je
naglašeno, pa je to zgolj stvar tradicionalne vere, kar pa je daleč od željenega; kjer se o
odrešenju skozi Njega sicer dejansko govori, vendar pa je zgolj redko uporabljeno na
način, da je prisotno zavestno dojemanje in priznavanje krivde, kar pa je edino, kar
lahko pripelje do odrešenja (Rimljanom 10:9, 10). Ljudje ne vedo, da morajo
uporabljati njihovo lastno svobodno voljo. Oni mislijo, da je dovolj zgolj izpovedovati z
njihovimi usti, da bi prejeli odpuščanje greha, česar pa Bog ne more ceniti… namesto
tega se mora človeško bitje v popolnem zavedanju in z njegovo lastno svobodno
voljo izročiti Božanskemu Odrešeniku… Samo tedaj lahko Delo Odrešenja v njem
uresniči učinek. Vse dokler sprejemajo znanje zgolj z njihovimi ušesi, ne da je pri tem
vključeno njihovo srce, oni ne morejo računati na (od)rešitev njihovega prvobitnega
greha (to se ne nanaša na greh Adama in Eve, temveč na greh, katerega padli angel nosi
s seboj, ko se kot duša uteleša v človeku; se pravi greh, storjen v čisto duhovnem stanju, ki
se je zgodil, ko je Lucifer odpadel in za seboj povlekel množico prvobitnih angelov; glej
Knjižice št. 15, 39, 40 & 62). In zaradi tega bo vedno blagoslovljeno delo tistih, ki
poizkušajo vplivati na njihova bližnja človeška bitja na način, ko jih zgolj opominjajo, da
ljubijo. In vsi tisti, ki so sposobni za živo vero, bodo (od)rešeni njihove krivde, ker
Ljubezen daje svetlobo, katera pa bo sijala celo bolj blesteče, ker so oni našli odrešenje
njihove ogromne krivde. Vendar pa mora biti vsem ljudem jasno dejstvo, da brez
Jezusa Kristusa ni poti do Boga (Janez 14:6). Samo Eden vas je bil namreč sposoben
(od)rešiti vse te krivde.Vendar pa On, zaradi odpuščanja (grehov), obenem tudi želi, da
se Ga zavestno (po)kliče, da bi razdelil neomejeno blaženost, ker sta Bog in Jezus
Kristus eno (Janez 10:30)… Velika skrivnost je namreč ravno v dejstvu, da vi v Jezusu
Kristusu ponovno priznate Boga, Katerega nekoč niste želeli priznati, zaradi česar ste
(pro)padli v brezno… To je bil vaš ogromen greh, zaradi katerega ste postali krivi in
katerega vas je Jezus Kristus (od)rešil (še naprejgovori o grehu prvobitnih angelov in ne o
grehu Adama in Eve: 2 Peter 2:4; Juda 6). AMEN
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..........................................................2.......................................................
Kaj je vera?... Slepa oz. tradicionalna vera je brezvredna…
..........................................................†.......................................................
Bertha Dudde, št. 4017, 6. april 1947

KAJ JE VERA?
Človeško bitje mora skozi njegovo vero postati blaženo… Toda kaj je to vera? Ko
človeško bitje lahko upravičeno trdi, da on veruje? Če so mu predstavljene duhovne
doktrine, potem on ne bo nikoli mogel zahtevati ali pa za njih pridobiti dokaze, ker so
duhovne stvari iznad razumske dejavnosti in jih ni mogoče nikoli preveriti. Zato, če
človeško bitje veruje, mora smatrati kot resnično nekaj, kar ne more biti
dokazano…
Bertha Dudde, št. 4310, 22. maj 1948

»BLAŽENI SO TISTI KI NISO VIDELI PA SO VSEENO VERJELI«
(Janez 20:29)
»Blaženi so tisti, ki niso videli, pa so vseeno verjeli…«Te Moje Besede ne zahtevajo
slepe vere, temveč se zavzemajo za vero brez dokaza, katero sem Jaz ravno tako
pričakoval od Mojih učencev, toda katere nisem našel. »Ker si Me videl, si verjel:
blaženi so tisti, ki niso videli, pa so vseeno verjeli…« Jaz Osebno sem stal pred
njihovimi očmi in Moji čudeži so jih prepričali v to, da so oni prepoznali Mojo modrost,
zaradi česar so verjeli, da sem bil Božji Sin in so hodili za Menoj. Njihova vera je imela
viden dokaz; notranji glas jim je dejal, kdo sem bil, kakor tudi njihovo življenje Ljubezni,
katero je bilo razlog, da sem jih izbral za Moje učence ter jim obenem tudi dal moč
dojemanja. Vendar pa so oni večkrat dvomili v Mene, in ti dvomi so se vedno znova
pojavili. Da pa bi jih okrepil, sem se jim pokazal v Moji božanstvenosti: osvetlil sem
njihovega duha; odprl sem njihovo notranje oko, da so tako lahko videli vojsko
angelov, kateri Mi služijo, da so na ta način s pogledom na Mojo božanstvenost izgubili
vsakršen dvom. Vendar pa je bila njihova vera šibka… Pokazal sem jim sebe v polni
moči. Vendar pa so oni večkrat postali neodločni, tako da sem se moral vedno znova
razodevati, ker so bili oni določeni, da delajo kot Moji učenci; oni so bili določeni, da
zastopajo Moje učenje in da ljudem prinesejo Evangelij. Zaradi tega je njihova vera
morala biti globoka, ker pa so Me oni videli, so tudi verjeli… Jaz pravim, da so blaženi
tisti, ki ne vidijo, pa vseeno verujejo… Njihova vera je namreč veliko bolj verodostojna,
ker ne more biti dokazana. Do nje se lahko pride edinole v srcu, skozi delovanje v
Ljubezni, molitve in razmišljanja… Čeprav pa se Jaz tudi njim razodevam, vendar pa na
način, da razodevanje kot takšno lahko prepozna zgolj vera in da je brez vere to moč
zavreči. Jaz pravim, da je blažen, če on pride do te vere, če ne potrebuje dokaza in če
on kot edini dokaz sprejme delovanje Duha. V to je povsem zagotovo mogoče dvomiti,
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in to lahko prepozna zgolj oseba, ki živi življenje Ljubezni, zaradi česar bo nekega dne
postala blažena. AMEN

… Toda če on želi postati blažen, se od njega pričakuje več kot zgolj slepo vero, katera
pa se kaže v dejstvu, da človeško bitje ne nasprotuje temu, da on tako navidezno
sprejema doktrine, ki so mu ponujene… Od njega se zahteva, da on to v sebi odkrito
zatrjuje; da sprejme učenje, ker je v sebi celo brez dokaza prepričan v njega. To
notranje prepričanje pa bo vedno proizvod mentalne dejavnosti, formiranja nekega
mišljenja glede tega, kar se od njega pričakuje, da veruje. To mišljenje mora vedno on
sam formirati, brez zunanje prisile. Doktrina ga mora tako rekoč zamotiti (da
razmišlja); on mora upoštevati dobre in slabe strani, vse dokler ne pride do končnega
stališča, katerega pa mora potem tudi zagovarjati, če se od njega zahteva izjava. Glede
religijske doktrine je potrebno temeljito razmisliti, preden to lahko postane
resnično mentalno znanje, ker je tu drugače govora zgolj o slepi veri, ki pa je pred
Bogom popolnoma brezkoristna. Rezultat njegovega razmišljanja je odvisen od
njegove želje po Resnici in od njegovega hrepenenja po Bogu, kar pa ga obenem tudi
spodbudi k delovanju v Ljubezni. Bog dejansko ne bo pustil v zmoti (zablodi) tistega, ki
zares išče Resnico, če je on z njegovim vedenje v življenju pokaže, da je dostojen, da
prejme Resnico. Ker pa je zmota razširjena po celem svetu in ker princ laži (Janez 8:44)
poizkuša povsod razprostreti temo, ker bi želel ugasniti vso svetlobo, je razumljivo, da
je bilo med človeško raso priznano zmotno verovanje; Bog namreč spoštuje svobodno
voljo vsakega bitja in celo Njegova Beseda, ki zagotavlja najčistejšo Resnico, je
prepuščena na milost in nemilost človeški svobodni volji. Zato mora biti volji
človeškega bitja ravno tako prepuščeno, da veruje ali pa ne veruje, če on podrobno
preuči posamezne doktrine in o njih formira mišljenje…
Da pa bi bil v slednje prepričan, je nujno, da jih on podrobno preuči oz. on mora o njih
razmišljati. In če je njegovo hrepenenje resno, če on izpolni pogoje, katere je Bog
postavil, da bi podaril duhovno znanje, bo on razumsko vse bolj razsvetljen. Njemu se
bo zdelo, da je jasno in mogoče vse, kar zagovarja njegovo srce. Potem pa on obenem
tudi lahko v prepričanju in brez dokaza izjavi: Jaz verujem… Kako bi bilo lahko drugače
mogoče prepoznati zavajajoče učenje in kako bi Bog lahko od ljudi zahteval
odgovornost, če bi bila Njegova volja, da morajo ljudje izključiti mentalno dejavnost in
jo nadomestiti z brezpogojno slepo vero? V tem primeru ljudje ne bi bili odgovorni
razen nekaterih, ki poizkušajo razširiti takšno učenje in želijo preprečiti vsakršno
nasprotovanje tako, da zahtevajo slepo vero. Vendar pa to ni Božja volja, ker se
psihološko delo navsezadnje začne zgolj z mentalno dejavnostjo, ki pa v prejšnjem
primeru po navadi ostaja zanemarjena. Edino mentalna dejavnost vzpostavlja vezo z
duhovnim kraljestvom; potem pa bodo svetlobna bitja lahko začela delovati in se lotila
njihovega dejanskega dela poučevanja, kar pa je nemogoče, če človeško bitje verjame
na slepo. In on bo zagotovo prišel do zadovoljujočega zaključka, če je resen, kar se tiče
resničnega znanja in njegovega mišljenja o Bogu ter o njegovi duši. Bog namreč ne bo
pustil v temi tistih, ki iščejo svetlobo; in oseba bo vedno našla zadovoljujoč mentalni
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zaključek, če ga je dosegel z zvesto molitvijo k Bogu, Kateri ga edini lahko razsvetli
glede tega, ali on razmišlja pravilno ali pa ne. Če verujete v Boga Ljubezni, modrosti in
vsemogočnosti, potem bo to povsem dovolj, da pridete do prepričljive vere skozi
učenja, katera izhajajo iz Boga, kakor boste obenem tudi prepoznali to, kar je dodal
človek in koliko je to v skladu z Resnico. Bog, večna Resnica, bo namreč osebi vedno
pomagal, da spremeni njegovo razmišljanje; On mu bo dal moč, da presodi (oceni), če
je le voljan prepoznati to, kar je pravilno in se pred bližnjimi človeškimi bitji zavzema za
to, kar prepozna kot Resnico… Božja volja je namreč ta, da mora biti Resnica
razširjena, ker edino Resnica vodi do vzpona (napredka) in do blažene sreče. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4707, 7-8. avgust 1949

TRADICIONALNA VERA… FORMALNA VERA…
ZAVAJAJOČA UČENJA
Izjemno težko delo je človeško tradicionalno vero, formalno vero, spremeniti v živo
vero, ker oni besede »vera« še ne razumejo. Oni so to besedo sprejeli tradicionalno, ne
da bi se pri tem zavedali njenega resnično globokega pomena, pri čemer se raje držijo
zunanjih ceremonij ter običajev kot pa bistva, katerega nosi Kristusovo učenje. Oni so
mogoče zares slišali vse, kar se tiče Jezusa Kristusa, Božjega Odrešenika, in so to
znanje opisali z besedo »vera«. Vendar pa oni s tem mislijo zgolj to, da glede tega
znanja nimajo prigovorov oz. da ga ne zavračajo, kot da bi lahko bilo neresnično.
Čeprav pa podrobnosti krščanskega učenja niso preučevali, kakor se obenem tudi sploh
ne zavedajo pomena dela Odrešenja. Zaradi tega so se vzdržali formirati mišljenje o
tem, o čemer so bili podučeni, kar pa je torej nujno, da bi prišli do žive vere, se pravi, da
bi glede vsake religijske doktrine prišli do notranjega prepričanja.
Čeprav pa edino živa vera lahko vodi do večnega življenja, ker vsakovrstne formalne
vere niso ustrezne za preobrazbo duše. Vera pa ostaja formalna vse dotlej, dokler
osebo ne premaga globoko hrepenenje po Čisti Resnici. Edino to hrepenenje mu
namreč daje spodbudo, da razmišlja o danem duhovnem znanju, pri čemer ga potem
obenem tudi spremlja notranje prepričanje ali pa zavestno zavračanje, če tega
notranjega prepričanja oz. žive vere ne more najti. In to razločevanje zmotnega od
pravilnega se mora zgoditi. Zmota se mora ločiti od Resnice, ker drugače ljudje ne
morejo priti do pravilnega dojemanja Boga, Čigar bistvo je tako popolno, da mora biti
popolno tudi vse, kar pričuje o Njem. Lažna učenja ne bodo namreč nikoli razodela
Božjega bistva, temveč bodo za vekomaj ohranjala izkrivljeno sliko o Bogu.
Toda vse dokler ljudje, ki želijo poučevati (druge) ljudi… (8. avgust 1949) sami ne
poznajo razlike med formalno in živo vero, vse dokler oni sami niso dosegli znanja o
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Resnici ravno na način, da so z Božansko pomočjo formirali mišljenje in tako uresničili
živo vero, oni ravno tako ne bodo prenesli žive vere začetnikom. To pa pojasnjuje
razlog, zakaj veliko ljudi lahko še kako zase rečejo, da so religiozni, vendar pa so še
daleč oddaljeni od tega… In zaradi tega je zmota široko razprostrta in da za Resnico
obstaja zgolj znaten interes, in zakaj ljudje veliko tega sprejemajo kot Resnico, kar pa
bi z iskreno voljo zagotovo prepoznali kot zmoto (zablodo). Vendar pa se oni držijo
tradicije; oni že več generacij ne razmišljajo in brez zadržkov nadaljujejo sprejemati
enaka izkrivljena učenja, katera so bila sicer na začetku s strani Jezusa Kristusa dana
ljudem v najčistejši formi, katera pa so zaradi pomanjkanja lastnega razmišljanja ljudi
postala zamračena ter izkrivljena, pri čemer so bile tako te razlike (glede resnične
Kristusove doktrine) zanemarjene. Za ljudi je bilo torej obvezno, da so brezpogojno
sprejeli religijsko doktrino,(Knjižica št. 18) da se tako niso počutili odgovorne, pri
čemer pa je na ta način njihova vera postajala rastoče vse bolj enoumna.Vendar pa
mrtva vera ne more pripeljati do duhovnega napredka.
Pozornost ljudi mora biti usmerjena na njihovo stanje brez življenja, zaradi česar je to
živo vero potrebno neprestano oznanjati. Oni morajo biti podučeni, da zase tako ne
morejo reči, da so verniki, vse dokler sprejemajo zgolj tradicionalno osvojeno duhovno
znanje, ne da so si ga sami prisvojili, pri čemer so ga na ta način sposobni z najglobljim
prepričanjem tudi zagovarjati, toda ne zgolj s svojimi usti, temveč da to obenem tudi
zahteva razumsko premišljanje (kontemplacijo). Potem bo pajčolan padel iz njihovih
oči; potem bosta srce in razum občasno zavrnila sprejeti nekaj drugega. In samo takrat
bo oznanjena Resnica, kar pa bo človeka razveselilo in ga spremenilo v zvestega
privrženca, pri čemer bo potem človeško bitje sposobno aktivno verovati in bo sebe
osvobodilo formalnosti. Le tedaj namreč lahko njegova duša dozori in le tedaj je on
lahko pripadnik Cerkve, katero je Jezus Kristus utemeljil na Zemlji. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7292, 24. februar 1959

SLEPA VERA IN MRTVO KRŠČANSTVO…
Težko je namreč prepričati ljudi v dejstvo, da Jaz ne morem biti zadovoljen s
formalnostjo… in ko pravim s »formalnostjo«, pri tem mislim na sledenje človeškim
tradicijam in običajem, ki pa so popolnoma brezvredni ravno zato, ker so zgolj navada,
nek prisvojen običaj, ki pa je zgolj pretvarjanje, zaradi česar Me to ne more zadovoljiti.
Jaz namreč želim Resnico, živo krščanstvo; Jaz želim, da so ljudje goreči privrženci in
da so sami živi, ker Jaz ne bom nikoli mogel céniti oz. odobriti tega, kar je mrtvo.
Mrtvo pa je vse, kar ljudje dosežejo ali prisvojijo od njihovih bližnjih človeških bitij,
ne da so pri tem najprej sami formirali mišljenje o tem. Če je bila torej oseba
podučena, da sprejme določeno stališče, mora on, čim je sposoben razmišljati,
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obvezno razmisliti o tem. In samo to, kar sprejme ali pa zavrne z njegovo lastno
svobodno voljo, so njegove lastne misli, za uporabo katerih bo moral on osebno
odgovarjati. Vendar pa bo moral on obenem tudi odgovarjati za slepo vero…
Takšna vera se mu namreč ne more nikoli pripisati kot Bogu ugodna, ker Jaz ne
morem opravičiti nekaj, kar se verjame brez razmišljanja ter dvomljenja, da pa pri
tem sámo človeško bitje ni podrobno preučilo vsega, kar se od njega pričakuje, da
verjame. Kakor on ravno tako ne bo mogel nikoli trditi, da so ga tako »učitelji«
podučili; on ima namreč… glede na to, da lahko razmišlja s svojo glavo… možnost, da
razmisli o tem, kar se od njega zahteva, da veruje. Če on zares želi odkriti Resnico,
bodo tudi njegove misli vodene pravilno. Vendar pa večini ljudi primanjkuje te resne
volje, zaradi česar oni brez razmišljanja sprejemajo vse in potem živijo v prepričanju, da
so resnični (pravi) kristjani, vse dokler ne zavračajo religijskih doktrin glede Jezusa
Kristusa. Vendar pa je to, kar posedujejo, zelo daleč od vere, ker mora biti vera, kateri
Jaz dajem vrednost, živa, katero pa je moč doseči zgolj z resnim stališčem… Toda kje je
to (takšno vero-stališče) še moč najti?...
Ljudje so pogosto zadovoljni z učenjem, katerega so nekoč prejeli v mladosti, katerega
oni s seboj prenašajo v zrelo življenje in verjamejo, da to znanje zadostuje in da oni do
Boga in Stvarnika nimajo nadaljnje odgovornosti… Kako so oni samo v veliki zablodi in
kako prazni bodo stali pred Menoj nekega dne, ko bom zahteval, da položijo račun (oz.
»ko jih bom poklical na odgovornost«) za njihovo življenje na zemlji… Vendar pa oni v
njihovo napačno razmišljanje ne morejo biti prepričani, ker bi se drugače potrudili, da
bi si pridobili vpogled, pri čemer bi se obenem tudi z živim duhom ukvarjali z do tedaj
mrtvim znanjem, katerega posedujejo. In le malo je takšnih, ki niso zadovoljni in ki
iščejo, da bi našli Resnico… In nekaj takšnih jo bo dejansko tudi našlo (Matej 7:7, 8), ker
so oni v sebi privrženi Meni Osebno, Sámi Večni Resnici. Čeprav pa bi bili vsi ljudje
sposobni iskati, ker so vsi ljudje sposobni razmišljati, pri čemer bi jih vsaka resna misel
odpeljala na pravo pot njihovega iskanja, ker bom potem že Jaz Sam pripravljen
iztegniti Moje roke in vsakega, ki hrepeni po tem, da ga razsvetlim, povleči iz teme na
svetlobo. Vendar pa vse dokler oseba ne dojame, da je ona na napačni poti, ona tudi ne
bo iskala, da bi našla pravo pot… In ljudje verjamejo, da so se napotili na pravo pot, ker
so jih vodje, kateri še sami niso našli rave poti, prepričali v to, da verjamejo (Matej
15:14). To je sicer prepuščeno vsaki posamezni osebi. Vendar pa bo vsakemu
posamezniku vedno znova dana posredna pomoč; on bo skozi misli opominjan, da
razmišlja in da se vpraša, kakšen bo njegov uspeh, ko bo moral odgovarjati pred
Menoj… In če po takšnih vprašanjih v sebi nekaj časa ostane v tišini, mu bom Jaz na
njih tudi odgovoril (Knjižice št. 24 in 26); Jaz namreč od njega zahtevam zgolj to, da
se zavestno obrne na Mene… Potem pa se Jaz ne bom nikoli umaknil od njega, vse
dokler on ne pride na pravo pot pri iskanju Mene, pri čemer pa Me bo on tudi povsem
zagotovo našel. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7834, 23. februar 1961

SLEPA VERA JE BREZVREDNA…
Človeško bitje mora verovati. Vendar pa mu ni potrebno slepo verovati… on mora
formirati miselno stališče glede vsega, kar se od njega zahteva, da veruje in potem
(do)pustiti njegovemu srcu, da se odloči: ali to zavreči ali pa sprejeti. To je tisto, kar Jaz
pričakujem od ljudi; Jaz namreč nisem nikoli zadovoljen s slepo vero, ko zaradi
zahtevanja le te to predstavlja prisilo volje, medtem ko sem Jaz ljudem dal popolnoma
svobodno voljo. In vi boste morali vedno upoštevati svobodno voljo človeškega
bitja, pri čemer boste potem tudi prepoznali, ali doktrina izvira iz Mene, ker sem
Jaz vam ljudem dal popolno svobodo. Jaz vam poleg Božjih Zapovedi Ljubezni
(Marko 12:28-31), katerih izpolnitev pa ravno tako predpostavlja svobodno voljo,
nisem dal niti ene druge zapovedi. Zato vas Jaz sedaj želim pripeljati do blaženosti,
zaradi česar vam Jaz ponovno dostavljam Mojo Besedo… Jaz vas poučujem in vas
spoznavam z duhovnim znanjem… in vedno znova je od vas odvisno, ali verujete ali pa
ne… Vendar pa morate vi glede tega formirati svoje lastno svobodno mišljenje; vi
morate glede tega razmišljati in imeti dobro voljo, da prepoznate ter sprejmete to, kar
je pravilno. Jaz od vas ne pričakujem, da slepo verujete v to, kar ste prejeli skozi Mojo
Besedo. Vendar pa Jaz pričakujem, da preden se odločite, to tudi ponovno preučite. In
z resnim proučevanjem boste vi tudi prepoznali Resnico tega, kar vam je predstavljeno,
pri čemer potem ne boste več slepo verjeli.
Vendar pa se Jaz ne morem izogniti očitkom, da je veliko ljudi (s)prejelo duhovne
vrednote, ne da so jih najprej preverili, katerih pa se potem tudi čvrsto držijo…
četudi bi jih oni z resnim preverjanem morali prepoznati kot neresnične… Mnogi so
namreč zadovoljni s tem, kar jim je bilo dano po poti tradicije, pri čemer potem
smatrajo, da ni v redu ukvarjati se s tem, ker so bili o tem tako tudi podučeni… Toda na
kakšen način se oni nekega dne želijo opravičiti? Vsako človeško bitje je od Mene
prejelo dar, da je spodobno razmišljati; toda ali ga on uporablja? Zakaj on podrobno
preverja vrednosti zemeljskih stvari, okleva pa to narediti glede duhovnih stvari? Zakaj
je zveličanje duše tako malo pomebno vsaki posamezni osebi, da se on zaskrbljeno ne
vpraša, ali se lahko zanaša na dejstvo, da mu je bila ponujena Resnica? Zakaj je
ravnodušen do »Resnice«? Dejstvo je namreč, da vsak, ki hrepeni po Resnici, ne bo
živel v temi… To stanje ravnodušnosti pa je moč najti povsod tam, kjer je vsakršna
vrsta duhovnega znanja sprejeta brez zadržkov in brez podrobnega preverjanja, ker le
to izhaja iz specifičnega izvora… to pa ravno zaradi tega, ker ta izvor ni bil narejen tako,
da je Meni dostopen, ker bi drugače človeško bitje živelo v Resnici, katero pa bi tudi
jasno prepoznalo, čim bi on formiral mišljenje o njej. Vi torej sprejemate in verujete
slepo, s čimer pa dajete moč tistemu, kateri je Moj nasprotnik (Satan), kateri vas
želi pahniti v temo in vas tam tudi (za)držati… Vi ste se namreč predali neki
organizaciji in ne Meni, Kateri vas pravzaprav želim odpeljati na svetlobo… Vi imate
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svobodno voljo, zaradi česar Jaz nisem nikoli posredoval na silo, temveč sem vedno
vam prepustil odločitev. In vse dokler Me v vsej iskrenosti iščete, Jaz dovoljujem, da
sem najden, pri čemer v vas prižigam bleščečo svetlobo, katera pa obenem tudi jasno
osvetljuje (razkriva) dejavnost Mojega nasprotnika. In to svetlobo lahko poseduje vsaka
oseba na način, da hrepeni po svetlobi… To pa vključuje iskreno voljo, da bo osvobojen
izpod Mojega nasprotnika, kar pa nujno zahteva tesno povezanost z Menoj… Tako se
morate vi samo vprašati, ali se vi… ki slepo verujete, ker vam je bilo tako rečeno…
počutite, da ste usmerjeni k Meni… Nihče, ki je iskal to tesno povezanost z Menoj, ni
ostal praznih rok, ker se Jaz razodevam vsakemu in mu podarjam razsvetljenje, katero
pred njim osvetljuje njegovo pot. Če Me on išče, potem je namreč v njemu tudi
Ljubezen, katera pa mu bo kmalu podarila pravilno dojemanje. Tako bo on obenem
tudi sposoben ločiti zmoto od Resnice. On ne bo več slepo verjel, pri čemer ga bo
njegova povezanost z Menoj osvobodila izpod Mojega nasprotnika, kateri pa osebe ne
bo mogel več držati v temi, ko je on enkrat videl svetlobo, katera mu daje srečo in zgolj
samo še povečuje njegovo hrepenenje po še večji svetlobi… In on se bo osvobodil izpod
vpliva tistih, kateri se pretvarjajo, da so Moji resnični predstavniki na zemlji, in kateri
tudi sami ne živijo Resnice, zaradi česar je Jaz tudi ne morem razdeljevati… kateri nad
njihovimi privrženci vršijo duhovno prisilo, kar pa nikoli ne more biti v skladu z Mojo
voljo, ker je zemeljsko življenje stvar svobodne volje človeškega bitja, katera pa je bila s
strani prej omenjenih onemogočena. AMEN

.......................................................3..........................................................
Kdor v Mene veruje, bo živel vekomaj (Janez 6:47; 11:25, 26)
......................................................†...........................................................
Bertha Dudde, št. 5523, 31. maj 1949

KDOR V MENE VERUJE, BO ŽIVEL VEKOMAJ…
Kdor v Mene veruje, bo živel vekomaj... To so Moje Besede, katere pa so obenem tudi
dale povod za razdvojenost, ker duhovni smisel le teh ni bil pravilno prepoznan. Jaz
zahtevam vero v Mene, da bi lahko ljudem dal večno življenje... Toda kaj je potrebno
razumeti pod »vera«? Ne priznavanje z usti, ne razumsko priznavanje Mojega Dela
odrešenja, temveč je pod »vero« potrebno razumeti notranje prepričanje v Resnico
vsega tega, o čemer sem Jaz vas ljudi poučeval na zemlji, pri čemer pa je to notranje
prepričanje mogoče doseči zgolj skozi Ljubezen...
Zaradi tega vera obenem tudi zahteva Ljubezen, tako da je Ljubezen vendarle prva.
Ona je tudi uresničena (izvedena v delo) s strani tistih, ki tako verujejo v Mene, da jim
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Jaz lahko podarim večno življenje. Zato je prava vera tista, ki obljublja življenje, ker ona
v sebi vključuje Ljubezen. Razumska vera ne vodi v večno življenje, čeprav pa je ta
razumska vera to, kar je eventuelno še moč najti med ljudmi, toda katere Jaz ne
morem vrednotiti tako, da le ta lahko človeku priskrbi večno življenje. Jaz želim živo
vero, do katere pa je mogoče priti zgolj skozi Ljubezen. Človek namreč živi šele tedaj,
ko on skozi Ljubezen v sebi čuti gotovost, vero, katera je resnično osrečujoča, katera
pa sedaj usmerja njegovo celotno hotenje in razmišljanje ter prinaša spremembo
življenja, katera mu prinaša večno življenje.
Razumsko verovanje ni dokaz zrelosti duše, ker je človek lahko skozi vzgojo prsiljen na
krščanstvo, tako da on ne more s prepričanjem zavrniti Mene Osebno, Mojega
zemeljskega življenja kot človek in Mojega odrešilnega Dela, pri čemer on vse smatra
kot Resnico... Čeprav pa ni nujno, da se je to dotaknilo njegovega srca; to je zanj zgolj
zgodovinski dogodek, katerega on sicer ne more zanikati, toda katerega on vendarle
ne doživi na način, kakršen je on v resnici. Le to ne gane njegovega srca, katero pa bo
impresionirano zgolj tedaj, ko se v njem razvije Ljubezen. Tedaj bo vera v to v njem
izzvlala blaženost; potem bo v njem nekaj živega; šele tedaj človek čuti, da se nahaja
sredi Mojega delovanja na človeštvu; on lahko šele tedaj govori o veri, katera vodi v
večno življenje.
Torej Jaz najprej zahtevam vero v Jezusa Kristusa, Božjega Odrešenika, ker zgolj skozi
Jezusa Kristusa pot vodi v večno življenje; sama vera v Boga namreč ne zadostuje
zaradi bremena greha, kateri pa brez Jezusa Kristusa ne more biti odstranjen (izbrisan,
odkupljen)... Zato sem Jaz izgovoril Besede: »Kdor veruje v Mene, bo živel vekomaj...«
Pomnite... Jaz, Jezus Kristus, sem kot Odrešenik sveta zahteval vero, pri čemer pa je
pod »vero« vedno potrebno razumeti vero oživljeno skozi Ljubezen, zaradi česar
morajo ljudje najprej izpolniti zapovedi Ljubezni, katere sem Jaz dal ljudem, da jim
pokažem pot, katera vodi k večni blaženosti... Potem pa bodo tudi oni lahko verovali in
s to vero vstopili v večno življenje. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6506, 20. marec 1956

VERA BREZ LJUBEZNI JE MRTVA…
Samo živa vera vam odpira nebeško kraljestvo... Toda to živo vero ima le malo ljudi,
ker ona zahteva življenje v Ljubezni. Vi si morate najprej ponovno razložiti pojem
»vera«. Vi sicer resda lahko podpirate neko učenje, samo da ne bi nasprotovali; vi ste
celo lahko v sebi mnenja, da je to učenje lahko resnično, vendar pa znotraj vas še ni
postalo trdno prepričanje, kar pa potem ni živa vera, katera vam pomaga priti do
blaženosti... Tako pa je potrebno reči tudi za vero v Jezusa Kristusa in Njegovo Delo
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Odešenja, da je »vera« šele tedaj, ko je človek v sebi popolnoma prepričan v to, da je
Sam Bog prišel na zemljo v Jezusu, da bi plačal in umrl za ljudi, da bi odplačal grešnost
ljudi in jih tako odkupil...
To notranje prepričanje pa bo v človeku (zaživelo) šele tedaj, ko je v njem obenem tudi
Ljubezen... kadar on prinaša Ljubezen Bogu in človeku, pri čemer je tako on skozi to
Ljubezen v sebi vero prebudil v življenje. In ravno ta razlika med živo vero in formalno
vero je tako neizmerno pomembna, ker je Jezus Kristus Osebno dejal: »Kdor v Mene
veruje, bo živel vekomaj...« On pa s temi Besedami ni nikoli mislil na plitvo formalno
vero, sprejemanje nekega učenja brez prigovora, kakor pa obenem tudi brez
notranjega prepričanja. Prava vera v Jezusa Kristusa namreč prinaša spremembo
načina življenja, preoblikovanje samega sebe v Ljubezen, pri čemer pa Ljubezen
razsvetljuje duha, kateri sedaj človeku podarja tako jasno znanje o Božanskem
Odrešeniku Jezusu Kristusu, da v njem ni več mesta za kakršenkoli dvom, za nobeno
ravnodušnost in mrtvo vero, temveč se vse prebuja v življenje, pri čemer je sedaj
vzpostavljen odnos človeka do Božjega Odrešenika in večnega Očeta, kateri sedaj po
smrti telesa tudi zagotavlja vstop v kraljestvo svetlobe...
Mrtva vera ne more nikoli nadomestiti Ljubezni, katera ima edina vrednost v
duhovnem kraljestvu... In zato človek, kateremu primanjkuje Ljubezni, ne more priti do
nebeškega kraljestva. Če Jezus Kristus obljublja življenje tistim, ki verujejo v Njega,
potem On predpostavlja Ljubezni, katera pa kot prvo oživlja vero, ker Jezus ni govoril o
mrtvi veri, ker so bile vse Njegove Besede Resnica in Življenje, pri čemer se izza
Njegovih Besed ni nikoli skrival napačen smisel... smisel, katerega so si ljudje sami
postavili... tako, kot je bilo to njim všeč... Jezus je govoril zgolj o živi veri... Toda to, kar
ljudje pogosto z besedo imenujejo »vera«, so zgolj prazne fraze, naučeni pojmi, obredi,
ki so postali običaji, kateri pa za Jezusa Kristusa niso dovolj, da bi lahko ljudi osrečil z
večnim življenjem...
Je pa že precejšnja prednost za dušo, če ona ni nasprotnik Jezusa Kristusa, če Ga ona
na zemlji ni odkrito zavrnila, ker je potem vsaj njeno razmišljanje lahko vodeno k
Edinemu, Kateri ji lahko odpre vrata, ko se ona z vsem zaupanjem usmeri k Njemu...
četudi pa to lahko traja neskončno dolgo časa, dokler Mu ona ne pošlje ta živ klic...
Čeprav pa bo ona tudi v duhovnem kraljestvu dosegla »živjenje« zgolj skozi delovanje v
Ljubezni, kar ona potem lahko prakticira na nesrečnih dušah, ki so tako kot ona mrtve v
duhu. Življenje v duhovnem kraljestvu zahteva Ljubezen; in tam, kjer je bila že na
zemlji prakticirna Ljubezen, je tudi vera v Jezusa Kristusa živa, pri čemer pa je potem ta
vera zagotovilo za »večno življenje«... kot je to Jezus Osebno obljubil. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 6565, 7. julij 1956

»KDOR V MENE VERUJE...«
Vedno se morate držati Moje Besede... In Moja Beseda vas bo vedno učila to, da je
Ljubezen prva, da je zapoved Ljubezni največja in najbolj plemenita zapoved, ker se je
izpolnitvi te zapovedi nemogoče izogniti, če želite vstopiti v večno blaženost. Ljubezen
se bo vedno izrazila na določen način, ker je Ljubezen moč, katera je vedno dejavna...
To pa torej pomeni, da se ona izraža skozi dela, ali pa: delovanje v Ljubezni bo vedno
prepoznavno, ko se človekova Ljubezen razplamti tam, kjer se izpolnjuje Moje Božje
zapovedi...
Na kakšen način se to delovanje izraža, je pač vseeno, ker pač ni nujno, da so to vedno
dela, ki so vidna navzven, tako da je tudi na različne vrste skrbi z druge, naj bodo to
duhovne ali materialne, lahko vedno mogoče gledati kot na delo Ljubezni... toda
vedno pod pogojem, da je to delovanje vedno utemeljeno na resnični nesebični
Ljubezni. Lahko se namreč ravno tako izvajajo dobra dela, katera na bližnje sicer zares
delujejo blagodejno, toda katerim primanjkuje motiva Ljubezni... Ta dela so mrtva in
duši ne morejo dati življenja, kakor je to tudi v nasprotnem primeru, da ni nujno, da je
Ljubezen vidna navzven, katera pa vseeno lahko določa človekovo razmišljanje in
postopanje...
Ljubezen je torej tisto najplemenitejše... In šele ta Ljubezen oživlja vero... Kar pomeni,
da nihče zase ne bo mogel reči, da ima trdno vero, če ne živi v Ljubezni. Ravno tako
tudi nihče brez Ljubezni ne bo mogel prepoznati Mene Samega v Jezusu Kristusu celo
tedaj, ko nima pripomb na ta učenja in tako na ven želi pričevati o svoji veri... On te
vere ne more posedovati brez Ljubezni. Zato se nihče, ki je zanemaril delovanje v
Ljubezni, ne bo mogel sklicevati na svojo vero, da bi postal blažen; on namreč ni
sposoben za živo vero, ker zgolj razumsko pričuje o svoji veri, da bi bil tako deležen
blagoslovov vere, kateri so mu predstavljeni... Moje Besede namreč govorijo: »Kdor v
Mene »veruje«, bo imel večno življenje...«
Vera je brez Ljubezni mrtva. Človek ne more nikoli z razumom priti do prepričanja v
življenje Ljubezni človeka Jezusa na zemlji, v Njegovo smrt na Križu in Njegovo Delo
Odrešenja... Primanjkuje mu notranjega prepričanja, tako da on ne bo mogel nikoli
prepoznati Mene Samega v človeku Jezusu in pri tem torej Jezusa Kristusa priznati kot
Tistega, s Katerim sem Jaz skozi Ljubezen postal eno. Primanjkuje mu namreč
Ljubezni; primanjkuje mu vsakršnega spoznanja; njega in njegovo razmišljanje Moj
Duh ne more prosvetliti... In to, kar on govori, je zgolj rezultat razuma, mrtvo znanje
brez življenja...
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Vera brez Ljubezni ni ta vera, o kateri sem Jaz govoril, katera vam daje večno
življenje... Vendar pa lahko vsi prižgete Ljubezen v sebi, ker sem Jaz v vas vstavil iskrico
Ljubezni... kar pa je milost... Vi torej postajate »blaženi po Moji milosti«... brez tega
posebnega daru milosti bi namreč bili povsem nebogljeni in vekomaj ne bo mogli priti
do življenja... In tudi to, da ste se kot ljudje lahko utelesili na te zemlji, je ravno tako
milost, dar od Mene; to ni vaša zasluga, ker je vaša volja, ko začenjate vaše zemeljsko
življenje, še naprej usmerjena proti Meni... Vendar pa imate vsi iste možnosti, da
pridete do življenja; vsi vi morate pravilno izkoristiti ta dar milosti; vsi vi morate samo
pravilno usmeriti vašo voljo, katera pa je svobodna...
Torej Jaz vas ne bom nikoli določil ali izbral za blaženost, ampak vi sami izbirate usodo
blaženosti ali prekletstva... to pa vedno samo na način, kako izkoristite Moj dar milosti,
kakšen je vaš odnos do iskrice Ljubezni v vas... Vi sami morate namreč prižgati to iskro,
da bi po vaši telesni smrti lahko vstopili v večno življenje. Iz Ljubezni izhaja vse: najbolj
blesteče (spo)znanje in s tem živa vera, katera tudi povsem zagotovo za seboj nosi
posledico odrešenja in globoke notranje združitve z Menoj... Vendar pa Ljubezen ni
nikoli pasivna (nikoli ne miruje); ona se bo vedno izražala v delih (delovanju), bodisi
duhovnega ali materialnega značaja; ona je namreč sila, katera nenehno ostaja
dejavna... AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7352, 2. maj 1959

»KDOR V MENE VERUJE...«
»Kdor v Mene veruje, vekomaj ne bo umrl...« Te Moje Besede obljube vas ljudi zelo
pogosto pripeljejo do napačnih zaključkov, če vi verjamete, da je dovolj, da z usti
priznate ali pa da ne zanikate tega, da sem Jaz živel na zemlji v človeku Jezusu... če vi
verjamete, da je dovolj, da ne zanikate obstoja človeka Jezusa, Kateri je moral na Križu
umreti za človeštvo... če vi zgolj brez nasprotovanja sprejmete to, o čemur so vas od
otroštva poučevali, ne da ste vi o tem resno razmislili. To, da vi verujete, da sem Jaz v
človeku Jezusu živel na zemlji, še ne dokazuje vašega notranjega stališča do tega
velikega Dela Odrešenja Moje Božje Ljubezni, še ne dokazuje, da vi želite pripadati
tistim, katere sem Jaz otkupil z Mojo Krvjo, katera je bila za vas prelita na Križu. Vi
morate najprej imeti jasno zavedanje o tem, kaj Jaz razumem pod resnično vero,
katero Jaz zahtevam, da bi vam lahko dal večno življenje...
Brez besed sprejeti učenje, še ne pomeni nikakršne vere, ker prava vera najprej
zahteva resno razmišljanje o tem nauku; ona zahteva resno zavzemnje stališča glede
tega... Vendar pa je sedaj rezultat razmišljanja lahko ravno tako napačen za človeka, če
mu primanjkuje dobre volje, da pride do Resnice, in če je on brez Ljubezni... kar pa
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povsem izključuje pravo vero. Človek brez Ljubezni ne bo pravzaprav nikoli mogel
verovati, ker je resnična vera edinole skozi Ljubezen prebujena v življenje; brez
Ljubezni se lahko pričakuje zgolj priznavanje z usti, nikoli pa notranjega prepričanja o
Resnici tega, kar bi človek moral verovati. In tako se človek, ki nima Ljubezni, ne more
nikoli pozivati na tisto Mojo obljubo, da »vekomaj ne bo umrl...«, če on zgolj prizna
Mojo zemeljsko pot in smrt na Križu, ker je bil tako podučen, pri čemer pa mu
primanjkuje njegovega notranjega stališča do tega učenja... ker on ni imel volje živeti v
Ljubezni in priti do prave Resnice. Potem je njegova vera mrtva vera, katera mu nikoli
ne more podariti večnega »življenja«.
Čeprav pa imajo mnogi ljudje upanje v to obljubo, tisti, kateri gredo skozi zemeljsko
življenje zgolj kot formalni (tradicionalni) kristjani, ki ne razmišljajo resno, temveč so
zadovoljni zgolj s takšnimi besedami in zase verjamejo, da pripdajo tistim, ki bodo
»vekomaj živeli...« Vendar pa Jaz od ljudi zahtevam več, ker Jaz želim, da oni resnično
postanejo blaženi. In tako Jaz od njih zahtevam jasno odločitev v vsej resničnosti... Jaz
zahtevam, da oni ravno tako hodijo za Tistim, v Katerega govorijo, da verujejo; da
živijo način življenja v Ljubezni, kakor je živel Jezus... Če oni živijo tako, potem bodo
tudi začeli razmišljati o tem človeku in Njegovem resničnem Poslanstvu, tako da bodo
oni sami šele tedaj zavzeli miselno stališče do učenj, katere je prej proučeval zgolj
njihov razum, ne pa srce. In šele sedaj se odločajo, ali in v kaj človek sedaj veruje od
učenj, katera so mu bila prenesena skozi izobrazbo, pri čemer šele sedaj njihova vera
postaja živa, katera ima v sebi moč omogočiti, da človek vse globlje prodre v velik
problem obstajanja učlovečenega Boga (glej Knjižico št. 34) in v Njegovega Dela
Odrešenja...
Šele sedaj je vera takšna, kakršno Jaz želim, da jo ima, da bi ga nagradil z večnim
življenjem, ker je sedaj tudi stališče do Mene, kot Božjega Odrešenika Jezusa Kristusa,
takšno, da se lahko govori o resnični veri, katera človeku zagotavlja »večno življenje« v
skladu z Mojo obljubo. Če se vi ljudje resno vprašate, potem bo marsikdo moral
priznati, da ima tudi on sam takšno vero, katera sicer sprejema Jezusa Kristusa, ker si
Ga on ne drzne kar tako zanikati, katera pa še nima v sebi notranjega prepričanja o
Poslanstvu človeka Jezusa in o Mojem Bitju, Katero se je nastanilo v Njem v namen
vaše Odrešitve. Tako pa morate tudi vi enako »živeti« na zemlji oz. dopustiti, da vaše
misli in volja postanejo dejavni, če vi želite priti do večnega življenja, do žive vere v
Mene v Jezusu Kristusu, Kateri vas je odrešil greha in smrti... Šele tedaj vi »ne boste za
vekomaj okusili smrti«; vi boste vstopili v večno življenje, kakor sem vam Jaz to tudi
obljubil. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7906, 31. maj 1961

»KDOR V MENE VERUJE...«
Vedno znova vam bo dana razlaga o tem, da se izpolnjuje Moja obljuba, katera govori,
da bo dosegel večno življenje, kdor veruje v Mene... da pa morate vi, da bi bili deležni
te obljube, imeti živo vero. To pa zopet pomeni, da morate vi, če želite priti do žive
vere, živeti v Ljubezni... Ljubezen tako zagotavlja večno življenje, ker ona rojeva živo
vero. Jaz torej moram zahtevati takšno vero od vas, ker če nimate v sebi tega trdnega
prepričanja, potem vi ne morete razumeti pomena Dela Odrešenja... vi se potem držite
zgolj besed; vi govorite o veri, katere pa vi zares ne posedujete... vam namreč
primanjkuje znanja o vseh medsebojnih odvisnostih (korelaciji), znanja, katero vam
prinese zgolj življenje v Ljubezni...
Vi brez Ljubezni lahko govorite zgolj o mrtvi veri, o besedi, kateri primanjkuje
notranjega prepričanja... Vi si ne drznete nasprotovati učenju vere, katero vam je bilo
dano, čeprav pa vam le-to ne daje nikakršne razlage, zaradi česar se vi ne boste nikoli
mogli zavzemati za neko takšno učenje, ko bo to zahtevano od vas. Jaz sem vam dal
obljubo: »Kdor v Mene veruje, ima večno življenje...« Torej vi morate najprej razmisliti,
kaj Jaz želim, da se razume pod »verovati v Mene«... To, kar vam je rečeno o Meni in
Mojem Delu Odrešenja, o tem morate vi razmisliti in glede tega zavzeti stališče, tako
da se bo šele tedaj videlo, ali vi lahko vse verjamete, ali ste povsem prepričani v to, da
je tako, kot ste bili podučeni, ali pa se v vaši notranjosti pojavljajo dvomi. To
preverjanje mora biti z vaše strani narjeno z vso resnostjo, pri čemer pa potem stopnja
Ljubezni igra veliko vlogo v tem, kaj ste vi sposobni »verovati«...
Kdor živi v Ljubezni, ne dvomi, ker mu je jasen pomen Dela Odrešenja in Poslanstvo
človeka Jezusa na zemlji... on ve, da se je Jezus žrtvoval zaradi grehov človeštva, pri
čemer on tudi razume Delo usmiljenja Božjega Odrešenika... On Ga prepozna kot
svojega Odrešenika in obenem tudi ve, da on brez Dela Odrešenja ne bi mogel biti
(od)rešen (postati blažen)... On sam izkorišča milost Dela Odrešenja... on veruje v
Mene, zaradi česar lahko vstopi v blagoslov Moje obljube... ker je njegova vera živa;
ona ni mrtva forma... ona ni fraza; to niso besede, ki so izgovorjene zgolj z usti... Njo je
moč živo (ob)čutiti v srcu, pri čemer pa bo takšna vera imela tudi učinek; ona bo prišla
do izraza v delih Ljubezni, ker ta vera človeku ne dopušča, da ostane nedejaven,
temveč se vedno znova izraža v delih.
Blaženost... večno življenje... pa Jaz lahko podarim samo tistemu, ki se je oblikoval v
Ljubezen in kateri ima obenem tudi živo vero. Vse Moje Besede so Duh in življenje
(Janez 6:64)... In tako so tudi obljube Resnica, katere bodo ravno tako izpolnjene,
vendar pa Jaz od vas obenem tudi zahtevam pravilno duhovno stališče do tega... Jaz
blaženosti in življenja ne morem dati tistim, kateri še ne težijo resno k temu, kateri
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nimajo notranjega stika z Menoj, katerega pa vzpostavlja Ljubezen... Potem je tudi
vera prava, pri čemer potem človek teži k svoji popolnosti na zemlji, ker Me je on zaradi
svoje Ljubezni in svoje vere prepoznal, pri čemer on hrepeni po vrnitvi k Meni, iz
Katerega je nastal. Potem se bo na njem izpolnila vsaka obljuba, katero sem Jaz dal
človeku, dokler sem Jaz živel na zemlji.
Mrtva vera ne prinaša nikakršnih duhovnih rezultatov (uspeha); človek z mrtvo vero ne
bo nikoli duhovno stremel na zemlji. On sicer ne bo nasprotoval učenju vere, katero mu
je približano, čeprav pa ga on ravno tako ne bo mogel prepričljivo zastopati kot
Resnico, ker mu za to primanjkuje duhovnega (spo)znanja, vse dokler mu primanjkuje
Ljubezni. Brez Ljubezni ni življenja, ker je Ljubezen moč, katera omogoča dejavnost, in
ker »življenje« pomeni biti nenehno dejaven v Božji volji... možnost delovanja v
svetlobi (spoznanju) in moči kot Moj otrok in biti neizmerno blažen. AMEN

...........................................................4......................................................
Vera je med človeštvom postala zelo šibka...
Na kakšen način se v ljudeh budi vera v Boga in Stvarnika?...
Pridiganje Evangelija Ljubezni z besedami in živim primerom...
..........................................................†.......................................................
Bertha Dudde, št. 8197, 22. junij 1962

ŠIBKA VERA OZIROMA NE-VEROVANJE…
Vera je med človeštvom postala izjemno šibka… Ljudje sicer zagotovo poznajo vse
doktrine o Meni kot njihovem Bogu in Stvarniku, vendar pa oni ne sprejemajo kot
Resnico vse, kar jim je bilo rečeno, da je Resnica. Oni ravno tako pogosto zavračajo
učenja, ki so v skladu z Resnico, ker njim samim, ali jim primanjkuje sposobnosti, da jih
preučijo ali pa se ne napotijo po pravilni poti, da bi jih lahko preučili… po neposredni
poti do Mene, Kateri bi jim resnično podaril dojemanje Resnice. To, o čemer so ljudje
podučeni s strani tistih, ki sebi pripisujejo, da so pooblaščeni, po navadi ravno tako ne
vsebuje Resnice… to je spremenjeno duhovno znanje, katero ni več v skladu z Resnico,
ker je bilo sprejeto zgolj kot tradicija, brez kakršnegakoli podrobnega preučevanja.
Sedaj pa je zahtevano, da se te doktrine brez zadržkov sprejme… tako da jih celo
oseba, ki razmišlja s svojo glavo, ne bo podrobno preučila, da bi tako lahko razločila
Resnico od zmote; on je namreč to sposoben narediti, če le resno hrepeni po Čisti
Resnici in se usmeri k Meni Osebno. Na ta način je človeštvo izgubilo njihovo vero, tako
da ono pogosto sploh ne želi več priznati Boga in Stvarnika, zaradi česar ne more
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spoznati njegove zemeljske poti ter prepoznati svojega namena in cilja. Njim se celo ne
more pojasniti odnosa do njihovega Boga in Stvarnika, zaradi česar oni ne poznajo
Moje volje, katere izpolnitev bi jim podarila najbolj blesteče razsvetljenje… In zato
nihče ne stremi k temu, da bi se napotil po poti nazaj k Meni, če mu primanjkuje vere
do tega obsega, da on celo dvomi v obstoj Boga in Stvarnika.
Oseba si mora najprej ponovno povrniti to vero, do katere pa on lahko pride, ker je
sposoben razmišljati… in ker bo on obenem tudi prejel pomoč, da pravilno razmišlja,
kadar se to tiče notranjih misli o tem, kakšen odnos ima on kot ustvarjeno bitje s Silo,
Katera ga je ustvarila… On lahko pride do vere, če si le to želi… če razmišlja o
vprašanjih, ki se tičejo njegovega življenja na zemlji. Svetlobna bitja bodo namreč
vedno poskrbela zanj in ga miselno podučila, in to v skladu z Resnico pod pogojem, da
je zainteresiran, da pride do Resnice… V tem primeru pa bo on kmalu odkril, da je volja
njegovega Stvarnika ta, da mora človeško bitje živeti življenje Ljubezni… On bo to
namreč vedel, ker je v njega vsajen občutek glede tega, kaj je dobro in kaj slabo… in ker
ima znotraj sebe tihega Opomnika, Kateri mu bo razodel Njegovo voljo… In če on živi v
skladu z njegovimi notranjimi občutki, bo njegova vera v njem kmalu zaživela. On bo
vedel, da je njegov notranji občutek pravilen, da obstaja Bitje, od Katerega Sile je on
nastal in da ga to Bitje išče s Svojo Ljubeznijo; on bo namreč kmalu prepoznal pot
modrosti, po kateri je voden in katera mu jasno kaže obstoj take Sile, Kateri je on
dolžan svoje življenje. In ko je enkrat prišel do te vere, se bo on tudi v mislih usmeril k
temu Bitju… in ker prepozna Njegovo veliko silo… se Mu bo prostovoljno podredil, sebi
pa bo dovolil, da bo voden, pri čemer bo to Bitje obenem tudi prosil za Njegovo
podporo, ker se počuti šibkega, ne želi pa delovati proti tej Sili… Sledi namreč to, da on
njegovo voljo podreja volji Večnega Božanstva, pri čemer pa je lahko ravno tako
prepričan, da ga bom Jaz prevzel in da ga ne bom nikoli več ponovno pustil, vse dokler
se ne združi z Menoj, vse dokler ne izpolni zemeljske naloge, ki mu je bila dana za
njegovo življenje na zemlji, katerega namen pa je vedno ta, da prepozna njegovega
Boga in Stvarnika ter da stremi k Njemu; da se podredi Njegovi volji… da on glede na to
ponovno prizna Edinega kot njegovega Boga in večnega Očeta, od Katerega se je
nekoč z njegovo lastno svobodno voljo odmaknil in pri tem padel v brezno, iz katerega
pa se mora dokončno ponovno vrniti v višje sfere. S tem namenom pa on tudi živi na
zemlji… Človeško bitje se mora naučiti posedovati vero, kakor mu mora biti obenem
tudi predstavljeno resnično znanje. Potem pa bo on sposoben verovati, ker bo on
prepoznal Boga kot njegovega Očeta in bo hrepenel po Njegovi Ljubezni, ker je on
nekoč nastal iz Moje Ljubezni… Jaz ga torej ne morem na nikakršen način prisiliti v to,
da veruje v učenja, katera se tičejo duhovnega področja… v Mene Osebno kot Boga in
Stvarnika… On mora sam priti do te vere; katero pa bo on zagotovo našel tako, ko
bo samo živel življenje Ljubezni… ko se bo trudil premagati sebično Ljubezen in jo
sprementi v nesebično Ljubezen do bližnjega, katera pa ga bo vedno poizkušala
spodbuditi k temu, da iz nesebičnih razlogov dela dobro, pri čemer pa se mora on zgolj
podrejati tej želji… Vsako delo Ljubezni mu namreč podarja svetlobo, pri čemer bo on
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vedno bolje razumel to, kar se od njega pričakuje, da veruje; on pa bo to tudi sprejel in
njegova vera bo zaživela. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5444, 21. julij 1952

»LJUBEČA OSEBA NE MORE BOGA ZANIKATI
IZ PREPRIČANJA...«
To, kar ste storili tistim, ki so v stiski, ste obenem tudi Meni storili. Če vas Ljubezen
spodbuja k temu, da pomagate bližnjim v duhovni in zemeljski stiski, vi obenem tudi
ljubite Mene, ker Ljubezen zajema vse, tako da tudi Mene, Kateri sem Večna Ljubezen,
ne morete več izključiti, če v sebi čutite Ljubezen. Vseeno je, komu vi usmerjate
Ljubezen; Ljubezen vedno ostane nekaj Božjega, to je vedno približevanje k Večni
Ljubezni.
Zato Jaz na vsako delo Ljubezni gledam, kot da je Meni storjeno, pri čemer pa vračam
nazaj s povečano mero Ljubezni, zaradi česar se bo pripravljenost za Ljubezen vse bolj
in bolj povečevala, vse dokler človeško bitje popolnoma ne postane Ljubezen. Zaradi
tega ljubeča oseba Mene Samega, kot Večno Ljubezen, ne more zanikati, če je
soočena z resnim vprašanjem, ali veruje v Boga, Kateri je v sebi Ljubezen. Ona tega ne
more storiti s prepričanjem, čeprav pa je mogoče, da si sama ne postavi resno tega
vprašanja, pri čemer, da bi nasprotovala, nepremišljeno zanika Večno Božanstvo...
On bi torej lahko veroval, če bi to želel, vendar pa mu primanjkuje volje, da bi se
ukvarjal s tem problemom. Da bi se lahko verovalo, se mora obenem tudi hoteti
verovati; tako da, če je volja prisotna, potem prejšnji dvomi avtomatsko odpadejo, ko
se človek sooči z Učenjem, katero mora biti sprejeto in katerega je z dobro voljo tudi
mogoče sprejeti. Argument »ne morem verovati« je neresničen, ker tedaj še vedno
primanjkuje volje za vero.
Ljubeča oseba lahko pride do prepričanja (do vere), ker vera izhaja iz Ljubezni. Temu
nasprotno pa je človeku, ki nima Ljubezni, težko priti do vere; zatorej če je prisotna
vera, je najprej potrebno delovati v Ljubezni, kar pa se le redko zgodi pri človeku, ki je
brez Ljubezni. Vendar pa brez vere ni blaženosti, ker se Jaz ne morem predati človeku
in mu dati dostopno Mojo lepoto, če Me on ne prizna, se pravi, če on ne veruje v Mene
kot nadvse modro in vsemogočno Bitje.
Priznavanje Mene Me spodbuja k temu, da bogato darujem, tako da Jaz dušam
prirejam neizmerno slavo, katero pa lahko posedujejo šele takrat, ko imajo vero v
Mene... Jaz ne prikrajšam človeka, temveč on ne sprejema ničesar od Mene, ker Me
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zavrača sprejeti, ker zanika Moj obstoj. Vendar pa Jaz na zapuščam niti najbolj neverne
duše; Jaz ne odneham; vedno znova pristopam k njej in se trudim biti prepoznan...
Nekoč Mi bo to uspelo; nekoč bo tudi najbolj neverna duša vedela, da obstaja Bitje,
Kateremu je hvaležna za svoj obstoj, pri čemer bo nekoč obenem tudi spoznala
Njegovo popolnost in bo hrepenela po Njegovi Ljubezni. Tedaj pa bo tudi ona sama
sposobna in voljna ljubiti, tako da bo tedaj obenem tudi lahko trdno ter neomajno
verovala in se Mi v tej veri tudi približala. Ona bo hrepenela po Meni in našla izpolnitev;
prostovoljno bo prišla k Meni, Jaz pa jo bom sprejel, ker Me tedaj ljubi in veruje v
Mene... AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7597, 8. maj 1960

ŽIVA VERA… PREBUJENJE V ŽIVLJENJE…
Prebujenje v resnično življenje se začne, ko človeško bitje zavestno vzpostavi stik z
Bogom, ko on iznad sebe samega prizna bitje… ko on v to Bitje veruje in se Mu
poizkuša pridružiti; kar pa pomeni, da se on zaveda svojega odnosa z višjim Bitjem, pri
čemer želi, da se ta odnos nadaljuje. V tem primeru pa je duhovna iskra v njem že
oživela in poizkuša znotraj njega vplivati nanj, da stremi k večnemu Očetu-Duhu. Iskra
Ljubezni je že bila prižgana, zaradi česar bo on znotraj sebe vedno prejel spodbudo, da
deluje v Ljubezni, četudi se bodo sprva ta dela odražala zgolj v ljubeznivosti do
njegovih bližnjih človeških bitij… vendar pa bo to Ljubezen v njem vedno moč opaziti,
ker se drugače življenje v njem ne bi moglo prebuditi. In sedaj je to življenje moč
zaznati; to je namreč dejansko drugo življenje znotraj njega samega, katero pa je
neodvisno od njegovega dejanskega fizičnega življenja, katerega doživlja (živi) vsako
človeško bitje, celo če je duhovna iskra v njem še naprej uspavana, zaradi česar je on
duhovno mrtev. Vendar pa edinole to drugo življenje daje človeškemu bitju resnično
zadovoljstvo, ker se bo potem on povezal z Bogom, skozi molitev in z usmerjanjem
njegovih misli k Njemu… Ta oseba pa ravno tako ne bo pozabila svojega Boga, ker jo
bo Bog osebno držal in osebi preprečil, da ponovno podleže smrti…
Kljub temu pa je potrebno razlikovati razumsko znanje o Njem in živo zavest o višjem
Bitju; karkoli je namreč doseženo z učenjem, je lahko znova pozabljeno in kasneje tudi
zavrženo, kar pa duše še ni pripeljalo do življenja… Pozneje doseženo znanje pa lahko
vodi do žive vere, če ima človeško bitje dobro voljo… Potem pa on ne bo nikoli več
ponovno izgubil njegovega življenja, ko se je le to enkrat prebudilo v njem. On se
namreč lahko prebudi od trenutka, ko je človeško bitje sposobno razmišljati. Čim je
namreč on pripravljen ljubiti, bo njegovo razmišljanje pravilno vodeno, pri čemer bo on
potem iskal vezo z Bogom, z Bitjem, Kateremu se lahko z zaupanjem preda. Človeško
bitje namreč čuti njegovo lastno nezadostnost; on čuti, da potrebuje Vodiča in
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Zaščitnika, ker se zaveda njegove šibkosti… In zaradi tega on išče Bitje, od Katerega
lahko pričakuje pomoč v vsaki življenjski situaciji … To se najprej dogaja podzavestno,
vendar pa ga zelo osreči to, če on v takšno Bitje lahko veruje in če vstopi v stik z Njim.
To je preprosta in enostavna vera, do katere lahko pride vsak otrok, in katera je v njem
živa in ni rezultat učenj, katero otrok lahko sicer zagotovo sprejme, vendar pa mu ne
more podariti notranjega prepričanja. To prepričanje namreč vključuje otroško
pripravljenost (voljnost), da ljubi, kar pa v njem prebudi v življenje duhovno iskro. Vse
ostalo bo potem narejeno s strani duhovne iskre, kar pa bo vedno znova stimuliralo
človekovo hrepenenje po večnem Očetu-Duhu, vse dokler oseba v polnem zavedanju
in skozi iskreno molitev ne vzpostavi veze, katera bo potem zagotavljala popolno
Očetovo skrb za otroka in mu ne bo nikoli več dovolila, da pade v duhovno
zaslepljenost, v smrt.
To je razlog, zakaj prenos verskih doktrin ni dovolj; in čeprav one ne bodo zavržene, pa
ni nujno, da bodo tudi podarile »življenje«. Edino Ljubezen lahko uspe priti do
resničnega življenja, in katera edina motivira otroke, da razmišljajo o verskih
doktrinah in da iščejo Očeta, Kateri bo dovolil biti najden… pri čemer ga bo potem
duhovna iskra v njem nenehoma spodbujala k Očetu-Duhu. On bo v sebi (ob)čutil
spodbudo k dobrosrčnim dejavnostim in k molitvi. Vse to pa bo povzročilo združitev z
Njim, katera pa je namen in cilj zemeljskega življenja… To bo človeško bitje
prebudilo v večno življenje, v življenje, katerega pa ne more več izgubiti, ker je to
duhovno življenje, katero nima ničesar skupnega z zemeljskim življenjem. In tako je
človeško bitje našlo njegovega Boga, otrok je našel Očeta in se Mu za vekomaj izročil…
In od sedaj naprej človeško bitje ne more več umreti; on bo namreč živel večno. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5510, 18. oktober 1952

BOŽJA PRISOTNOST... VERA BREZ LJUBEZNI...
Jaz sem vedno tam, kjer Me omenjate (govorite o Meni) v Ljubezni, kjer sem prepoznan
in priznan kot Bog in večni Oče. Tam sem vedno prisoten, in ti ljudje se bodo zavedali
Moje prisotnosti, ker živijo v miru in veri. Čeprav pa sem Jaz tudi tam, kjer še nisem
prepoznan, vendar pa je srce sposobno ter voljno za Ljubezen... le da se (ta) človek
takrat še ne zaveda Moje prisotnosti. Toda zelo močno Me privlači Njegova Ljubezen,
katera sicer resda ni usmerjena k Meni, ampak k njegovemu bližnjemu, katera pa Me
ravno tako gane in Me spodbuja k temu, da se mu približam. In tako se bo temu
človeku, ki še ne veruje v Mene, ki se Mi še ni zavestno pridružil, zgodila preobrazba
njegovega notranjega življenja; on bo pogosto usmerjal svoje misli v neskončnost; v
njem se bodo porajala vprašanja, na katera bo želel prejeti odgovore, pri čemer bo on
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potem skozi miselne odgovore, ki prihajajo od Mene Osebno, prejel spodbudo, da
nenehno vedno bolj in bolj išče Resnico...
Ljubezen ga vodi na pravo pot... Ljubezen prebuja vero v Mene; Ljubezen vpliva na
njegovo razmišljanje; Ljubezen pripravi njegovo srce za prejem pravilnih misli, katere
pa vedno prihajajo od Mene, ker Jaz človeka, ki živi v Ljubezni, želim pridobiti za Sebe
oz. s stani njega želim biti prepoznan in priznan, da bi potem z Menoj zavestno
komuniciral, kakor je to nezavestno delal prej po poti delovanja v Ljubezni. Torej
Ljubezen vzpostavlja vezo med (tem) človekom in Menoj...
Ni pa nujno, da ima vera v Boga in Stvarnika v sebi to vezo, ker je le-ta lahko še zgolj
formalna vera, če še primanjkuje Ljubezni... Tedaj Me človek sicer prizna z razumom,
vendar pa še ni prišlo do vzpostavitve veze Ljubezni, katera bi naju medsebojno
povezovala... Zato je lahko veliko ljudi, ki so še oddaljeni od Mene, četudi se zdi, da
živijo kot verniki kristjani, četudi Me priznajo z besedami, četudi Me ne zanikajo kot
Boga in Stvarnika... pri čemer pa jim primanjkuje povezanosti z Menoj, ker jim
primanjkuje Ljubezni. In celo poleg tega, ko Jaz storim vse, da bi v njih prižgal iskrico
Ljubezni, ko jim nenehno dajem priložnosti, kjer bi lahko postali dejavni v Ljubezni... pa
njihova srca ostajajo hladna, pri čemer oni ne usmerjajo pozornosti na stisko, ki je na
zemlji, materialno in duhovno.
Oni ne prepoznajo duhovne stiske, ker ne blažijo zemeljske stiske tam, kjer bi oni to
lahko storili. In zato je vera pri večini ljudeh mrtva... Oni Moj Evangelij zgolj slišijo, pri
čemer pa srce ostaja neganjeno; oni so po navadi le poslušalci, ne pa izvrševalci Moje
Besede (Jakob 1:22-25). Moja Beseda namreč zahteva Ljubezen, določeno Ljubezen,
katera pa srca ne sme spodbuditi zgolj čutno, ampak mora biti dokzana z deli
nesebične Ljubezni do bližnjega. Moja Beseda zahteva delovanje v Ljubezni, prek
katerega Mi vi ljudje dokazujete Ljubezen... Tedaj bo vaša vera postala živa; tedaj Me
boste spoznali in priznali ter zavestno vzpostavili vezo z Menoj, pri čemer bom Jaz
tedaj ostal z vami vse do konca sveta (Matej 28:20)... Potem Me lahko vedno (po)kličete
prek dobrih k Meni usmerjenih misli in govora. Tedaj bom Jaz prebival med vami; tedaj
sem prisoten z vami, kjer je namreč Ljubezen, tam obenem tudi prebiva Sama Večna
Ljubezen in vas ljudi želi osrečiti s svojo prisotnostjo... AMEN
***

30

Bertha Dudde, št. 5529, 9. november 1952

LJUDEM PRIMANJKUJE LJUBEZNI IN VERE...
PRIDIGANJE JE V LJUBEZNI USPEŠNO...
Vam ljudem zgolj vere primanjkuje... Kako bi samo drugače gledali na svet, na vaše
zemeljsko življenje in vašo nalogo na zemlji, če bi le lahko zares verovali v Mene, Kateri
sem ustvaril vas in vse ostalo v vesolju. Vi bi zavestno živeli življenje, pri čemer bi čutili,
da ste vodeni s strani Mene in bi vam bilo jasno glede vsega, ker bi skozi vero lahko
prišli do modrosti. Vero namreč spremlja Ljubezen... Vero si je brez Ljubezni
nemogoče zamisliti, ogenj Ljubezni pa obenem tudi prižiga svetlobo (luč) modrosti.
Pravo življenje lahko v vas nastane šele takrat, ko ste skozi Ljubezen prišli do prave
vere. Toda vam ljudem primanjkuje Ljubezni, pa zaradi tega tudi vere... pri čemer ste
mrtvi v duhu. In četudi živite na zemlji, tavate v mraku duha in vaše zemeljsko življenje
vam ne prinaša nikakršnega uspeha. Vrednost bo namreč imel zgolj duhovni uspeh, ker
vsak zemeljski uspeh ob smrti telesa postane brezvreden. Duhovni uspeh je moč
zabeležiti zgolj skozi Ljubezen in vero...
Vi ljudje se nahajate v strašni bedi, in če se ne spremenite, enaki preidete tudi v
onostranstvo, kjer pa boste ravno tako doživljali agonijo, ker ne obstaja več nič
drugega, kar bi lahko prikrilo vaše bedno stanje. In tudi potem se lahko prebudite v
življenje zgolj skozi Ljubezen in vero... V onostranstvu vam bo znova predstavljeno to,
kar morate verovati, kar pa boste zavračali na enak način, kot ste to delali na zemlji,
vse dokler ste brez Ljubezni. Ljubezen pa je mogoče prebuditi zgolj z Ljubeznijo, tako
da si lahko zamislite, kako uboge so te duše, katere v onostranstvo ne spremlja
Ljubezen... Takšne duše je izjemno težko pripeljati do vere, zaradi česar lahko mine
ogromno časa, preden se pride do tega.
Vendar pa se vsem bitjem v onostranstvu in tudi ljudem na zemlji nenehno oznanja to,
kar morajo verovati, pri čemer pa je potem odločujoča stopnja Ljubezni teh, ki
oznanjajo Evangelij za to, na koliko odobravanja on naleti in ali je on sploh kdaj sprejet.
Zato morate tudi vi, ki dostavljate Moje učenje Ljubezni, sami imeti Ljubezen, če želite
biti uspešni. To, kar vi nudite v Ljubezni, ne vzbuja toliko odpora volje, kot pa nekaj, kar
se nudi zgolj shematično, brez vsakršnega vpliva Ljubezni tistega, ki daje tistemu, ki
prejema. Toda če se sami zavedate vrednosti tega, kar želite razdeliti, potem vam bo
to znotraj dalo spodbudo, da isto stvar razdelite tudi bližnjim; in že ta žarek Ljubezni se
bo prižgal v srcu bližnjega, pri čemer ga lahko naredi dovzetnega in voljnega.
Poizkušajte z vso Ljubeznijo spodbuditi ljudi, da verujejo v Enega Boga in večnega
Stvarnika, ki kot Oče išče vezo s Svojimi otroki in želi pridobiti njihovo Ljubezen...
Govorite jim o Moji neskončni Ljubezni do ljudi in si tako prizadevajte, da tudi v njih
razplamtite Ljubezen, tako da bodo oni ravno tako lahko verovali in pri tem tudi imeli
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korist, če sprejmejo to, kar jim nudite. In če tudi sami živite primer(no) življenje v
Ljubezni, da bi vas oni oponašali in bili tudi sami dejavni v Ljubezni, bo tedaj tudi
njihova vera postala živa, pri čemer bo njihovo delo na sebi uspešno, ker bodo tedaj oni
prežeti z močjo Ljubezni in vere, tako da tedaj za vekomaj ne bodo več izgubili
življenja... AMEN

..........................................................5.......................................................
Vera je med človeštvom postala zelo šibka...
Na kakšen način se v ljudeh budi vera v Boga in Stvarnika?...
Pridiganje Evangelija Ljubezni z besedami in živim primerom...
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 3792, 6. junij 1946

VOLJA ZA VERO... PRAVILNA MOLITEV...
DELOVANJE V LJUBEZNI...
Vsi vi, otročiči, ki ste maloverni, se priporočite duhu Moje milosti... Kadar molite, Me
prosite za okrepitev vaše vere, in vaša molitev bo uslišana. Če namreč molite, vam bo
dano (Matej 7:7, 8); če Me kličete v duhu in Resnici (glej Knjižico št. 68), boste prejeli to,
kar duhovno potrebujete, kakor tudi vse tisto, kar potrebuje vaše telo za svojo
ohranitev. In vaša vera bo doživela okrepitev, ker ste voljni verovati in to obenem tudi
potrjujete z vašo molitvijo. Močna vera pa bo povzročila, da ste svobodni in srečni;
zemeljska stiska vas ne bo toliko pritiskala kot pa nevernika, ker vas prežema moč vere
in vas naredi odporne na vsako stisko.
Jaz krepim šibko vero, oživljam mrtvo vero. In Jaz v človeku, ki nima vere, lahko
prebudim vero, vendar pa se mora najprej zgoditi to, da se Mi vi predate; vaša molitev
se mora dvigniti k Meni ali pa globoka misel iz vašega srca izraziti hrepenenje po
resnični veri, tako da takrat Jaz postanem dejaven in človeka obdarim v skladu z
njegovim hrepenenjem. In zato bo lahko vsak veroval, če le ima dobro voljo; lahko bo
veroval, če vključi razum in srce, če dovoli, da so vključena njegova čustva in ne da zgolj
posluša izraz njegovega razuma.
Če človek želi verovati, potem bo njegovo srce ganjeno z občutki, na katere pa mora on
tedaj usmeriti pozornost... on bo v dolčeni šibkosti začutil potrebo, da se nasloni na
močno Silo, pri čemer mora on poslušati ta občutek; mora se prepustiti tej Sili, Katero
on nehote čuti, Katera pa želi samo malo biti priznana, da bi človeka prevzela in da ga
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nikoli več ne bi pustila stran od Sebe. Vendar pa mora človek sam pokazati voljo... In
človek bo z Mojo pomočjo postal vernik; njegova prvotno šibka vera bo okrepljena; ona
bo postala živa tako, ko človek izvaja dela Ljubezni, ker mu potem ni težko verjeti, ker
je skozi Ljubezen že združen z Menoj in Me tako ne more več zavračati...
Če ste torej šibki v veri, bodite dejavni v Ljubezni... povečujte vaše delovanje v
Ljubezni, in vaša moč vere bo rasla, ker se moč Ljubezni izraža v povečani veri... Oživite
vašo vero skozi dela Ljubezni in nikoli več se vam ne bo potrebno pritoževati na šibkost
vere, ampak bo vaša vera postala trdna in neomajna, kolikor bolj vi izpolnjujete Mojo
Zapoved Ljubezni... In molite... ostanite intimno povezani z Menoj skozi molitev, skozi
k Meni usmerjeno razmišljanje, da bi vas Jaz zajel in vas nikoli več ne bi mogel
izpustiti... Popolnoma Mi predajte vašo voljo in vas same, Jaz pa vas bom telesno in
duhovno oskrbel tako, kot je to koristno za vašo dušo... AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4827, 31. januar 1952

MOČNA VERA JE POSLEDICA LJUBEZNI...
Moč za verovanje črpate iz Ljubezni do Mene, ali pač, Ljubezen oživlja vero. Vse to vam
bo postalo živo, torej nič več nerealno, kadar vas je izpolnila Ljubezen. Vendar pa to
lahko dojamete šele takrat, ko imate v sebi Ljubezen, ker so to drugače zgolj besede, ki
v sebi nimajo življenja. Jaz vas lahko vedno zgolj usmerjam k temu, da iz Ljubezni
izhaja moč, da ste vi sposobni vsega, če ste v Ljubezni, in da tedaj tudi lahko globoko
verujete, da imate tedaj lahko živo vero.
Na vsako molitev k Meni za moč vere lahko ljudem odgovorim zgolj s temi besedami:
Ljubite Me, in tedaj boste lahko verovali... Ljubezen do Mene pa v sebi obenem tudi
vsebuje Ljubezen do bližnjega. Zato morate biti samo dobri in ustrežljivi do vašega
bližnjega, in vaša vera bo rasla do te moči, da bo neomajna in da se bo uprla vsakemu
napadu. In če imate globoko, neomajno vero, Me boste tedaj tudi čutili poleg sebe;
tedaj sem nenehoma z vami, česar pa se vi obenem tudi zavedate.
Kadar Mi lahko govorite tako, kot otrok govori očetu, potem je vaša vera živa. Govorili
boste namreč lahko samo Tistemu, Katerega priznate, pri čemer vi v molitvi v duhu in
Resnici dokazujete vašo vero v Mene; in kadar samo dolgo vadite intimen pogovor z
Menoj, potem sploh ne boste mogli dvomiti, ne v Mojo Besedo niti v Mojo Ljubezen,
kakor tudi ne v karkoli, kar se vam drugače zdi nesprejemljivo. Tedaj verujete, ker
čutite, da vaš Oče govori zgolj Resnico in da On ljubi svoje otroke. Ker pa verujete v
Mene, boste tudi storili vse, kar od vas zahtevam; živeli boste tako, kot je Meni všeč...
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Ljubezen bo prežemala vaše celotno bitje... tedaj pride do združitve z Menoj; tedaj
vam je duhovno življenje postalo realnost, medtem vam ko zemeljsko življenje mine
kot sanje; tedaj ste tako trdno povezani z Menoj, da ločitev od Mene ni več mogoča;
tedaj ne morete več govoriti o veri, ampak tedaj za vas vse postane znanje, spoznanje,
svetloba. Vsakršen dvom, vsaka ne-vera, so odstranjeni; popolnoma ste prežeti z
Menoj, pri čemer ste vrnjeni v prvobitno (izvirno) stanje, katero pa za vekomaj pomeni
svetlobo, moč in blaženost... AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5371, 21. april 1952

KREPITEV VERE SKOZI DELOVANJE V LJUBEZNI...
Vi se neznansko krepite v vaši veri, če živite življenje Ljubezni in vedno skrbite za to, da
služite Meni in bližnjemu. Česarkoli se vi lotite, bi vas vedno morala gnati volja, da
pomagate; vedno vas mora Ljubezen usmerjati in navdihniti vaše razmišljanje,
govorjenje in delovanje. Potem boste vi vzpostavili najtesnejšo vezo z Menoj, kar pa
pripelje do trdne in neomajne vere, katera izpolnjuje vaše celo bitje, vere, katera vam
daje notranji mir in gotovost, da ste pod Mojo zaščito, da vi kot otroci vašega Očeta
niste nikoli zapuščeni in sami, da se vam zaradi tega lahko zgodi samo to, kar Jaz
smatram, da je dobro za vas.
Ljubezen mora v vas postati globlja, da bo tako tudi vaša vera močnejša. Vi morate
pomagati vašemu bližnjemu in ga želeti osrečiti; morate ublažiti trpljenja in zmanjšati
stisko; vi mu morate želeti pomagati z besedo in dejanjem ter se odreči temu, kar mu
primanjkuje, če je s tem lahko zmanjšana stiska. Vi mu morate pomagati duhovno,
pomagati njegovi duši, da začne verovati, pokazati mu dober primer skozi delovanje v
Ljubezni; vi ga morate podučiti in poskrbeti zanj, če je on šibke vere in Me ne prepozna
na pravi način... Vi morate storiti vse, kar bi vi želeli, da bi bilo vam storjeno v enaki
stiski (Matej 7:12).
Pri tem pa boste vi sami prejeli največji blagoslov, ker vi tako v vas prižigate svetlobo,
katera sedaj sije na vse, ki so okoli vas. Vi boste lahko svojim bližnjim pokazali moč
trdne vere; sposobni boste za velike stvari zaradi Ljubezni in vere, ki izhaja iz nje.
Potem pa za vas ne obstaja šibkost niti strah, niti skrb niti tesnobna vprašanja... vi se
počutite zaščitene v Meni, ker Jaz moram biti tam, kjer je Ljubezen, pri čemer pa vam
Moja bližina daje mir in gotovost... Ne popustite v delovanju v Ljubezni; dajte in
razveselite in potem dopustite, da vas razveselim Jaz, Kateri vam daje vse in vas za nič
ne prikrajša, če vi le veujete. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 5234, 13. oktober 1951

VERA BREZ LJUBEZNI JE MRTVA…
Da bi se dosegla zelo globoka vera, je ključno izpolnjevati Zapovedi Ljubezni. Da bi
se verovalo, dokaz ni nujen; vi bi pravzaprav morali postati prepričani v nekaj, česar se
ne da dokazati, tako da vi to lahko zagovarjate z vsem srcem, tako da lahko potrdite
to, v kar sedaj verujete. Edino to vrsto vere Jaz vrednotim kot živo vero. Jaz zgolj samih
besed in prepričanosti ne smatram kot vero, ampak je to samo nekakšna privolitev, da
bi se bilo moč izogniti pomislekom, ker vi teh pomislekov ne morete dokazati. V tem
primeru pa vi slepo verujete; vi sprejemate, ne da bi podrobno preverili, ne da bi imeli
osebno mišljenje o tem, kar so vam povedali drugi. Toda ta vera ne bo nikoli izžarevala
moči in vi s to vrsto vere ne boste nikoli sposobni doseči izjemnih (nenavadnih)
rezultatov (učinkov)… ker edino živa vera lahko daje dokaz moči vere. Vendar pa se
živa vera rodi iz Ljubezni, ker je Ljubezen moč, katera se izraža v veri. Vera brez
Ljubezni je mrtva; to je nekaj, kar je mrtvo formalno in je brez učinka. Razum, ki je
dejaven, lahko zagotovo pride do zaključka, katerega človek imenuje »verovanje«.
Vendar pa bo to verovanje bolj kot neka domneva, katera mu ne bo prinesla
zadovoljstva, kakor tudi ne napredka… vse dokler v njem ni bilo prižgane Ljubezeni,
ker bo samo Ljubezen takšni veri dala življenje. Za ljubečo osebo namreč ni potrebno,
da ima zelo dejaven razum, čeprav pa bo kljub temu lahko podkrepil njegovo znanje,
ker je on razsvetljen s strani njegovega notranjega duha, pri čemer on tako lahko s
prepričanjem veruje, ker ima dokaz znotraj njega samega.
Zaradi tega to, kar je potrebno verovati, ne more biti dokazano, ker drugače človek ne
bi mogel govoriti o »veri«. Vendar pa za človeka, ki živi z Ljubeznijo, ne obstaja
nobenega dvoma, ker mu duh v njem daje razlage, katere opravičujejo zelo globoko
vero. Vendar pa le-te ni mogoče prepričljivo prenesti na drugo osebo, ker mora vsako
človeško bitje sámo priti do vere, kar pa je sposobno narediti, če ne zanemari
Ljubezni… Ljubezen je torej spajanje (združitev) z Menoj… zaradi česar moram biti Jaz
ravno tako prepoznan s strani tistih, ki ljubijo, pri čemer tako vera v Mene ne more biti
več dvomljiva… Tam, kjer sem Jaz prisoten skozi Ljubezen, Jaz osebi dajem dokaz o
Sebi, da je on tako izpolnjen z živo vero, katera pa nikoli ne more biti brez moči. Jaz
sem izvor vsega… Ljubezen, modrost, svetloba in moč izhajajo iz Mene, zaradi česar je
eno brez drugega nezamisljivo… In tako bo vsak, ki je skozi Ljubezen intimno povezan
z Menoj, zagotovo imel tudi živo vero in zato popolno znanje. Kjer pa Ljubezni
primanjkuje, tam tudi slednjega ni. Potem pa je to mrtva vera brez zavedanja, ker sem
Jaz Osebno Ljubezen (1 Ivan 4:8, 16). Brez Ljubezni pa ni moči in ni svetlobe… brez
Ljubezni vi ljudje še naprej živite v temi in brez Ljubezni ste vi krhka bitja, ker vas bo
samo Ljubezen naredila močne. AMEN
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.........................................................6........................................................
ŽIVA vera LAHKO gore premika...
(Matej 17:20; 21:21; Marko 11:23)
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 7951, 27. julij 1961

VERA…
Vsi vi morate doseči veliko bolj trdno vero, kar pomeni, da morate še bolj Ljubiti, ker
Ljubezen prinaša živo vero… Vlaganje Ljubezenskih naporov ustvarja neposredno
povezanost z Menoj, Kateri sem večna Ljubezen (1 Janez 4:8)… Samo po sebi mora biti
očitno to, da ko ste povezani z Menoj, vi ne morete več dvomiti oz. imeti šibke vere,
ker sem potem Jaz Osebno zagotovilo, da vaša vera ne more biti uničena… In čeprav je
vaša volja, da verujete lahko močna, pa morate vi imeti tudi enako močno voljo, da
izvajate dela Ljubezni… Ljubezen mora biti notranja gonilna sila vseh vaših namer in
delovanj, da bo potem vaša vera stabilna in trdna… vi enostavno ne boste mogli več
dvomiti, temveč boste v to, kar morate verovati, prepričani. Ta prepričljiva vera pa vas
bo izpolnila z veseljem in vam bo dala notranji mir, ker sem potem Jaz Osebno z vami,
ker Me vaša dela Ljubezni zagotovo pritegnejo bližje k vam, ker so »tisti, ki ljubijo v
Meni in Jaz v njih…« (1 Janez 4:16). Ljubezen nas za vekomaj združuje in Ljubezen
daje rojstvo neomajni živi veri. In ko molite za trdno vero, potem morate obenem
tudi molitiza močno voljo, da Ljubite, pri čemer boste vi to trdno vero tudi
dejansko dosegli.
Jaz vam namreč znova dajem to informacijo (znanje), ker se približujete času, ko
potrebujete trdno in neomajno vero, da ostanete odločni do Konca… Če imate to vero,
potem vas nič ne more vznemiriti ne glede na to, kaj se zgodi, ker potem veste, da vam
bom Jaz pomagal, da se tako s slepim zaupanjem predajate v Moje roke… Potem pa
sem Jaz dejansko vedno pripravljen pomagati. Jaz vas ne bom pustil v fizični in duhovni
težavi, ker sta vas vaša voljnost, da Ljubite in vaš način življenja že oblikovala, da ste
Moji Lastni. Vi ste se Mi znova pridružili, tako da sem Jaz sedaj lahko dejaven v vas in
skozi vas.
Trdna vera je najboljše zagotovilo, katero vam je lahko dano, ker vam daje notranji
mir in spokojnost v vsemu, kar se dogaja na zemlji, kar pa Jaz lahko umaknem od
vas oz. lahko zmanjšam učinke le tega, ker imate vi vero… In zato morate vi vedno
moliti: »Oče, pomagaj mi, da izvajam dela Ljubezni in dovoli, da moja volja za to, da
Ljubim, postane še močnejša…« In volja za to, da Ljubite, se bo v enaki meri
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povečevala, ker Ljubezen zagotavlja Mojo prisotnost, Moja prisotnost pa zagotavlja
pomoč v vsaki težavi… Ljubezen obenem tudi zagotavlja prepoznavanje vseh
soodvisnosti (medsebojnih odvisnosti) in zato tudi dojemanje vsega, kar pa v zameno
krepi vero. Ljubezen je vse… in če imate Ljubezen, vas tudi Jaz izpolnjujem z
Ljubeznijo, pri čemer vam ta moč omogoča, da delate neverjetne stvari, ko je to
potrebno in ko je Ljubezen gonilna sila, katera omogoča, da želite pomagati… In
potem imate vero, ki gore premika (Marko 11:23)… pri čemer se vi ne boste bali ničesar
ne glede na to, kaj se vam zgodi. Potem ste namreč povezani z Njim, Kateri je
Gospodar vsega, Kateri lahko ukaže elementom, da vam prizanesejo (da vas ne
poškodujejo) in Kateri se želi dokazati kot vaš Oče... Kateri ljubi Njegove otroke in jih ne
bo pustil, da postanejo žrtve uničenja… Vsak dan Me prosite za krepitev vaše vere in
volje, da Ljubite, ker je to duhovna prošnja, katero bom Jaz zagotovo izpolnil, ker
sta Ljubezen in vera nujni za vašo popolnost. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5726, 18. julij 1953

MOČNA VERA… HOJA ZA JEZUSOM…
Hodite za Menoj in dosegli boste jekleno vero… Človekova vera ne more postati
živa, vse dokler on ne živi življenja Ljubezni; vse dokler se on ne napoti po poti, po
kateri sem Jaz Osebno hodil na Zemlji, po poti nesebične Ljubezni do bližnjega… Vi
lahko zagotovo dosežete tudi razumsko vero, kar pomeni, da z logičnim zaključkom
pridete do racionalnega prepričanja o Meni kot Stvarniku in Vzdrževalcu oz. o Tistem,
Kateri je sebi dovolil, da Ga zaradi vas pribijejo na Križ… In vi boste potem ravno tako
verovali, čeprav pa ta vera ni kaj preveč uporabna… to je namreč zgolj navajanje
dejstev, katerih sicer ni mogoče dokazati, kar je potrebno priznati, katera pa vas
vseeno ne bodo več puščala v dvomih… Toda kaj je živa vera?
Vera, katera živí in prikazuje oz. dokazuje svoje življenje skozi nenavadna
delovanja… vera, ki zase verjame, da je sposobna izvajati nenavadne stvari ob
trdnem zavedanju, da so lahko ravno tako uresničene z Mojo podporo… živa vera
dokazuje svojo moč, pri čemer pa nedvomno izkorišča Mojo pomoč za
samoumevno. In takšna vera človeškemu bitju omogoča, da doseže stvari, ki
izgledajo kot čudeži, vendar pa so le-te zgolj rezultat žive vere. Takšno vero pa je
moč doseči samo z življenjem nesebične Ljubezni do bližnjega tako, kot sem toJaz
to s primerom pokazal na zemlji, ker je Ljubezen moč, ki doseže vse. Vsak, ki živi v
Ljubezni, prejme od Mene toliko moči, da on želi na nek način delovati z njo. In zaradi
njegovega delovanja Ljubezni on obenem tudi (ob)čuti Mojo prisotnost, pri čemer mu
to spoznanje dovoljuje, da uresniči vse, na kar ga spodbuja njegovo srce…
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Ljubezen in živa vera ne moreta biti ločeni, zaradi česar je ljudem najprej potrebno
oznanjati Ljubezen, da bi dosegli to živo vero. Razumska vera namreč ne more biti
zamenjava za živo vero, ker bo le-ta neuspešna, čim bodo ljudje soočeni z veliko
težavo; ona bo upadla; ljudje pa bodo v pravem pomenu besede imeli šibko vero, pri
čemer obstaja možnost, da bodo celo opustili svojo vero, ker ji primanjkuje moči
Ljubezni.
Boriti se in poizkušati doseči čvrsto vero pomeni: opravljati vedno več del Ljubezni,
premagati sebe in spremeniti sebično ljubezen v nesebično Ljubezen do bližnjega…
To pa zahteva borbo proti vsem skušnjavam, vendar pa mu bo ta borba prinesla velike
nagrade. Vsakdo, ki ima živo vero, ne pozna strahu, skrbi ali dvomov; on se počuti
varnega in neomajnega v Meni, v Katerega on veruje. On se ne počuti več
osamljenega, temveč vsak korak naredi z Menoj, Kateri živi(m) v njem, Kateri
deluje(m) in dela(m) z njim na vsakršen način (2 Korinčani 6:16)… Vsakdo, ki ima živo
vero, je zmagovalec nad življenjem in smrtjo. On ima namreč na razpolago Božjo moč;
on je v tako tesnem stiku z Menoj, da bo on tudi vedno uporabljal Mojo moč in bo
dosegel vse, ker on veruje. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3717, 18. marec 1946

ŽIVA VERA IN NJENA MOČ…
(Marko 11:23)
Živa vera lahko gore premika… To je za vas zgolj fraza, ker vi moči vere še niste
preizkušali, zaradi česar ne poznate njene učinkovitosti; vi ne veste, da človeško
bitje z zelo globoko vero razpolaga z Mojo močjo, zaradi česar je zanj vse mogoče.
Kako globoka bi morala biti torej ta vera, da bi dosegla vse, kar si želi človeško bitje?...
Da bi posedoval takšno moč vere, mora biti povezanost človeškega bitja z Menoj tako
(pri)srčna (iskrena), da se on ne počuti več kot le neko posamezno bitje, temveč kot nek
nerazdružljiv del Mene, kateri je prežet z močjo, katera izhaja iz Mene. On mora vedno
in za vekomaj čutiti, da sem ob njem; on mora postati tako prepričan v Mojo
prisotnost, da on misli, govori in se obnaša v skladu s tem prepričanjem. In ker Me on
prizna kot vrhovno Ljubezen, Modrost in Vsemogočnost, ker je to verovanje glede na
to postalo trdno prepričanje, on ne omejuje Mojega delovanja , kakor tudi za njega
samega ne obstaja nobenih omejitev, ker on v sebi čuti, da je del Mene Osebno in da je
izpolnjen z Mojo močjo. Vera kot je ta, uresničuje vse, in tako tudi stvari, ki so
presegajo človeško sposobnost. Potem bo on sposoben izvajati čudeže. Čeprav pa so
to samo naravni procesi človeškega bitja, kakršno bi ono moralo biti na zemlji; kateri je
dosegel njegov cilj in za svojo dušo dosegel stanje zrelosti, katera je blizu njegovega
izvornega stanja. Tako trdna vera pa zahteva popolno privrženost Meni in popolno
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ločitev od zemeljskih stvari. Ona zahteva združitev z Menoj skozi Ljubezen… Edino
oseba, ki je nenehno dejavna v Ljubezni, ima lahko tako trdno in zelo globoko
vero. Najprej mora namreč priti do združitve z Menoj, preden bo oseba čutila, da je
blizu Mene in da Moja prisotnost zagotavlja, da je vsako delovanjev skladu z Mojo
voljo…
Moč Ljubezni, katera zaradi njegove izjemno velike ljubezenske dejavnosti teče k
njemu, mora povečati njegovo vero, ker le-ta daje pričevanje o Meni in Moji
prisotnosti. In vsakdo, ki Me lahko čuti v sebi in poleg sebe, ravno tako ve, da se on ne
bo nikoli več, za vekomaj ločil od Mene in da se on lahko tudi brez škodljivih posledic
okoristi z Mojo močjo, ker je Moja lastna volja namreč ta, da bi moral biti on dejaven
namesto Mene, da bi dokazal moč vere in Ljubezen njegovim bližnjim človeškim
bitjem, da bi pričeval o Moji Ljubezni in vsemogočnosti, katera tako zagotavlja moč živi
stvaritvi, katere narava je spremenjena v Ljubezen. Vera bo gore premikala… Vsi vi bi
morali doseči to zelo globoko vero in biti obenem tudi sposobni karkoli doseči na tej
zemlji…Najprej se oblikujte v Ljubezen, da bo potem tudi vaša vera zrasla in postala
živa vera; kar pomeni, da bo lahko postala dejavna, medtem ko vera brez Ljubezni
ostaja mrtva vera – vera, ki je samo v skladu z besedami, kateri pa primanjkuje
vsakršne moči. Besede: »jaz verujem…« niso dovolj, da bi skozi vas povzročile Moje
delovanje; vi morate biti namreč sposobni resnično verovati v vašem srcu, ker je ta živa
vera mogoča samo skozi nenehno dejavnost Ljubezni, skozi katero vi od Mene
prejemate moč, da bi bili učinkoviti in da bi izvršili celo to, kar se zdi, da je nemogoče.
Zelo globoka vera doseže vse… Vendar pa je zanjo potrebna Moja prisotnost, kar pa
vi lahko zagotovite zgolj skozi veliko ljubezensko dejavnost… Zato je Ljubezen prva;
in če vam primanjkuje Ljubezni, vam obenem tudi primanjkuje vere ne glede na to,
kolikokrat si vi s ponavljanjem besed poizkušate pridobiti vašo vero. Tako da sedaj
lahko razumete, zakaj Jaz še naprej oznanjam Ljubezen in zakaj Jaz pošiljam Moje
učence v svet, da bi razširil Moj Evangelij Ljubezni. Za vas je zagotovo mogoče, da z
razumom dosežete vero v Silo, Katera je izjemno usmiljena, močna in modra. Vendar
pa vi s to Silo lahko vzpostavite stik zgolj skozi Ljubezen (Janez 15:1-17). Edino tedaj bo
vaša vera povečala izraz, ker boste vi edino tedaj lahko razpolagali z Mojo močjo in ji
zmočno vero v Mene dovolili, da postane učinkovita, kakor sem vam to tudi obljubil.
AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 5081, 7. marec 1951

»VERA GORE PREMIKA...«
Vi morate narediti samo eno stvar: oživiti vero v meri, katera ne dovoljuje več
nobenega strahu in malodušja. Potem bo vaše življenje lahkotno, ker boste tedaj
premagali vse po poti te vere, katera vas oblikuje v neposredne prejemnike Moje Moči,
tako da vam je potem vse mogoče. Meni in Moji moči ni nič nemogoče, in zato tudi
vam, če ravno skozi močno vero izkoriščate Mojo Moč. Vi ste del Mene in imate isto
Moč do mere, v kateri se združite z Menoj. In če se ne oddaljite, temveč ostanete
združeni z Menoj, potem mora tudi Moja Moč teči skozi vas, pri čemer pa to Moč
obenem tudi lahko uporabljate. Zgolj vaši lastni dvomi, vaše neznanje in nezaupanje
vam preprečujejo, da bi uporabili Mojo Moč, katero imate neomejeno na razpolago.
»Lahko gore premikate, če le verujete...« (Matej 21:21; Marko 11:23). Te Besede niso
zgolj govorna figura, ampak največja Resnica.Vi ste Božje stvaritve, na katere Jaz bom
in tudi lahko delujem, če Mi ne nudite nobenega odpora. Moje delovanje pa pomeni, da
dopustite, da prevladujejo Božanske značilnosti, katere dremljejo v vas kot del Mene
Samega, toda katerih vi ne razvijate, ker je vaša vera šibka. Izredno (nadnaravno)
delovanje v vas, brez vaše vere, bi lahko škodilo vaši duši. Vi sami morate oživeti vero v
vas; to pa lahko naredite, ko se povežete z Menoj skozi delovanje v Ljubezni, ker vera
oživi skozi Ljubezen. Če je torej vaša vera šibka, potem se Ljubezen še ni popolnoma
razplamtela v vas; še vedno preveč prevladuje samoljubje in vi še niste združeni z
Menoj, zaradi česar Mi ne dajete popolnega zaupanja, zaradi česar bo vaša vera zlahka
omajana. Ljubezen oživi vero; in vi lahko delujete v Ljubezni, ko se rešujete tega, kar se
vam zdi vredno, pri čemer tako osrečite bližnje, ki so v stiski, dokler se odrekate, da bi v
zameno prejeli nekaj, kar ima neizmerno vrednost... močno vero, katera vam več ne
dovoli dvomiti v Mojo Ljubezen, Mojo Modrost in Mojo Vsemogočnost. Kolikor bolj se
vi spremenite v Ljubezen, kolikor bolj se intimno povezujete z Menoj, toliko bolj se
potem zavedate Moje prisotnosti, pri čemer sedaj delujete in imate željo biti z Menoj,
zaradi česar vam bo tudi mogoče uresničiti vse, česar se lotite. Potem pa boste vi
morali zgolj hoteti, in vsi elementi vas bodo poslušali; nobena moč se vam ne bo mogla
upreti, ker si vi skozi močno vero prisvajate pravico na Mene Samega, pri čemer pa vi
veste, da sta Moja Sila in Moč brezmejni in da se Moji volji, katera je sedaj tudi vaša,
mora vse podrediti in se tudi bo podredilo. In potem lahko ravno tako gore premikate,
ker se nič več ne upira Moji Moči; in vi boste lahko ravno tako zmagali, če je skozi
Ljubezen vaša vera toliko zaživela, da sedaj lahko Jaz Osebno delujem v vas. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4832, 7. februar 1950

PREVERJANJE MOČI VERE... ČUDEŽNE OZDRAVITVE...
Vi morate preveriti moč vaše vere, da bi tako lahko pred svetom zastopali Resnico
Moje Besede. Čim se vi sami nahajate v živi veri, čim vi veste, da Jaz slišim vsako
molitev, ki je z vsem zaupanjem poslana k Meni, Me vi lahko prosite, karkoli želite,
sama vaša vera vam zagotavlja uslišanje (Matej 21:22). Samo mora biti molitev poslana
iz srca, katero ljubi, tako da mora tisto, kar prosite, služiti za dobro bližnjega; temelj
mora biti Ljubezen do njega, nikoli pa to ne sme biti storjeno iz samoljubja. Opravite
vsak izpit vere... Kjer je zaprošeno za vašo pomoč, tam jo tudi dajte, česar pa ne
morete opraviti z lastno močjo, prinesite pred Mene in Me posite za to potrebno moč.
Vedite, da vam Jaz ničesar ne zavrnem, če vi le verujete in želite delovati v Ljubezni.
Čista, nesebična Ljubezen vas mora spodbuditi k temu, da pomagate tam, kjer želite,
pri čemer boste potem vi polni moči in ne boste več dvomili v uspeh tega, kar bi vam
bilo drugače kot človeku nemogoče. Vsak dvom, vsaka boječnost (negotovost),
neodločnost je posledica prešibke vere. Potem vam Jaz ne morem uslišati molitve, ker
bi bil Jaz drugače nezvest samemu Sebi, Kateri sem naredil, da je uslišitev odvisna od
močne vere. Moč mora priti (izhajati) iz vas samih, da tako bližnji prepoznajo, česa vse
je sposobna močna vera.
Vera lahko gore premika... Čeprav pa se take vere ne najde več v vas ljudeh, zaradi
česar se vam te besede zdijo zgolj kot fraza. Vendar pa vi lahko vedno preverite sebe,
če vi le dopustite, da sem Jaz prisoten v vas skozi Ljubezen, katera potem s svojo
močjo naredi, da je obenem tudi vera močna in neomajna. Če vi čutite Mene Samega v
vas, potem vas ne bo napadel niti najmanjši dvom v uspeh, pri čemer vi potem delujete
z Menoj, tako da vam nič ne more spodleteti. Potem bo vsako delo zares kot čudež
pred očmi sveta, katero pa je zgolj naravna posledica vaše intimne (prisrčne) združitve z
Menoj, Kateri vam sedaj tudi omogočam, da ste prejemniki neomejene moči. Verujte
in opravite izpit vere ter bližnjim dokažite moč vere... ne za izvajanje čudežev, temveč
morate vi to moč vere uporabiti v usmiljeni Ljubezni do bližnjega, katera vas zares
naredi močne, ker sem Jaz Ta, Katerega vi sedaj spodbudite k temu, da izrazi moč, in
Kateri ne bo nikoli dopustil, da propade neka močna vera.
K vam bodo prihajali ljudje, ki iščejo pomoč. Nikar ne zavrnite njihove prošnje;
pomagajte jim tako, da položite roke v Mojem Imenu (Marko 16:18). Pri tem pa jim
ravno tako pomagajte, da utrdijo vero in jih podučite, da bo vera postala živa zgolj
skozi Ljubezen. Jaz polagam na vas, Moje učence poslednjega časa, veliko upanja, da
boste še pridobili duše, katere se bodo vrnile k veri zaradi vere, katero vi posedujete in
katera jim dokazuje Moj obstoj. Pomagajte tem dušam, ker ste vi to sposobni, če se le
intimno (prisrčno) povežete z Menoj, da od Mene prejmete moč, katera vam omogoča
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doseči vsak dosežek... Sami preverite moč vere, in vi boste lahko, za blagoslov bližnjih,
delovali za Mene in Moje kraljestvo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4647, 21. maj 1949

»VI BOSTE LAHKO OPRAVLJALI ŠE VEČJE STVARI«… OBLJUBA
(Janez 14:12)
Dela učitelja morajo vedno služiti kot primer učencem, pri čemer pa bo marljiv učenec
ravno tako dosegel cilj, postal bo enak Učitelju v Njegovem uspehu. In zato sem vam
Jaz rekel: »Vi boste opravljali še večje (stvari).« Torej obstaja možnost, da učenec
preseže svojega Učitelja... Vi boste resda dvomili v to izjavo, vendar pa jo bom Jaz
ponavljal in tudi dodal, da vam nič ne bi bilo nemogoče, če bi zbrali voljo, da delujete z
Menoj in Mojo močjo... Človek le redko lahko zbere dovolj vere za to. Toda on bo
sposoben opravljati nadnaravne stvari, to pa samo zaradi tega, ke on veruje. Zgolj
takrat, ko je dosežena ta globoka vera, katera lahko gore premika, vam ne bo nikoli
primanjkovalo moči; nikoli več ne boste dvomili in boste zares še večji od človeka
Jezusa, ker je On to rekel, Njegova Beseda pa je Resnica. Vendar pa vse dokler človek
ne zbere te trdne vere, katera lahko vse uresniči, do takrat ravno tako nobeden človek
ne bo presegel Bogočloveka Jezusa, Kateremu so se skozi Njegovo vero in Njegovo
Ljubezen podredili elementi in Kateri je vse sebi podredil, ker je On deloval z Menoj,
tako da ni poznal nobene omejitve Svoje moči od Mene. Jaz sem bil dejaven v Njem;
Jaz sem bil ravno tako Moč, katera nima začetka in konca in katera se tako lahko
neomejeno izraža, ne da pri tem oslabi. Vendar pa morate sedaj vi, Moji učenci časa
Konca, podati dokaz za Jezusove Besede; vi morate skozi izjemno močno vero sebi
podrediti vse moči in obenem tudi neomejeno delovati Meni na slavo in čast. In vi se
boste tako izurili v delovanju, katero bo čast za šolo Učitelja... vi morate, zahvaljujoč
vaši veri, izvajati čudeže in pri tem vedno izkoriščati moč iz Mene. To pa lahko uresniči
zgolj močna (trdna) vera, zaradi česar vam Jaz želim pomagati priti do te močne (trdne)
vere. Jaz dovolim, da vas doleti težava, iz katere vas potem Jaz po globoki molitvi na
čudežen način osvobajam. Vi morate v tem prepoznati vašega Učitelja in sedaj voljno
opravljati delo, katerega vam je On dodelil. In če vi stremite k najvišji popolnosti,
potem bodo tudi vaša dela postajala vedno bolj popolna, vse dokler ne bodo postala
enaka Učiteljevim. Jezus Kristus je bil vaš učitelj, Kateri vas uči in vas poziva, da hodite
za Njim, in Kateri vam je dal obljubo, katera vas mora spodbuditi, da se trudite... da vi
lahko uresničite največje stvari... Toda kdo to preverja? Kdo se trudi doseči stopnjo
Ljubezni, katera pomeni popolno združitev z Menoj in tako tudi neomejeno sevanje
(prenos) moči in prejemanje? Kjer deluje moč iz Mene, tam je vsak uspeh zagotovljen.
Ta gotovost (zaupanje) pa zagotavlja, da bo vera trdna in neomajna; človek bo vedel in
(ob)čutil, da mu bo dana pomoč, česarkoli se loti, pri čemer mu ta gotovost (zaupanje)
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zagotavlja, da bo dosegel velika dela... On bo lahko uresničil nednaravno, zaradi česar
bo pravi učenec, kakršnega Jaz potrebujem v Poslednjem času pred Koncem... AMEN

..........................................................7.......................................................
Moč Ljubezni in vere za ozdravitev bolnih in izvajanje čudežev...
.........................................................†........................................................
Bertha Dudde, št. 5358, 9. april 1952

MOČ LJUBEZNI… ZDRAVLJENJE BOLNIH…
IZVAJANJE ČUDEŽEV…
Oseba, ki ima Ljubezen, ima obenem tudi moč; in ona bo sposobna narediti vse, če ji ne
primanjkuje vere. Ljubezen zagotovo aktivira vero; vendar pa je vero potrebno najprej
prebuditi, kar pomeni, da mora oseba najprej podrobno razmisliti glede tega, kaj bi
morala verovati, tako da mu bo potem ravno tako Ljubezen dala moč, da tako on ne bo
več dvomil in bo obenem tudi sposoben doseči vse. Tako je Ljubezen najbolj
dragocena kvaliteta, ker ona naredi, da je vse mogoče. Vendar pa vi ljudje ne cenite
sile Ljubezni… Vi bi namreč lahko izvajali čudeže; vi bi lahko ozdravljali bolne; vi bi
lahko pregnali vsakršno skrb in vam dejansko ne bi bilo nič nemogoče, če bi znotraj vas
razvili Ljubezen do največje popolnosti in verjeli v njeno moč. In tako, ko ste sposobni
narediti vse, to ni dar, katerega vam Jaz podarjam, temveč je to rezultat vaše moči
Ljubezni; to je naravna posledica tega, da vi skozi Ljubezen pridete do Moje moči. Zato
ni potrebno, da se sistematično usmerjate k doseganju tovrstnih darov… da ozdravljate
bolne, izvajate čudeže itd. (1 Korinčani 12:4-11)… To namreč ni neka sposobnost,
katero se vi lahko naučite; vi morate samo povečati vašo Ljubezen in stremeti k
duhovni popolnosti (Matej 5:48), kar pa se potem izraža v tovrstnih sposobnostih…
Edino Ljubezen bo dosegla vse. Vsak, ki se popolnoma oblikuje v Ljubezen in pri tem
obenem tudi pride do zanesljive vere, črpa iz Mene Osebno. On se počuti kot Moj
otrok, da je del Mene in glede na to ne more misliti drugače, kot pa samo tako, da bo
vsako njegovo delo uspešno opravljeno, ker sem Jaz z njim. Vendar pa mora njegova
Ljubezen izhajati iz njegovega srca. Ona mora popolnoma prežeti človeško bitje; mora
ga osrečiti na način, da daje to, kar potrebuje njegovo bližnje človeško bitje. Resnična
Ljubezen je popolnoma nesebična; ona ne želi ničesar več zase; ona nenehno daje in v
njej prevladuje princip dajanja, pri čemer pa vendarle zagotavlja nepopisno veselje… In
ta vrsta Ljubezni, katera se zaradi njene globine v osebi pojavlja kot val čustev, lahko
uresniči, karkoli ona želi (ali pa, »takšna Ljubezen, ko izvira iz globine srca, lahko doseže
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vse, kar želi oz. karkoli si želi, se bo tudi zgodilo.«)… Močna živa vera polaga njeno
upanje v Mene, da izpolnim njeno prošnjo, in ona ne bo prosila zaman… Človeško bitje
se namreč lahko okoristi z Mojo močjo in to tudi uresniči, toda samo pod pogojem, da
je on prežet z Ljubeznijo. Potem mu moči ne dajem Jaz, temveč si jo je on sam pridobil
skozi dela Ljubezni, in to mu daje pravico… On se je vrnil v njegovo izvorno naravo; on
ni vzel ničesar nezakonitega, temveč je postal to, kar je bil na začetku: prežet s strani
svetlobe in moči, ker je Ljubezen v sebi svetloba in moč. In zato, če ima človeško bitje
Ljubezen, mora biti (bitje) prežeto s strani svetlobe ter moči. Zato je za vas ljudi
pomembno samo to, da se oblikujete v Ljubezen, da bi ravno tako kot bogovi lahko
uresničili vse. Da pa boste vi želeli samo to, kar ustreza Moji volji, tega ni potrebno
omenjati, ker je Ljubezen obenem tudi izvor modrosti in ne more narediti ničesar
drugega razen tega, kar je Moja volja. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5843, 2. januar 1954

MOČ VERE… ZDRAVLJENJE BOLNIH… ČUDEŽI…
Vi boste lahko delovali z nezamisljivo močjo, če Me v zelo globoki veri (po)kličete na
pomoč. Da pa bi vi prosili za to Mojo moč, morate biti motivirani z Ljubeznijo; vaša
vera mora biti namreč tako močna, da ne boste niti sekunde oklevali, ko razmišljate, da
bi pomagali osebi, ki je v stiski. Potem boste delali v Mojem imenu, pri čemer vas bo
Moj Duh spodbudil, da to naredite… Zato nikar ne verjemite, da si prisvajate nekaj, kar
ni v skladu z Mojo voljo; brez dvomov naredite to, za karkoli dobite spodbudo, in uspeli
boste, ker sem vam Jaz obljubil Mojo moč, če imate močno vero. Moja volja je namreč
ta, da bodo vaša bližnja človeška bitja v poslednjih dneh pred Koncem prepričana v
moč vere, zaradi česar Jaz ne bom dovolil, da vam bo povzročena krivica, če želite
služiti Meni in obenem tudi vašim bližnjim človeškim bitjem. Vendar pa Jaz ne bom
nikoli dal Mojega blagoslova za delovanja, katera imajo interese sebičnosti, uničenja ali
pa neusmiljenja… Razumite to, da mora biti Ljubezen gonilna sila in da vas mora
motivirati, da prosite za Mojo moč; nikoli pa za sovraštvo ali neko slo po maščevanju,
ker zgolj Ljubezen lahko spodbudi Mojega Duha k delovanju in samo skozi Ljubezen se
lahko združite z Menoj, da boste pri tem obenem tudi imeli delež v Moji moči. Ta
Ljubezen dovoli, da vaša vera tako zaživi, da vi ne dvomite več v uspeh tega, kar želite
doseči, kar pa je obenem tudi razlaga za mnoge ozdravitve bolnih, katere so
uresničene v Mojem imenu.
Potem sem Jaz Osebno (po)klican na pomoč, sklicevalo se je na Mojo obljubo: »Prosite
in vam bo dano, trkajte in odprlo se vam bo…«(Matej 7:7). In s popolno vero v
Resnico Moje Besede bo ozdravljen vsak, ki ga je zdravitelj oskrbel z Ljubeznijo, ker
se je le-ta izročil Meni, tako da bom Jaz dejansko z njim z Mojo močjo… on ga lahko
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ozdravi, ker lahko neomejeno uporablja Mojo moč. Glede na to lahko zelo globoko
verni ljudje delajo na Zemlji v korist njihovih bližnjih človeških bitij, ker jim je dovoljeno
delati, čim oni to povežejo z živim pričevanjem Mojega imena in čim je pri tem
slavljeno (poveličano) Moje ime… čim je to storjeno, da bi se pomagalo ljudem, ki s
trdno in neomajno vero stremijo k Meni… nikakor pa ne, da bi se nevernike prisililo k
verovanju…
Popolna nevera je ovira za delovanje Mojega Duha (Marko 6:5, 6)… in oznanjevalec
Mojega imena, ali bo pri izvajanju čudežev omejen s strani Mojega Duha, medtem ko
ga opazuje ne-vernik, ali pa bo slednji kakršnokoli ozdravitev podkrepil z naravnimi
razlagami... Vendar pa bodo v poslednjih dneh šibki še naprej pridobljeni skozi
premagovanje njihovega odpora in s pomočjo moči vere Mojih Lastnih… In glede na to
bodo v poslednjih dneh v Mojem imenu uresničeni mnogi čudeži, da bodo tako tisti s
šibko vero okrepljeni, da bi bili potem s prepričanjem sposobni verovati ter trdno stati v
poslednji borbi na tej Zemlji. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5889, 27. februar 1954

ZDRAVLJENJE BOLNIH V JEZUSOVEM IMENU…
Položite vaše roke na bolne in jih blagoslovite… in moč vaše vere jih bo ozdravila, ker vi
bolno osebo zaupate (predate) Meni Osebno; Moja moč pa je neomejena in glede na to
tudi lahko deluje neomejeno, čim vi verujete v to… Vse, kar storite združeni z Menoj,
mora uspeti… Toda ali se vi dejansko (po)čutite tako tesno združene z Menoj?... Jaz vas
namreč moram vprašati to vprašanje, ker je samo od tega odvisna vaša moč za
ozdravitev bolnih in ker je od vas samih odvisno, ali boste vašim bližnjim bitjem
omogočili okrevanje. Vaša vera mora biti namreč tako močna, da poleg vas lahko
ravno tako (ob)čutite Mojo živo prisotnost, pri čemer na ta način delujete združeni z
Menoj, ko izgovarjate Moje ime, medtem ko v Mojem imenu blagoslovite bolno
osebo… Jaz sem za človeštvo postal tako oddaljen Bog, da ono ne razume več tega, da
je človeško bitje lahko tako združeno z Menoj, da bi (lahko) izkoriščal Mojo moč v
skladu z njegovo voljo. In celo Moji verniki le redko zberejo takšno moč vere, da oni ne
bodo niti za trenutek dvomili v to, ali jih bom Jaz podprl, če želijo pomagati njihovim
bližnjim človeškim bitjem… Zato je le malo takšnih z darom ozdravitve bolnih, to pa
ravno zaradi tega, ker izkoristijo Mene in Mojo moč takrat, ko jo potrebujejo… V
poslednjih dneh pa je tudi vera v Mene med človeštvom postala tako šibka in neznatna,
da bo globoko pobožna oseba, ki ima na razpolago izjemno (nadnaravno) moč,
obenem tudi pritegnila izredno pozornost, da bo ona na ta način, ali dosegla velik
duhovni uspeh, da bo tako vodila ljudi nazaj do verovanja v Mene in v moč Mojega
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imena, ali pa bo sovražno tretirana s tistih, katerim primanjkuje vere in kateri si, kot da
so edini, prisvajajo pravico, da ljudem oznanjajo Moje ime.
In slednje je potrebno bolj kriviti, kot pa popolne ne-vernike, ker Me oni poznajo in
priznajo, vendar pa jim primanjkuje žive vere v Mene; oni namreč zgolj razumsko
ohranjajo besede, katere pa v njih še niso dovolj zaživele, da bi lahko prikazale njihove
učinke. Oni niso poizkušali storiti tega, kar je živa vera sposobna narediti… če pa jim
kdo to s primerom pokaže, ga oni napadajo, ker čutijo duhovno premoč in z zavistjo
prepoznajo Mojo pomoč, za katero si sami še niso prisvojili pravice. V poslednjih dneh
pred Koncem se bo povečalo število ljudi, v katerih bodo začeli delovati darovi duha,
ljudi, kateri bodo v tako intimnem odnosu z Menoj, da bo vse, kar bodo naredili,
narejeno skupaj z Menoj, v Moji volji in s klicanjem Mojega imena… In oni se bodo na
različne načine dokazovali kot Moji glasniki. Karkoli namreč oseba, ki je prežeta s strani
Mojega Duha, kasneje razmišlja, govori ali dela, vse to usmerja k Meni in Mojem
kraljestvu… vse to pa razodeva posebno moč, katero ima samo on na razpolago, ker Mi
dovoljuje, da delujem skozi njega. Njegova vera v Mene in v moč Moje Ljubezni je
namreč tako močna, da mu ona priteka neomejeno, pri čemer on tako lahko tudi na
nadnaraven način pomaga njegovim bližnjim človeškim bitjem… On je namreč poln
Ljubezni do njih, pri čemer mu potem ta Ljubezen zagotavlja neposredno moč od
Mene… zaradi česar bo tudi sposoben uresničiti vse, kar on želi. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5966, 25. maj 1954

ZDRAVLJENJE BOLNIH… ZNAMENJA IN ČUDEŽI… DOKAZ VERE…
Jaz poznam Moje Lastne in Jaz poznam njihovo voljo. In glede na to jih bom Jaz
poklical, da delajo za Mene in Moje kraljestvo. Zato se vrste dejavnosti v Mojem
vinogradu razlikujejo, kakor tudi značaj (narava) Mojih služabnikov, ker vsak izvaja
delo, ki je v skladu z njegovim značajem… vsak Mi služi v skladu z njegovo
sposobnostjo. In Jaz v službo sprejemam vsakega, ki ima dobro voljo in teži k Meni.
Poleg tega pa so tudi človeška srca različna, zaradi česar se morajo njive v Mojem
vinogradu obdelovati na različne načine; in samo Jaz, Kateri poznam tudi najmanjšo
kretnjo človeškega srca, lahko presodim, katero bo izkoriščeno za uspešno delo
odrešenja.
Jaz sem prepoznaven tako v nevihti, kakor tudi v tihem šelestenju ali v nežnem vetriču;
najmočnejši elementi dajejo dokaz o Meni in najbolj nežen vetrič pričuje o Meni… Jaz
sem vedno začetek, izvor in temelj… Jaz sem včasih le komajda opazen, zopet drugič
tako izrazito očiten, vendar pa vedno prepoznaven s strani nekoga, ki želi in Me
poizkuša najti… Jaz se vedno izražam v skladu s potrebami ljudi, odvisno od njihove
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težave in njihove sposobnosti, da se spremenijo… Kar lahko pri neki osebi rezultira v
popolni spremembi volje, lahko drugo še kako pusti brez vtisa, zaradi česar bo on
potreboval večji dokaz Mojega obstoja, kateri mu bo potem dan s strani Moje Ljubezni,
da bi ga tako rešil. Vendar pa sem Jaz tudi tam, kjer nikakršni zunanji znaki ne
potrjujejo tega… Jaz sem ravno toliko prisoten v srcu osebe, katera Mi podarja njeno
Ljubezen in voljo, pri čemer bom Jaz nežno ter neopazno deloval nanj, ker on ne bo
potreboval očitnega dokaza Moje prisotnosti; on se ga bo zavedal in bo (ob)čutil Mojo
bližino tako jasno, da bo imel srčenintimen odnos otroka z Očetom. Na ta način pa že
poseduje vse, kar potrebuje za njegovo zemeljsko življenje… neko neomajno (trdno)
vero v Mene in Mojo Ljubezen, katera mu omogoča, da živi v skladu z Mojo voljo.
Kjer je ne-verovanje tako močno, da same Besede ne bodo zadostovale, tam bom Jaz
pomagal z znamenji in čudeži… Vendar pa se to za ljudi lahko obrne v sodbo, če jim
primanjkuje volje, da bi se spremenili… Čeprav pa vera bolnega in nesrečnega ne
potrebuje ničesar razen neke spodbude, da bi zrasla tako močna, da Me bo ona
oznanjala pred svetom… Zato se Jaz lahko razodenem v Moji moči in slavi bolnim in
nesrečnim, ker so bili oni v glavnem skozi njihove bolezni že prečiščeni, zaradi česar Me
njihove duše lahko lažje prepoznajo, če se jim približam… Bolni Mi ne zavračajo vstopa
v njihova srca; in če so jim oznanjene Moje Besede, je učinek na njih tako močan, da
ima moč Moje Besede že blagodejni učinek, pri čemer bodo oni ozdravljeni, ker
verujejo (Luka 5:17; Psalm 107:20; Matej 8:16, 17).
Vendar pa bodo morali neverniki, kateri o tem pričujejo in na ta način dosežejo vero,
najprej dovoliti, da le-ta zaživi skozi Ljubezen… pri čemer pa bo potem odvisno od
stopnje Ljubezni, na kakšen način bo njihova vera začela delovati. Njihova
odgovornost bo namreč večja, če jih očiten prikaz Mojega delovanja pusti ravnodušne,
ker bodo zaradi tega, kar so doživeli, sicer morali verovati, vendar pa pri tem zaradi
njihovega znanja ne bodo spremenili njihovega načina življenja… Zaradi tega nikar ne
hrepenite po preveč očitnem dokazu vere, ker boste potem prejeli izredno milost,
zaradi katere boste potem tudi imeli veliko večjo dolžnost (obvezo, odgovornost)…
Toda če vam je to podarjeno, potem to vzemite in izkoristite milost, da bi dosegli višjo
stopnjo (da bi dosegli napredek za vašo dušo)… da bi potem tudi pred svetom govorili
namesto Mene in v Mojem imenu… da bi bili zvesti delavci v Mojem vinogradu, katere
bom Jaz blagoslovil zaradi dela za Mene in Moje kraljestvo. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7032, 3. februar 1958

DAR ZDRAVLJENJA BOLNIH…
Jaz podarjam dar zdravljenja bolnih tistim, ki so močni v veri in Ljubezni… Jaz lahko
delujem samo skozi njih, ker Jaz ne bom deloval proti Mojemu zakonu reda. To je
razlog, zakaj je le nekaj takšnih ljudi, ki so prežeti s strani posvečujoče (očiščujoče)
moči, katerai teče iz Mene in prinaša popolno okrevanje bolni osebi… Glede na to je
razumljivo, da bodo zelo globoko pobožni zdravilci oznanjali Mene in Moje ime, ker so
oni duhovno prebujeni in tako poznajo pomen Mojega dela Odrešenja, zaradi česar
poizkušajo z veliko vnemo obvestiti njihova bližnja človeška bitja o njem. In zaradi
tega bo samo resničen izpovedovalec in oznanjevalec Mojega imena imel zdravilno
moč; in to je dejstvo, katerega morate vi ljudje vedno imeti v mislih, ker se ravno
tako izvajajo tudi navidezne ozdravitve, ki pa niso izvedene z Mojo močjo, temveč
je to pogosto dejavnost Mojega nasprotnika (Satana). Ozdravitev bolnih se mora
zgoditi v Mojem imenu. Potem lahko človek govori o »duhovnem daru«, o neki
izjemno trdni moči vere in o Mojem neposrednem delovanju v človeškem bitju, kar
pa je točno tisto, kar ti globoko pobožni zdravilci zagotavljajo (oz »kar je povezano
z njimi«).
In zopet vam pravim, da mora biti tudi v bolni osebi prisotna določena stopnja vere; da
Me on ne sme zavrniti, temveč mora biti pripravljen, da se zvesto podredi Mojemu
delovanju… Potem bo njegovo okrevanje okrepilo njegovo vero in obenem tudi
motiviralo še naprej neverne (skeptične) ljudi, da pridejo do drugačnega stališča glede
religijskih doktrin, čeprav pa on lahko pride do žive vere samo tako, da živi življenje
Ljubezni… Zato on ne more govoriti o prisilni veri, temveč zgolj o prisilni spremembi
njegovega razmišljanja, tako da se bo moral on razumsko ukvarjati z nečim, kar je prej
zanemarjal. Vendar pa on lahko pride do pravilne vere samo zaradi spremembe skozi
nesebično Ljubezen do bližnjega.
Torej bo vsak, ki ima vero, neizmerno okrepljen z dejstvom, da on prepozna Božjo
moč… In pred skorajšnjim Koncem se bom Jaz še pogosto razodeval, kjerkoli obstaja
predpogoj, da se Mi oseba popolnoma izroči in da omogoči, da ga prežame moč
Mojega Duha; da on pred svetom oznanja Mene in Moje ime in tako uporablja moč,
katera teče skozi njega v korist njegovih bližnjih človeških bitij, da ozdravlja
vsakovrstne bolezni in stiske (trpljenja). To pa najprej zahteva živo vero doseženo skozi
Ljubezen. In veliko ljudi so lahko srečni, če je med njimi takšen zelo globoko veren brat,
ki je do določene mere posrednik med Menoj in njimi, ki neposredno prejema Mojo
moč in jo predaja dalje njegovim trpečim bratom in sestram, katerim pa on obenem
tudi s popolnim prepričanjem oznanja Mene in Moje delo Odrešenja. On je resničen
(pravi) borec za Kristusa; on je prikladen delavec v Mojem vinogradu in je kvalificiran za
to, da v poslednjih dneh uresniči (duhovne) preporode, ki bodo vodili ljudi do Mene v
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Jezusu Kristusu, s čimer izvaja odrešeniško delo, zaradi katerega ga bom Jaz
blagoslovil. V tem zamračenem svetu bodo namreč morale zasijati blesteče svetlobe,
da bodo ljudje tako sposobni videti. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7042, 14. februar 1958

ZDRAVLJENJE BOLNIH…
OZNANJANJE JEZUSA KRISTUSA…
Ko je nekdo enkrat dosegel prepričljivo vero v Mene, je on ne bo nikoli več izgubil, celo
če se ponovno sooči s skušnjavami in slabostmi vere, katerim pa je vsak podvržen, vse
dokler živi na zemlji. On se bo namreč ponovno napotil po poti do Mene, Katerega je
prepoznal kot njegovega Boga in večnega Očeta. Vendar pa obstajajo ljudje… katerih
je večina… ki še ne verujejo, ki so še naprej daleč stran od dojemanja, ker so oni še
naprej zelo oddaljeni od Mene. In Jaz se občasno še posebno zanimam za takšne ljudi,
da bi jim pomagal verovati. To so ljudje, ki bodo skozi neverjetna (izredna) delovanja,
skozi ozdravitev bolnih ali skozi drugačne vrste čudežnih delovanj motivirani, da
razmišljajo o tem… vendar pa vedno v povezavi s pobožnimi ljudmi… da tako Jaz lahko
najprej priskrbim dokaz o Meni Osebno in Moji moči tistim, ki verujejo, s čimer pa
obenem tudi spodbudim njihova bližnja človeška bitja, da tudi oni iščejo stik s Tistim,
Katerega lahko prepoznajo v teh nenavadnih delovanjih…
Na ta način so mnogi bolni ljudje pogosto zgolj izbrani inštrumenti, kateri skozi njihovo
vero dopustijo Moje delovanje v njih, pri čemer pa obenem tudi pomagajo njihovim
bližnjim človeškim bitjem, da pridejo do vere. Jaz namreč ne bom nikoli dovolil Moji
moči, da postane učinkovita v popolnem neverniku. To je razlog, zakaj je duhovna
vizija zdravilca sposobna razločiti, ali se ozdravitev z vero lahko zgodi ali pa ne (Dela
14:10). To je razlog, zakaj se ozdravitve ne zgodijo vsakič, celo če je na delu eden izmed
Mojih duhovno prebujenih zdravilcev… prioriteta je namreč ozdravitev duše, medtem
ko bi ozdravitev popolnega nevernika prej pripeljala do smrti duše, kot pa do njenega
življenja… kar pa je obenem tudi razlog, da so zdravilci z vero (ki zdravijo z vero)
pogosto napadani s strani posvetnih ljudi, kateri verjamejo, da lahko opravičijo njihovo
stališče z dejstvom, da niso vse ozdravitve uspešne in da so napake postale očitne,
katere pa so prisotne ravno zaradi prej omenjenega razloga.
Zaradi tega predmet »čudežnega ozdravljenja« ostaja sporen; ljudje namreč lahko
verujejo vanj, čeprav pa oni niso prisiljeni na to… Vsak vernik bo rezultat prepustil
Meni, ker mu njegova vera v Mene obenem tudi daje zagotovilo, da bom Jaz naredil
vse, kar je koristno za dušo človeškega bitja… V poslednjih dneh se bodo znamenja in
čudeži povečali, ker bo nujno potrebno, da se z dokazi podkrepi moč Jezusovega
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imena, da se bo na ta način usmerilo pozornost na Njegovo delo Odrešenja. In
neverniki Ga bodo še naprej našli, preden bo prepozno... Kjerkoli je oznanjan Božanski
Odrešenik Jezus Kristus… tam se bodo razodele še mnoge čudovite stvari… Vsak, ki
veruje, Mi bo ravno tako služil kot priča, da Moja moč lahko postane učinkovita v
njem… Vsak, ki ima vero, mora bolezen svojega telesa zaupati oznanjevalcem Jezusa
Kristusa, da Jaz lahko skozi njih prikažem mojo silo in moč ter da obenem tudi
pomagam tistim, ki so še vedno šibki v veri, ali pa sploh ne verujejo v Božanskega
Odrešenika Jezusa Kristusa… Pred Koncem morate namreč vsi vi vedeti to, da bom Jaz
deloval na nenavadne (izredne) načine in da bom izkoristil tiste, ki so močni v veri in
Ljubezni. AMEN

........................................................8........................................................
»V vas se nahaja neslutena moč!« - Vrnitev v izvorno stanje...
Človek lahko doseže vse, če svojo voljo popolnoma podredi Bogu...
Živa vera za čudežno delovanje v Poslednjem Času...
.......................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 4935, 15. junij 1950

BOŽJA MOČ... ŽIVA VERA... ČUDEŽNO DELOVANJE...
V vas prebiva neslutena moč, katero morate vi zgolj odkriti (razviti), da bi lahko
uresničili vse, kar želite. Vi, kot iz Mene nastale stvaritve, ste del Mene, zaradi česar
morate ravno tako razpolagati z vsem, kar vas oblikuje, da ste prepoznani kot Moji
otroci; vi morate biti kot Božja bitja prežeti s svetlobo in močjo, čim se vi sami počutite
kot Moji otroci. In vi to tudi ste, četudi se tega ne zavedate, to pa zaradi tega, ker ste vi
želeli prekiniti vezo z Menoj, katera pa je neločljiva med nami; zato ste se vi v duši (v
duhu) ločili od Mene, zaradi česar ste se zavestno ločili od Mene. Vendar pa vi kljub
temu ostajate to, kar ste, in morate zgolj ponovno vzpostaviti vezo z Menoj, da bi
lahko delovali v vsej sili in moči, kakor je bila to tudi vaša izvorna vloga (namen). Ta
gotovost dremlje v vas, katera pa se lahko prebudi, čim imate vi dobro voljo in ste
dejavni v Ljubezni... Ljubezen je edino sredstvo, da lahko pridete v vaše izvorno stanje;
Ljubezen znova vzpostavlja vašo vezo z Menoj; Ljubezen vas postavlja v stanje
spoznanja, zaradi česar se vi tudi zavedate, kdo ste vi in kakšen odnos morate imeti z
Menoj. Ljubezen ravno tako omogoča, da vera zaživi v vas, zaradi česar je potem
mogoče, da se pučutite kot Moji otroci in da se vaše bitje, katero je z vašo lastno voljo
postalo nebožansko, znova preobrazi in zasije v najčistejši Božanstvenosti, da bi postali
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Moja slika in prilika, da bi potem lahko ravno tako v vsej moči opravili to, kar
nameravate.
Vi ste Božji proizvod, tako da se nikoli ne morete odreči vašemu izvornemu bitju.
Vendar pa ste vi sami lahko svojevoljno prevzeli drugačno obliko, zaradi česar ste
prikrili Božansko v vas, pri čemer ste vi skozi to postali šibki in nebogljeni, slepi v duhu
in brez vsakršnega spoznanja. Toda to ni vaše lastno bitje, ampak je zgolj sprejeto,
navidezno stanje, za katerega, da bi ga odpravil, Jaz uporabljam vsakršno sredstvo, kar
pa se lahko zgodi zgolj skozi modrost, da vi sami pridete do spoznanja o tem, kaj ste vi
bili, kaj vi ste in kaj morate vi postati, da se vi tako v svobodni volji potrudite doseči cilj,
stanje popolnosti, katero vas postavlja v stanje neslutene moči in najjasnejše svetlobe,
tako da vi že na zemlji lahko uresničite vse, da vi že na zemlji lahko izvajate čudeže, če
to vzamete resno s preobrazbo vašega bitja, če živite v Ljubezni, skozi to pridete do
žive vere in potem zavestno v povezanosti z Menoj uporabljate vašo moč, kakor je to
tudi Moja volja... (15. julij 1950).
Potem boste vi v veri v Mojo Ljubezen in milost ravno tako sposobni izvajati čudeže; vi
boste na nek način izkoriščali vašo moč na blagoslov bližnjih tako, da boste rotili za
Mojo podporo, pri čemer pa se boste zavedali polnosti moči, katera omogoča, da vam
vse uspe. Vi, kot del Mene, posedujete Božansko Moč, katero vi lahko neskončno
povečate skozi vašo vero, kar pa je že znak združitve z Menoj v svobodni volji, tako da
je potem vaše bivanje na zemlji potrebno zgolj še zaradi bližnjih; vi sami ste dosegli
stopnjo, katera je potrebna za vstop v svetlobne sfere, zaradi česar bo vaše delovanje
zgolj pričevanje za nevernike ali tiste s šibko vero. Vi ste Božji otroci, vendar pa morate
vi znova doseči pravico otroka, ker ste se le-tej prostovoljno odrekli. Tako da vse dokler
ste brez moči, se vi še vedno nahajate pod bremenom nekdanjega greha želje, da se
ločite od Mene. Vedite, da vi še niste dosegli cilja na zemlji, vse dokler vam primanjkuje
te moči, kar pa je lahko še zgolj posledica pomanjkljive vere, katera pa zaživi zgolj skozi
Ljubezen. Zato vam torej primanjkuje Ljubezni in vere; in odstraniti to pomanjkljivost
mora biti vaša naloga, vaše nenehno prizadevanje in vaše najgloblje (najiskrenejše)
hrepenenje.
In če Mi vi v molitvi pokažete zaupanje, če Me torej vi prosite za okrepitev vaše vere in
poglobitev Ljubezni, potem vam bom Jaz pomagal in vas izpolnil z močjo kot znak, da
ste vi Moji otroci, katere Jaz ljubim od samega začetka in jih bom tudi ljubil za
vekomaj. Vam bo vse uspelo v veri v to Mojo neskončno Ljubezen do vas. Če vi sedaj
premislite o tem, da vaša vera, katera omogoča uresničiti čudeže, lahko obenem tudi
reši bližnje iz najgloblje duhovne težave, potem vi veste, da je to Moja volja, ko vi
uporabljate vašo moč, da bi prebudili ali pa oživeli vero bližnjih; da je to Moja volja, ko v
Poslednjem Času otroci, ki imajo močno vero, podpirajo Mene in Mojo Besedo, pri
čemer svoj govor podkrepljujejo (dokažejo) z znamenji moči vere, tako da potem vi
veste tudi to, da Jaz blagoslavljam vsakega, ki je na ta način dejaven za Mene, da
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pričuje o Meni in Moji moči, ki v Mojem Imenu izvaja čudeže na bolnimi in šibkimi, na
ljudmi, ki se nahajajo v veliki telesni težavi, vendar pa dovoljujejo nenavadno delovanje
na sebi skozi vero, četudi šibko. V Poslednjem Času (pred Koncem) Jaz na zemlji iščem
močne podpiralce, kot protiutež za delovanje Satana, kateri želi izkoreniniti vsako
vero, toda kateri naleti na upor pri ljudeh z močno vero, katerih on ne more
premagati... Jaz potrebujem vsakega, ki dopušča, da skozi njega teče Moja moč, da bi
odkrito (javno) pričeval o Meni in Mojem kraljestvu, katero ni od tega sveta (Janez
18:36). AMEN
***
Bertha Dudde, št. 2911, 6. junij 1943

ZNAMENJA IN ČUDEŽI... MOČ VERE... MOČNA VERA...
Zaradi duhovne moči, katera lahko priteka k človeku, bo on lahko izvajal stvari, ki se
zdijo nadnaravne, čim on pravilno izkorišča moč oz. aktivira svojo voljo za izvajanje leteh. Volja lahko postane dejanje šele takrat, ko se ji pridruži moč... tedaj bo vera v
Božjo duhovno moč prosila za večjo moč, tako da si mora potem človek samo želeti, da
se moč poveže z njim, da ga le-ta osposobi za izvajanje del, in on bo lahko uresničil vse
s podporo duhovne moči. To je bilo izvorno (prvotno) stanje duhovnega, da bo dejaven
pri ustvarjanju in oblikovanju, pri čemer pa on lahko vedno ponovno doseže to prvotno
stanje, če je njegova volja dovolj močna. Njegova nepopolnost sedaj obenem tudi
pomeni oslabljeno voljo, zradi česar ona nikoli ne teži k temu prvotnemu stanju. Toda
čim se človek zaveda svojih pomankljivosti, čim on znova teži navzgor, k
popolnosti, tudi njegova volja postaja vse močnejša, pri čemer se on sedaj
zavestno odpira moči, katera je k njemu pritekala od začetka in katero ima sedaj
znova brezmejno na razpolago glede na njegovo voljo, katera pa mora biti
usmerjena k Bogu. Moč volje obenem tudi določa količino moči, katera priteka k
njemu. In tako človek lahko uresniči vse, čim on z vso predanostjo podredi svojo
voljo Bogu, pri čemer potem Božja volja obenem postane tudi njegova volja, tako
da je on sedaj skozi njegovo vero sposoben uresničiti nadnaravno...
Bertha Dudde, št. 3724, 24. marec 1946

MOČ VOLJE... SILA IN MOČ...
Jaz sem Gospodar neba in zemlje, in vse se mora podrediti Moji volji. Vsak, ki se Mi
upira, zavrača moč s svojo lastno voljo oz. on ne želi sprejeti Moje Moči, zaradi česar je
nepopoln. Toda vsak, ki se prostovoljno podredi Moji volji, bo prejel Mojo Moč brez
omejitev in bo lahko deloval kot Jaz v popolnosti. Zato je količina moči duhovnega bitja
odvisna od Moje volje in izpolnjevanja le-te, tako da bo glede na to človeško bitje na
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zemlji izjemno močno in silno, pri čemer bo izkoriščal njegovo moč, da bi uresničil
izjemne dosežke, če se on popolnoma prilagodi Moji volji in s tem povsem podredi
njegovo voljo Moji. Potem bo vsako njegovo delovanje v skladu z Mojo večno voljo;
potem njegov delež na zemlji ne bo niti nesklad niti pomanjkanje moči, temveč se bo
nahajal sredi Mojega sevanja moči in bo lahko v vseh smereh deloval brez omejitev,
vendar pa samo toliko, kolikor je to v skladu z Mojo voljo. Njemu Moja Moč ni na
razpolago za nečastne (sramotne) dejavnosti; ona bo takoj zapustila osebo, katera
zapusti Mojo voljo. Toda ko je človeško bitje enkrat vstopilo v Moj večni red, ko si je on
enkrat prisvojil Mojo voljo kot njegovo lastno, potem bo zanj nemogoče, da se zopet
vrne k napačnim hrepenem; ko namreč moč enkrat teče skozi njega, ga bo le-ta
osvobodila izpod sile, katera se upira Moji voji in poizkuša k sebi pritegniti vsako dušo.
Potem bo nemogoče uporabiti moč za delovanja, katera nasprotujejo Moji volji, ker ga
bo držala Moja moč in on bo trajno povezan z Menoj; on je dosegel njegov zemeljski,
kakor tudi večni cilj. Nebo in zemlja sta podrejena Moji volji... In nič se ne more
spremeniti proti Moji volji... čeprav pa bom Jaz za časa trajanja tega življenja na zemlji
človeškemu bitju dovolil popolno svobodo; Jaz ga ne bom prisilil, da Mi se podredi.
Toda ko je on enkrat vstopil v Moj večni red, potem se je to zgodilo povsem
prostovoljno, brez (zunanjega) vpliva in brez karšnekoli prisile. In tako bom Jaz z veliko
Ljubeznijo prijel duha, ki se Mi je podredil, in mu ne bom dovolil, da zopet pade v
suženjstvo omejenega stanja, v stanje nereda (motnje), celo če je Moj nasprotnik
nenehno dejaven, da bi znova vrnil duha, kateri se vrnil k Meni. On ne more prisiliti
volje človeškega bitja, in vsak drugi vpliv se bo izjalovil zaradi moči, katero potem
oseba smatra kot svojo lastno, ker on deluje skupaj z Menoj, pri čemer pa se Mi
nasprotnik ne bo mogel upreti. Vendar pa človeško bitje ne uporablja dovolj moči
njegove volje... On bi lahko dosegel fenomenalne rezultate. Toda njegova vera ni
dovolj močna, da bi aktivirala njegovo voljo, zaradi česar njegova šibkost vere ne dovoli
človekovi prirojeni moči, da uresniči učinek... Če njegovo voljo podredi Moji, potem ima
on na razpolago Mojo moč, on pa to moč premalo izkorišča. On sam ne ve ali pa ne
verjame, da je lahko skupaj z Menoj izjemno močan. On je namreč še naprej posveten
(zemeljski), kolikor je njegovo razmišljanje podrejeno naravnemu zakonu, zaradi česar
on opravlja zgolj to, kar se mu logično zdi, da je mogoče... On ne gre preko mej, katere
so postavljene za nepopolno človeško bitje, to pa ravno zaradi nepopolnosti, katero pa
torej on lahko zanemari. Zaradi podrejenosti njegove volje, zaradi Mojega vpliva moči,
on sebe postavi v stanje popolnosti, katero mu dovoljuje delovati izven okvirja
naravnega zakona, čeprav pa je to kljub temu povsem normalna stvar, ker je to rezultat
določene zrelosti duše, katero človek lahko doseže že na zemlji. On si zaradi tega
pomankljivega verovanja postavlja lastne omejitve, katerih pa mu Bog ni postavil...
Človeško bitje ima tako lahko na razpolago ogromno moč, katere pa vendarle ne
izkorišča dovolj, ker ga njegovo človeško razmišljanje zadržuje, kadar bi on enostavno
moral pustiti govoriti njegovemu duhu. On ga bo namreč poučil in poizkušal povečati
zelo globoko vero v njem, zaradi katere potem on lahko doseže karkoli želi, ko
uporablja (izkorišča) Mojo Moč. On bo ravno tako deloval v korist njegovih bližnjih
človeških bitij, pri čemer se bo zgolj takrat razodela moč vere, ker bodo potem ljudje
obenem tudi prepoznali Izvor Moči (moč Izvora), iz katere vernik črpa, tako da bodo
tudi oni sami želeli piti iz nje. AMEN
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Ta vera, ta okrepljena volja in popolna predanost Bogu, se bo skozi znamenja in čudeže
pojavila v času verske borbe. Težava tega časa bo v verniku prinesla močnejšo vero, da
se bo moč Božjega Duha izražala na očiten način; oni se bodo namreč popolnoma
predali Bogu, prepustili se bodo Njegovemu upravljanju in Njegovemu delovanju. In
Bog Osebno bo sedaj lahko deloval skozi Njegove... človek bo uresničeval stvari, katere
bi drugače bile zanj nemogoče... skozi (ljudi) in na ljudeh se bodo dogajali čudeži, kateri
bi morali ponovno spodbujati k veri, ker oni potrjujejo moč vere, ker oni pričujejo za
Boga in Božje učenje... Skozi ljudi teče Božji Duh, zaradi česar jim bo tudi mogoče vse,
kar oni želijo; oni bodo zaradi vere lahko uresničili vse. Njihova težnja k Bogu je namreč
dosegla stopnjo, da ljudje ne morejo biti več zavedeni; njihova vera ima takšno moč, da
lahko gore premika, pri čemer je Bog Osebno z njimi... On ne bo dovolil, da bo njihova
vera uničena... Bog Osebno je Ta, Kateri deluje skozi ljudi, ker so se Mu oni popolnoma
predali in ni več ovire, katera bi onemogočila Božje delovanje... ljudje namreč stremijo
k popolnosti, pri čemer pa jim ta volja edina omogoča, da dosežejo velike stvari. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 1024, 25. julij 1939

ČUDEŽI MOČNE VERE IN MOČ MOLITVE...
Vi boste morali pričevati svetu, da skozi vas deluje Božja Moč. Vi boste to moč
preizkusili na njihovi neveri, pri čemer pa bodo le-ti osupli. Vendar pa ljudem mora biti
dokazano to, da ima tisti, ki ima globoko vero, obenem tudi moč... potrebno jim je
pokazati čudež močne vere in moč molitve... Trpljenje bo pregnano s pomočjo vere;
narava se bo podredila tistemu, ki je v službi Večnega Boga, pri čemer se bo Moč iz
Boga izražala na tistih, ki s posvetnimi močmi želijo upravljati tako, da škodujejo
verniku. Vse to pa bo nujno zaradi odpadlih od Boga... Tisti, ki išče Boga, bo v tem videl
svetlobo in se bo napotil za Kristusom, se pravi, da bo njegovo srce spoznalo Resnico in
se bo napotilo po poti Resnice. In zaradi njih Gospodar Svoje na zemlji opremlja s
takšno močjo. In veliko bo začudenje zaradi nenavadnih delovanj teh ljudi, skozi katere
torej deluje Sam Bog. Zatorej, kadar dobite navodilo, da delujete po Božji volji, potem
se nikar ne upirajte Božji Besedi, ker Gospodar potrebuje svoje služabnike na zemlji, da
bi se objavil ljudem, ampak raje trdno in neomajno verujte ter v vseh stvareh sledite
navodilom Božjega Odrešenika, ker zgolj takrat, ko se z vsem prepričanjem podredite
Bogu, se v vas osvobaja izjemna sila. Vi boste s to vero izvajali stvari, ki presegajo vas
same, če le verujete in vedno ostanete dejavni v Duhu. Ne pozabite, da vam Gospodar
Osebno daje to nalogo, da On od vas ne zahteva več od vaših sposobnosti, tako da
aktivirajte vašo voljo, da bi izpolnili to, kar vam je naloženo. In brez oklevanja se
združite vsi ter delujte z združenimi močmi... Govorite odkrito in vsakemu ter
prisluhnite njihovim prošnjam, celo če se le-te vežejo na zemeljsko stisko; morate jim
namreč dati dokaz, da Oče na nebu lahko usliši vsako molitev, kadar je to koristno za

54

vašo dušo. Kadar ne razmišljate o zemeljskih dejavnostih, vsako misel posvetite
Božjemu Odrešeniku... On nagrajuje vašo Ljubezen, pri čemer vas bo opremil z izredno
(nenavadno) močjo, če govorite Njegovo Besedo in ste dejavni za odrešitev izgubljenih
duš. In od vas bo odpadla vsakršna bojazen, vi pa boste ljudem jasno in razumljivo
objavljali to, kar vam Oče zapoveduje, ker boste vodeni s strani Njegove volje, če Mu
ne boste nudili odpora... AMEN

.........................................................9........................................................
Pomembnost močne vere oživljene skozi Ljubezen v času
poslednje verske borbe... Božja Moč in Sila na delu...
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 8626, 25. september 1963

LJUDEM PRIMANJKUJE LJUBEZNI IN VERE…
Ljudje nadaljujejo s tem, da se še celo bolj oddaljujejo od Mene. Oni želijo vse manj in
manj verovati v Mene, in ker ne živijo življenja Ljubezni, oni tudi ne morejo priti do žive
vere; mrtva vera pa je povsem brezkoristna, ker se ji bodo oni zlahka odrekli, ko bodo
morali priznati, ali so za ali proti Meni. Ljudje se bodo morali namreč odločiti ne glede
na to, ali bo le-ta (odločitev) od njih zahtevana s strani zemeljskih oblasti ali pa zaradi
hudih udarcev usode, ko jim pravilna odločitev v zemeljski težavi lahko zagotovi
pomoč. Oni so brez vere izgubljeni, ker potem pripadajo Mojemu nasprotniku
(Satanu), kateri pa želi uničiti vsako vero človeštva v Boga in Stvarnika. Edino življenje
Ljubezni bo prineslo živo vero, pri čemer potem ne bo več nevarnosti, da bi kot žrtve
padli Mojemu nasprotniku. Živa vera namreč vzpostavlja povezanost z Menoj, zaradi
česar je lahko vsakršna težava odstranjena, ker človeško bitje veruje v Mojo moč, da
sem to sposoben storiti, obenem pa je tudi prepričan v to, da se bo Moja Ljubezen
odločila pomagati. Vendar pa so ubogi in nesrečni tisti ljudje, katerim popolnoma
primanjkuje vere v Bitje, Katero je polno Ljubezni, modrosti in sile. Ker celo če oni v
zemeljskih nesrečah kmalu prejmejo pomoč s strani Mojega tekmeca, pa bodo morale
biti njihove duše kljub temu brezpogojno izgubljene, ker so oni izgubili vsakršen stik z
Menoj in so glede na to brezupno odvisni od njega. In veliko ljudi bo moralo ob koncu
Zemlje pričakovati takšno usodo, tako da bodo oni morali biti… ko mu (Satanu) bodo
nadeti okovi (Razodetje 20:1, 2)… ponovno pregnani v stvaritve Zemlje in bodo morali
ponovno potovati po poti skozi te novo ustvarjene stvaritve (skozi materijo).
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Vendar pa se to dogaja v skladu z voljo vsake posamezne duše; in nič ni mogoče storiti
za njihovo odrešenje kot samo to, da se ljudem še naprej oznanja Evangelij Ljubezni;
da se jim govori, kaj jih čaka, če živijo brez Ljubezni in glede na to tudi brez vere. Ljudje
morajo biti vedno znova opominjani in vedno znova se jih bo pozivalo, da se obrnejo
stran od sveta in da stopijo v duhovne sfere… Vedno znova bodo opominjani o namenu
njihovega zemeljskega življenja, da tako ne bodo mogli trditi, da so bili povsem brez
znanja. Potrebno je namreč priznati, da oni ne bodo zaupali vašim besedam. Vendar pa
ravno tako ne bodo ostali brez opozorila, ker bom Jaz še naprej prestrezal njihovo pot
in s pomočjo nesreč poizkušal spremeniti njihovo razmišljanje… možnost za
spremembo njihove volje namreč ostaja vse do smrti, tako da niti ena priložnost ne bo
ostala zamujena. Zaradi tega se bo nadaljevala nenehna borba za vsako dušo, katero
Moj nasprotnik (Satan) želi zadržati. In če vi, Moji služabniki na zemlji, samo uspete
vaša bližnja človeška bitja prepričati v to, da verujejo v Boga in Stvarnika, iz Čigar Sile
so nastali… če jih samo uspete motivirati, da izvajajo dela Ljubezni, potem ravno tako
obstaja možnost, da bodo oni o tem resno razmislili… še posebno takrat, ko morajo
prepoznati minljivost zemeljskih stvari in ko začnejo hrepeneti po večnih premoženjih.
Vsaka sprememba razmišljanja lahko za ta človeška bitja pomeni odrešenje, oseba pa
lahko, vse dokler ne umre, še naprej spremeni njeno razmišljanje. To je razlog, zakaj bi
vi, Moji pomočniki, morali storiti vse, da bi tako v ljudeh prebudili vero v Silo, Katera je
polna Ljubezni in Katera želi ponovno pridobiti vse ljudi za Sebe… Vi jih morate
obenem tudi obvestiti o tem, da ste vi v neposrednem stiku s to Silo in da vam Ona
dostavlja izčrpno znanje (te Objave), katero pojasnjuje resničen namen življenja
človeškega bitja. Vedno obstaja možnost, da se bo ta oseba odzvala in da vas bo
poslušala. V tem primeru pa je on zagotovo že (od)rešen; čim mu namreč Jaz lahko
govorim, bo on pri tem (govoru oz. v Besedi) (ob)čutil, da je prejel vpliv in bo formiral
mišljenje… In zaradi tega ste ponovno pozvani na marljivo delo; in zaradi tega si Jaz ne
bom prenehal prizadevati pritegniti Ljubezen duš, ki so še naprej oddaljene od Mene.
To je razlog, da ljudje pogosto trpijo v veliki zemeljski težavi, da bi jih torej motiviral k
dobrosrčni dejavnosti za njihova bližnja človeška bitja. Potem pa vse to ni brezupno,
ker vsako delo Ljubezni človeško bitje povezuje z Menoj in ga obenem tudi ločuje od
Mojega nasprotnika. Če bi ljudje samo verjeli, da jih edino Ljubezen lahko osvobodi
izpod sovražnika duš… da bi jim Ljubezen obenem tudi podarila dojemanje in bi jim
lahko zagotovila živo vero, celo v Odrešenika Jezusa Kristusa. Živa vera v Njega pa
predstavlja končno odrešenje od greha in smrti… Ljubezen se je torej ohladila, zaradi
česar je tudi vera izginila. Toda brez Ljubezni in vere nobena oseba ne more postati
blažena, zaradi česar brez Ljubezni in vere Moj nasprotnik še naprej vlada nad njegovo
dušo, tako da ona ne more vstopiti v življenje, katero traja večno. AMEN
***

56

Bertha Dudde, št. 8816, 21. junij 1964

VERA ZAŽIVI SKOZI LJUBEZEN…
Vse, kar vam lahko rečem, je to, da boste vi dosegli močno in neomajno vero samo
skozi življenje Ljubezni; Ljubezen vas namreč združuje z Menoj, pri čemer vas bo
potem tudi prepričala v Mojo moč, katero imate na razpolago, da jo uporabljate v
skladu z vašo voljo. Tako vas Jaz nenehno opominjam, da se oblikujete v Ljubezen, da
boste tako ponovno prilagodili vašo naravo Moji. Potem pa se vam bodo povrnile tudi
vaše sposobnosti, katere so samo zakopane znotraj vas in čakajo, da ponovno pridejo
na površje, kar pa je odvisno od stopnje vaše Ljubezni, katero vi razvijete… Če torej
izkoristite Mojo moč v veri, da vam ta Moja moč dopušča, da se lahko soočite z vsem
(Filipljanom 4:13), potem je vaša stopnja zrelosti že visoka, pri čemer potem tudi to, kar
lahko dosežete, postane očitno, ker vas Jaz ne prikrajšam za Mojo moč… Navsezadnje
vam Jaz želim dati vse, da bi vam pomagal, da postanete popolni, in smilite se Mi v
vašem šibkem stanju. Toda glede na vse to Jaz ne morem delati v nasprotju z Mojim
večnim redom… To delovanje enostavno zahteva živo vero, katera pa zaživi zgolj skozi
Ljubezen. In to je vera, katero potrebujete, da bi se lahko soočili z močnimi napadi
poslednje borbe (za vero: Knjižica št. 48); samo tedaj boste namreč dokazali, ali Me vi
podpirate ali pa boste (od)padli (Me boste zatajili), ko ste pod pritiskom…
Vendar pa bom Jaz poskrbel za to, da bodo Moji Lastni zaupali v Mene; da bo
njihova moč vere nadaljevala rasti in da bodo oni sposobni od Mene črpati moč,
Kateri bom tako zelo povezan z njimi, da Me bodo oni lahko (ob)čutili in ne bodo
ničesar več naredili brez Mojega navodila… Potem pa se bo moč vere razodela…
oni bodo prejeli to, kar potrebujejo, naj bo to zemeljska hrana, za katero so bili
prikrajšani s strani sovražnih sil… ali pa Moja Beseda, Katera jih bo bogato
okrepila… Potem bo njihova vera dovolj močna, da Me lahko oznanjajo pred svetom
(Matej 10:32, 33; Marko 8:38)… oni se bodo na ta način ravno tako dokazali v poslednji
verski borbi, tako da bodo oni pripadali čredi tistih, ki bodo odneseni (vzdignjeni) (1
Tesaloničanom 4:16, 17; Knjižica št.43) in ki verujejo, da je vse mogoče, kar pa dokazuje,
da Jaz obstajam. In zaradi tega oni niso osupli (niso presenečeni) nad procesom
vnebovzetja; njihova vera namreč sprejema vse, kar presega naravni zakon in kar je
čudež(no); s tem pa tudi novo zemljo z vsemi njenimi stvaritvami, katere niso obstajale
na stari zemlji in katerih krasota ter slava sta neprimerljivi (Knjižica št.42).
Zaradi tega imam Jaz velika pričakovanja od tistih, ki želijo biti Moji Lastni: oni bodo
morali s pomočjo Moje Besede še naprej utrjevati njihovo vero do točke, katera jim
omogoča, da stojijo čvrsto, ker takšne borbe pred tem še nikoli ni bilo na zemlji, kar pa
bo zahtevalo veliko moči, da bi bilo mogoče v njej vztrajati. In Jaz vam želim pomagati
tako, da vam Osebno govorim in vam razodevam Mojo neskončno Ljubezen, katera pa
vas zgolj želi pritegniti, da sodelujete, da bi vam zagotovil moč, da ostanete odločni
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(neomajni). In nagrada, katero vam v zameno obljubljam, je življenje v raju nove zemlje;
življenje v občestvu z Menoj, Kateri sem lahko vedno prisoten tam, kjer je Ljubezen,
ker je samo Ljubezen lahko temelj za živo vero… In zaradi tega bo prva in zadnja
zapoved vedno ta, da »Ljubite Boga iznad vsega in vašega bližnjega kot samega
sebe…« (Matej 22:36-40). Vi tako izpolnjujete vašo zemeljsko nalogo in nekega dne
boste lahko vstopili v kraljestvo svetlobe ter blaženosti, kjer boste vi lahko gledali
(videli) Boga. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4634, 10. maj 1949

MOČ VERE... OČITNA POMOČ…
POSLEDNJE SREDSTVO MILOSTI...
Božja Moč in Sila se bo vidno pojavila pri tistih, ki so močni v veri in ki v veliki stiski
molijo k Bogu za pomoč. To, kar se zdi kot nemogoče, bo postalo mogoče; kar je
ljudem neizvedljivo, bodo ljudje izvedli skozi silo vere v vsemogočega Boga in
Stvarnika neba in zemlje. In nobena molitev ne bo zaman, katera bo v duhu in Resnici
ter v neomajni veri poslana gor k Njemu, pri čemer pa je tam, kjer je moč najti takšno
vero, obenem tudi mogoče izdržati vsako stisko, ker je le-ta odpravljena z vero.
Očetovo Ljubezen bo (ob)čutil vsak človek, kateri se počuti kot Božji otrok in z vsem
zaupanjem dviga svoje roke k Njemu. Kadar je potem mogoče tako jasno prepoznati
delovanje Boga, Njegovo Ljubezen in Njegovo vsemogočnost, bodo maloverni
okrepljeni in neverniki osupli, in to je poslednje sredstvo milosti za tiste, kateri ne želijo
verovati. To je resno opozorilo, katero jim je še dano; dokaz, da Bog živi, Tisti, na
Katerega se oni tudi lahko obrnejo, pri čemer se On z enako Ljubeznijo sklanja k njim,
če Ga priznajo kot Očeta in se Mu ponižno podredijo.
Sila vere lahko vsakega zamisli, ker je Božja pomoč preveč očitna, da bi jo bilo moč
zanikati, ker se dogajajo stvari, ki so iznad okvirjev nravnega... Do takšne vere pa bo
Bog pomagal vsem tistim, ki Ga iskreno prosijo za to, ki ne popustijo v borbi za to in
imajo dobro voljo. To so namreč Njegovi, kateri hrepenijo po Njem in kateri stremijo
zgolj k združitvi z Bogom, in to jih bo vodilo do cilja. Njim se bodo uresničili čudeži,
kateri so utemeljeni na sili vere, katera dokazuje ogromno Božjo Ljubezen do
Njegovih, pri čemer pa ravno tako prebujajo vero v Njegov prihod na oblakih, iz česar
oni zopet črpajo moč za poslednjo borbo na tej zemlji... Njihova globoka vera bo vse
prenesla, ker so popolnoma prepričani, da bo Bog prišel in da bo Svoje vzel v Njegovo
Kraljestvo, ko stiska postane neznosna, pri čemer pa Bog ne bo dovolil, da bo takšna
vera razočarana... AMEN
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Za več podrobnosti o »poslednji borbi za vero« si preberite v Knjižici št. 48. Za
pregled celotne Božanske drame v tem poslednjem času si oglejte našo internetno
stran: www.ljubavseohladila.com

.......................................................10........................................................
»Pri Bogu ni NIČ nemogoče...
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 4082, 11. julij 1947

»Z BOGOM NI NIČ NEMOGOČE...«
Kjer je očitno, da človeška pomoč ni dovolj, tam se jasno razodeva Božja Ljubezen,
katera dovoli, da se zgodijo celo tiste stvari, katere se zdijo kot nemogoče, da se bodo
tako ljudje naučili verovati v Njega in Ga ljubiti iznad vsega ostalega. Božja Moč je
brezmejna; kar On želi, se bo tudi zgodilo, tako da ni ničesar, kar bi bilo neuresničljivo,
ker je za Boga vse mogoče. In zato ljudje pogosto nepotrebno trpijo v njihovem
zemeljskem življenju, ker če oni želijo biti sposobni doseči nenavadne stvari, morajo
oni samo prositi Boga za pomoč. On vedno lahko pomaga in On tudi vedno bo
pomagal. Vendar pa oni lahko pridejo do te vere zgolj skozi dejavno Ljubezen do
bližnjega, ker vsako dobro delo vzpostavlja vezo z Njim in tako zagotavlja pritok Moči,
katera, ker je Božje sevanje, mora ravno tako ponovno voditi do Njega. In tako se
oseba nauči verovati, kar pa bo tudi sposobna narediti, če iskreno stremi k temu, da se
povzpne (da napreduje)...
V poslednjih dneh pred Koncem se bodo zgodile čudovite stvari, katere pa so zgolj
rezultat človekove volje in njegove moči vere. In to je celotna razlaga za vse, kar se vam
zdi nedojemljivo, kar pa je pravzaprav samo rezultat pravilnega načina življenja pred
Bogom. Zaradi tega ni dovolj, da se ljudje imajo za kristjane zaradi forme, da oni javno
priznajo cerkev, kateri pripadajo, če oni svojega krščanstva ne dokazujejo in z njihovim
načinom življenja pričujejo, da pripadajo občestvu vernikov, katero predstavlja pravo
(resnično) Kristusovo Cerkev. Potrebna je živa vera in Ljubezen do bližnjega, da bi se
aktivirala Moč Duha, pri čemer pa ima potem človeško bitje na razpolago izjemno moč,
ker je on prežet z neskončno Božjo Močjo. Zaradi tega lahko oseba z Božjo Močjo
uresniči nenavadne stvari, kakor se lahko obenem tudi Bog manifestira tako, ko bo
zagotovil takšno pomoč, katera se zdi nadnaravna, ker se to pogosto dogaja takrat, ko
ni več nobenega upanja za pomoč.

59

Z Bogom ni nič nemogoče... Oseba se mora vedno znova spomniti na to v vsaki težki
situaciji, pri čemer bo potem njegova vera postala tako močna, da on ne bo poznal več
nikakršne stiske. Z njegovim stališčem do Boga, skozi njegovo zelo globoko vero v
Njegovo pomoč, bo on pregnal vsako stisko in se tako tudi mirno soočil z vsako težavo.
In Bog mu bo zagotovo pomagal, ker On ne bo nikoli dopustil, da bo trdna vera
uničena. Z Bogom ni nič nemogoče... On lahko uresniči vse, kar On želi; in On tudi bo
uresničil vse, če Ga Njegovi otroci kličejo kot njihovega polnega Ljubezni Očeta in Mu
brezpogojno zaupajo. On bo zagotovil vse njihove potrebe in jim pomagal v vsaki
zemeljski težavi in težki situaciji. On je namreč Bog Ljubezni, Ljubezen pa bo vedno
nudila pomoč, ker želi podariti srečo... AMEN
***
Bertha Dudde, št. 7747, 16. november 1960

»Z BOGOM NI NIČ NEMOGOČE...«
(Geneza 18:14; Jeremija 32:17, 27; Matej 19:26; Luka 1:37)
Nobena stiska ni tako velika, da je ne bi bilo moč odpraviti, ker Meni ni nič nemogoče...
Vendar pa vi ne verjamete tem besedam, ker drugače za vas ne bi bilo več nikakršne
stiske, ker bi se vi z vsako težavo, bodisi duhovno ali pa zemeljsko, soočili z zaupanjem,
da jo bom Jaz umaknil od vas. Toda vse dokler vam primanjkuje tega zaupanja, Mi vi
preprečujete, da na nenavaden način posredujem, pri čemer tako ostajate obremenjeni
s to težavo. Toda če se vi ozrete okoli sebe in vidite, da je vsako delo stvarstva in vsako
bitje... nastalo iz Mojih rok, da sta bili zgolj Moja volja in Moja Moč dovolj za
ustvarjanje.. če torej vi lahko s prepričanjem verujete v Mojo Moč, potem vam še
edinole manjka vere v Mojo Ljubezen, katera pa vam želi izpolniti vse, da tako vi ne
trpite.
Vse dokler ta vera še ni zaživela v vas, tudi vi sami še niste v Ljubezni, tako da se Mi vi
potem tudi ne morete s polnim zaupanjem predati, zaradi česar tako vi sami omejujete
Moje delovanje v Ljubezni, ker je vse vezano na Moj večni zakon reda, pri čemer tako
Ljubezen ne more postati učinkovita, vse dokler se sooča z odporom. Zaradi tega se
človeštvo še naprej sooča s stisko, ker je Moja volja za pomoč odvisna od vaše vere,
vaša vera pa je zopet odvisna od vaše Ljubezni. Ljubezen se je med ljudmi ohladila
(Matej 24:12).
Kljub temu pa si vi vedno znova poskušajte zamisliti Moje Bitje, Katero je v sebi
Ljubezen, Modrost in Moč... Vedno znova morate dopustiti, da vse stvaritve (celotno
stvarstvo) okoli vas razodevajo Stvarnika (Job 12:7-9), Kateri je sposoben narediti vse,
kar On želi, želi pa vse tisto, kar je ljudem na blagoslov.Toda če bi vi v sebi imeli
Ljubezen, potem vi ne bi doživeli nobene stiske, ker bi vi potem z vsako skrbjo
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zaupljivo prišli k Meni in Mi jo predali... Meni pa zaras ni nič nemogoče... Kar ljudje ne
morejo uresničiti, je za Mene zgolj delo volje, to pa se potem tudi zgodi...
Pridite k Meni z vsemi težavami (stiskami) in Mi jih predstavite... pri čemer pa ravno
tako verujte, da vas Jaz ljubim in da vam želim pomagati, da se osvobodite vaše
težave... sami pa bodite voljni in dejavni v Ljubezni. In težave bodo odpravljene. Vi
boste lahko doživeli najčudovitejše osvoboditve; vi boste videli Moje posredovanje in
Mojo pomoč, ker se bom Jaz ravno tako razodel Mojim, da Mi boste vi lahko vrnili Mojo
Ljubezen, da se Me vi tako naučite ljubiti in z vsem srcem ter z vso dušo stremite k
Meni... Jaz vas namreč vedno želim osvojiti, zaradi česar se vam bom vedno dokazoval
kot Oče, Kateri ljubi in Kateri v vsaki stiski pomaga svojim otrokom. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6595, 15. julij 1956

ČUDEŽI SO POSLEDICA VERE...
Moja Ljubezen je in tudi ostaja vam naklonjena. In Moja Ljubezen želi vedno samo to,
kar je najboljše za vas, celo po smrti vašega telesa. Vse, kar vas doleti (kar vpliva na vas)
v času življenja, je utemeljeno na Moji Ljubezni (vodeno s strani Moje Ljubezni), tako da
nikoli ni potrebno, da ste potrti in malodušni, ker Moja Ljubezen vse ureja ob pravem
času, ustvarja ravnotežje tam, kjer telo in duša nista enako vzeta v poštev oz. kjer je
duša v nevarnosti, ker se preveč pozornosti daje telesu, toda katera mora dozoreti v
skladu z Mojo voljo. Vedno morate biti trdno prepričani, da Jaz budno pazim in poznam
vse vaše duševne, kakor tudi telesne potrebe, in jih ob pravem času tudi odpravljam.
Zato ni potrebno, da ste v skrbeh ne glede na to, kaj se zgodi, ker Jaz Osebno skrbim za
vas (1 Peter 5:7; Psalm 55:23).
Od vas zahtevam samo to, da se Mi popolnoma predate, da ne hodite po svojih poteh,
da ste se vedno pripravljeni prepustiti Mojemu vodstvu, pri čemer tako opustite vse
skrbi in se Mi predate s popolnim zaupanjem (Psalm 37:5), Kateri vam bom zagotovil
pomoč v vsemu, kar vas obremenjuje. Vsaka skrb je pomanjkanje vere in zaupanja v
Mene, pri čemer Mi vi preprečuje uresničitev Mojega načrta Ljubezni. Toda če se
popolnoma izročite Moji volji in verjamete v Mojo Ljubezen in Moč, potem zares lahko
svobodni hodite po vaši zemeljski poti, ker vas Moja Ljubezen ščiti, da tako ne
podležete v nevarnosti, če se prepustite, da vas Jaz vodim. To je torej trdna vera,
katera vas zares oživi, ker potem od vas odpade vsako breme, pri čemer ste potem
lahko dejavni na nenavden način, ker potem obenem tudi prejemate moč, katero boste
sedaj uporabljali v Moji volji.
Zahtevam veliko od vas... da verujete, da sem Jaz poleg vas, Jaz, Katerega pa vi vseeno
ne morete videti, četudi bi vam, ki neposredno prejemate Mojo Besedo, ki od Mojih
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glasnikov prejemate znanje, moralo biti enostavno verovati, ker je za vas Moj glas
dokaz Moje prisotnosti. In če veste, da sem Jaz Osebno z vami, ste lahko prepričani, da
vem za vsa vaša trpljenja in stiske in da jih lahko odpravim. Potem pa morate ravno
tako verovati, da jih bom ob pravem času odpravil, ker bi bila drugače vaša vera še
vedno zelo šibka in katera potem obenem tudi pojasnjuje razlog za vašo stisko
(težavo).
Jaz sem vaš Bog in Oče, vaš večni Stvarnik. Vse je nastalo iz Mene v modrosti in moči,
in tako tudi vi sami, katere sem ustvaril iz Svoje Ljubezni. Morate misliti samo na to
Mojo ustvarjalno moč, na Mojo modrost, Moč in Ljubezen, tako da vas bo potem
zapustila vsaka tesnoba in zaskrbljenost, ker boste potem vedeli, da za Mene ni nič
nemogoče. In ker Moja Ljubezen do vas velja vedno in za vekomaj, uporabljam tudi
Svojo Moč, kadar morate ozdraviti v telesu in duši, katero pa lahko uporabim zgolj
takrat, ko to za vas ne predstavlja več nikakršne prisile vere.
Do vere ne morate priti skozi čudeže, ampak morate skozi vero te čudeže pokazati.
Toda vam zares ni težko dopustiti, da takšna vera zaživi v vas, ker Jaz na tako očiten
način delujem skozi vas, se pogovarjam z vami, dopuščam, da Moja Beseda odmeva v
vaših srcih, tako da morate samo še porušiti tanko pregrado in premagati vse dvome,
kateri se včasih pojavijo v vas. Vedno se morate zgolj zavedati Moje ogromne Ljubezni
do vas, tako da boste potem tudi prepričani, da bo ta Ljubezen storila vse za vas, da bi
vam podarila življenje in da bi obenem tudi ohranila vaše zemeljsko življenje, vse
dokler želite biti dejavni pri prebujanju življenja. Odvrzite iz sebe celotno breme in
zaupajte v Mene ter vedite, da vaš Odrešenik in Zveličar živí (Job 19:25), da je vzel na
Sebe vso šibkost, da bi bili vi svobodni (Izaija 53:4, 5; Matej 8:17; Psalm 103:3; BD 6508).
AMEN

.......................................................11........................................................
Vera v Očetovo neskončno Ljubezen zagotavlja
brezskrbno življenje... Strah je nezadostna vera...
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 3802, 16. junij 1946

UČINKOVIT NASVET ZA POSEDOVANJE VERE…
Vi ste tako neodločni in boječi, pa čeprav bi morali biti tako močni, s trdno vero v
Mene in Mojo pripravljenost za pomoč… Nič ni nemogoče, ker Moja moč doseže
vse; in celo če se vam zdi, da je pomoč nemogoča, pa vam je le ta lahko
zagotovljena, če le imate vero. In zato se vam ni potrebno ničesar bati in ni vam
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potrebno dopustiti, da vam težave ali pa skrbi odvzamejo pogum, ko jih enkrat
izročite Meni v trdni veri v Mojo Ljubezen in vsemogočnost… Potem vam bom Jaz
pomagal rešiti celo najtežji zemeljski problem… Jaz namreč ne bom zapustil Mojih
Lastnih in bom njihov pomagač v vsaki težavi in nevarnosti. Kje drugje naj bi se Moja
Ljubezen in moč izrazili, če ne pri tistih, ki sami od sebe stremijo k Meni in z otrokovo
Ljubeznijo polagajo zaupanje v Očeta, da jim bo pomagal v vsaki situaciji?... Kje drugje
naj bi bila uporabljena moč vere, če ne pri tistih, ki so Moji resnični otroci, ker Me oni
priznajo in Ljubijo ter vedno poizkušajo izpolniti Mojo voljo?
Kadar govorite o Božji ogromni Ljubezni, potem se bo le-ta zagotovo razprostrla do
Njegovih živih stvaritev, ker Ljubezen zajema vse in hrepeni po združitvi. Takó je
Očetovo srce usmerjeno tudi do Njegovih otrok, pri čemer jim želi dati neskončno
Ljubezen, da bi jim tako ustregel sedaj in za vekomaj. Očetova Ljubezen se izraža v
nenehni pomoči tako, da odpravi vskaršno nevarnost, da daje otroku zelo globoko
modrost in znanje… Vendar pa mora otrok brez odpora sprejeti darove njegovega
Očeta, da bo potem on dozorel in se z iskreno Ljubeznijo držal svojega Očeta, pri
čemer bo nepopisno srečen. Ali bi potem vi lahko doživeli kakršnokoli težavo,
katere Oče ne bi mogel odpraviti? Zato bi vi morali imeti popolno zaupanje v Mene
in se ne bi smeli bati, ko se vam približujejo težave zaradi Moje dopustitve ali Moje
volje …
Jaz namreč želim preizkusiti in okrepiti vašo vero, da bo tako ona postala vse bolj
neomajna (trdna, odločna). In kolikor manj ste neuspešni, toliko bolj se vam bom Jaz
približal, ker vas Jaz ne bom nikoli več pustil, ko ste Me enkrat našli. In karkoli naj se
zgodi, bo to le dobro za vas (Rimljanom 8:28), ker vi dejansko ne prepoznate resnosti in
namena vaše zemeljske usode. Vendar pa Jaz vem, kakšna pomoč je za vas
najboljša, tako da Mi vi lahko odkrito zaupate; nikoli se vam namreč ni potrebno
bati, temveč vedno najdite zavetje v Moji Ljubezni, katera pa se ne bo nikoli več
umaknila od vas. Trdno in neomajno (odločno) verujte, da vam bom Jaz pomagal…
in Moja pomoč se bo uresničila, da boste tako jasno prepoznali moč vere, da boste
tako (ob)čutili Mene in Moje delovanje, pri čemer se Mi boste kot Moji otroci vse bolj
intimno pridružili, vse dokler vas nič več ne more ločiti od Očetovega srca ne glede na
to, kaj se dogaja okoli vas… In zato vi lahko sleherni dan pričakujete s popolnim
zaupanjem, ker bi vi morali trdno verovati celo takrat, ko okoli vas (ob)čutite velik
nemir; vi boste namreč z vašo vero pregnali vsakršno težavo, katera vam grozi, kakor
sem vam Jaz tudi obljubil, da bo moč vere sposobna narediti vse… da za Boga ni nič
nemogoče. AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 7462, 24. oktober 1959

STRAH JE NEZADOSTNA VERA…
Moja volja je ta, da vi ne bi smeli biti v strahu, temveč bi morali samo verjeti v ljubečega
in vsemogočnega Boga in Očeta, Kateri vas ne bo pustil v težavi. Strah je torej
nezadostna vera (1 Janez 4:18). Strah ne pozna Ljubezni in vsemogočnosti Boga,
Kateri želi biti vaš Oče… Čim namreč vi verujete, da vas Jaz Ljubim tako, kot oče
ljubi njegove otroke, boste vi obenem tudi prepričani, da ne bom dovolil, da bi se
vam karkoli zgodilo ne glede na to, kaj vam bo sovražnik duš storil. Moja zaščitniška
Očetovska roka je vedno pripravljena posredovati v primeru zagotavljanja pomoči za
Moje otroke v stiski; vi pa ste v stiski takrat, ko vas je strah tako fizično, kakor tudi
duhovno… vi ste v stiski, ko ste tesnobni in potrti (malodušni), ker vam primanjkuje
moči vere, da se vam nič ne more zgoditi, vse dokler Me kličete in Me rotite za zaščito
ter pomoč.
Celo takrat, ko vam vaš zdrav razum to še naprej govori, pa vaše srce kljub temu ostaja
preplašeno in žalostno; to pa zato, ker morate vi sami izboljšati stvari… da boste,
kolikor je to mogoče, vzpostavili vašo povezanost z Menoj, z vašim večnim Očetom,
Kateri samo čaka na vas, da v iskreni (pri-srčni) molitvi pristopite k Meni in Mi zaupate
vaše skrbi. Jaz zahtevam to iskreno privrženost Meni, da bi vaše srce oskrbel z
notranjim spokojem, katerega še naprej primanjkuje v vas. Vi morate priti k Meni z
vsemi vašimi skrbmi in Me na popolnoma otroški način prositi za pomoč… Jaz pa bom
poslušal in odgovoril na vašo molitev, ker vas ljubim tako, kot oče ljubi njegove otroke.
Vendar pa vi tako težko pridete in se pogovarjate (razpravljate) z Menoj o
stvareh… vi tako pogosto ostajate oddaljeni in se borite z vašimi skrbmi, pa čeprav
bi bilo lahko tako preprosto, da Mi jih predate in se jih osvobodite (1 Peter 5:7;
Filipljanom 4:6-7)…
Vi namreč imate ljubečega Očeta, Kateri bi vam želel urediti prijetno zemeljsko
življenje, če bi Mu le dali pravico, da to naredi tako, ko bi kot nekaj povsem
samoumevnega ustvarili iskreno (intimno) povezanost z Menoj… Vsak, ki je povezan z
Menoj, resnično ne bo več trpel v težavi. Vendar pa se težave pojavljajo, čim vi
izgubite povezanost, ker vas Jaz ne vežem nase, temveč hrepenim po vaši
prostovoljni privrženosti Meni… In to je tisto, kar morate vi prikazati skozi iskreno
Ljubezen in osebno komunikacijo tako, da Mi boste prepustili vaše skrbi in Me prosili,
da jih umaknem od vas… Potem pa je vse, kar morate narediti to, da čakate; in zgodilo
se bo tako, kot vi želite… vse vaše skrbi bodo umaknjene od vas. In ni se vam potrebno
bati, celo če ste obkroženi s silami teme, ker vam one ne morejo povzročiti škode, vse
dokler je vaša volja usmerjena k Meni, vse dokler vi hrepenite po Meni in po končni
združitvi z Menoj… In zato bi si morali vi vedno postaviti vprašanje glede vašega
najglobljega hrepenenja. In če se le-to nanaša na Mene, lahko vi tudi trdno verujete v
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dejstvo, da Mi Moje hrepenenje po vas ne bo dovolilo, da vas zapustim in da vas bom
Jaz zaščitil pred vsako težavo, od kjerkoli naj bi se ona pojavila… Jaz vas namreč
nekega dne želim posedovati in ne bom dovolil, da zaidete, vse dokler imate tudi sami
namen, da hrepenite po Meni… To pa je razlog, da sta vsaka skrb in bojazen
nepotrebni… ker vi pripadate Meni in boste ostali Moji Lastni za vekomaj. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 8289, 2. oktober 1962

BOG ZAHTEVA VERO V NJEGOVO OGROMNO LJUBEZEN…
Vi morate imeti trdno vero v Mojo Ljubezen, da bi razumeli, da je popolnoma vse, kar
se vam zgodi, koristno za vas in za vašo dušo, in da vi ne morete zaiti, če ponižno
sprejmete, karkoli se vam zgodi na vaši poti ne glede na to, kako težko (naporno) se
vam to zdi… Jaz namreč vem, kaj ste vi sposobni pretrpeti, pri čemer vas bom podprl,
če se zaupljivo naslanjate na Mojo pomoč. Zagotovilo, da imate vso Mojo Ljubezen,
vam mora omogočiti, da se neustrašno napotite po vaši zemeljski poti, ker se
tistemu, ki se počuti varnega v Moji Ljubezni, ne more nič zgoditi ne glede na to,
kako ga pritiska zunanji svet… Jaz namreč vem vse; Jaz poznam moč vaše vere, kar
pa edino določa obseg vaše težave.
Dejstvo, da vi sedaj lahko veste, da vas Jaz lahko Osebno poučujem in vas prosvetlim
glede Moje narave, ki je Ljubezen, modrost in moč, bi vam že moralo dokazati Mojo
Ljubezen; Jaz vas namreč želim voditi do zelo globoke vere, ker bo moč vere
premagala vse. Vi potem ne boste več prestrašeni; potem boste v Meni vedno
prepoznali vašega Očeta, Kateremu se lahko kot otroci predate in Čigar neskončna
Ljubezen bo za Njegove otroke naredila vse, da bi jim pomagala na njihovi zemeljski
poti in jih osrečila v večnosti… To je torej Moja Ljubezen, v katero morate verovati…
Ta Ljubezen namreč ne bo dovolila, da padete; ona vas usmerja, vodi in vam določa
zemeljsko usodo, katera lahko pripelje do popolnega odrešenja, samo če vi to želite. In
ta Ljubezen je za vas umrla na Križu; ta Ljubezen je s svojo žrtvijo na Križu kupila vašo
svobodo od nasprotnika (Satana), katerii je imel pravico nad vami, ker ste mu nekoč
prostovoljno sledili… Očetova Ljubezen ne bo pustila Njegovega otroka na nemilost
njegovemu sovražniku in nasprotniku, temveč se bo ona raje borila za tega otroka in ga
osvobodila izpod njegove kontrole… In zaradi tega je ta velika Ljubezen vaša, tako da
imate vi obenem tudi zagotovilo, da boste vi nekega dne svobodni izpod moči tistega,
kateri je bil odgovoren za vaš padec v brezno…
In sedaj, ko vi na Zemlji živite kot človeško bitje, bi morali ravno tako vedeti, da
Očetova Ljubezen sledi Njegovim otrokom in da vi ravno tako pripadate tistim, katerih
svoboda je bila skozi Njegovo Ljubezen odkupljena in da vas ona želi vrniti, pri čemer
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pa morate ravno tako vedeti tudi to, da morate tudi vi dati vašo Ljubezen večnemu
Očetu, tako da vas On že na Zemlji lahko neskončno osreči, kakor tudi nekega dne v
večnosti. Če vi glede na to verujete v Mojo neskončno Ljubezen, boste obenem tudi
izgubili ves strah, zaskrbljenost in vso šibkost, ker boste vedno vedeli, da se vam
ne more nič slabega zgoditi, ker ljubeč Oče ščiti Njegove otroke pred vsem, kar bi
jim lahko povzročilo škodo. Gotovost o tem, da posedujete Očetovo Ljubezen, vam
daje občutek, da se počutite svobodne in vesele, ker Mi vi vse zaupate in nimate
nikakršnih dvomov, da vam bo On pomagal v vsaki težavi.
Človek s tako zelo globoko vero se bo po vrlini te vere tudi tesno združil z Menoj in bo
na izreden (izjemen, nenavaden) način sposoben delovati za njegova bližnja človeška
bitja, ko jim bo zagotavljal vrsto pomoči, katera drugače presega človeško sposobnost
ali moč, ker bo on sam skozi tesno združitvijo z Menoj prejel Mojo moč in bo tako
deloval z Menoj, kakor tudi Jaz skozi njega… Moja Ljubezen namreč ne pozna
nikakršnih omejitev, vendar pa vaša vera, ko ni dovolj močna, pogosto sama postavlja
omejitve… Moč vere je torej rezultat življenja Ljubezni, ker samo Ljubezen vodi do žive
vere; kar pomeni, da: »Vsak, ki živi v Ljubezni, živi v Meni in Jaz v njem…«(1 Janez
4:16). Tako oseba ne more imeti nikakršnih dvomov; on se namreč zaveda Moje
prisotnosti in obenem tudi ve, da Moja Ljubezen ne pozna omejitev in da ravno tako
daje neomejeno moč človeškemu bitju, če jo on zopet želi izkoristiti za dela Ljubezni…
Vsak, ki je sposoben verovati v Mojo neskončno Ljubezen, je to dosegel samo zato, ker
on sam živi življenje Ljubezni, s čimer pa je obenem tudi opravil poslednji izpit volje na
zemlji; zavestno se je vrnil k njegovemu Očetu, ker si on želi Očetovo Ljubezen, katera
ga privlači k Sebi. Kljub temu pa moram Jaz dopustiti, da človeško bitje v zemeljskem
življenju doživi veliko težavo, tako da Me bo on iskal in se Mi zvesto predal; prosil bo za
Mojo pomoč, s prejetjem katere pa bo obenem tudi prepoznal Mojo Ljubezen. Samo
takrat Mi bo on dal Ljubezen, katero Jaz zahtevam in katera ponovno združuje otroka z
Očetom… In potem mu je zemeljsko življenje prineslo uspeh, kar pa je bil namen
njegove zemeljske poti: da se ponovno prostovoljno združi z Menoj, od Katerega se je
prostovoljno ločil in postal nesrečen… Vendar pa mu Moja Ljubezen želi pripraviti
večno blaženost; in ta namen bo prej ali slej tudi dosegla. AMEN
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.......................................................12........................................................
Preizkušanje vere zaradi krepitve verovanja...
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 3660, 18. januar 1946

MOČ VERE… POMOČ V VSAKI STISKI…
(Psalm 91)
Vi lahko v vsaki stiski prosite za Mojo pomoč, celo če se vam zdi, da je izpolnitev
vaše prošnje nemogoča (Luka 18:27). In samo takrat boste razumeli moč vere,
kadar je zaradi neverjetnega vodenja Moje volje odpravljena ta stiska (težava).
Moja moč in Moja Ljubezen rešita vse, kar se vam zdi, da je nemogoče… pod
pogojem, da Mi vaša molitev izraža močno vero in pod pogojem, da se Mi vi
predate s popolnim zaupanjem… Glede na to najdite v Meni zatočišče z vsemi
vašimi potrebami; recite Mi vaše probleme, pustite vaše skrbi in strahove ter se
obrnite na Mene za pomoč… In Jaz vas resnično ne bom pustil, da zaman kličete,
kadar vaša molitev izraža zelo globoko vero in kadar ponižno pričakujete Mojo
pomoč. Zato se vam ni več potrebno bati pod pogojem, da trdno verujete…
Globoko pobožno človeško bitje Mi pripada za vekomaj. On pripada Moji Cerkvi; on je
ta, katerega ne bom Jaz nikoli zapustil in kateri zato obenem tudi uživa Mojo zaščito.
Vendar pa Jaz sedaj, zaradi drugih ljudi in celo zaradi vas samih, zaradi preizkušanja
vere, ponovno pošiljam svetovne stiske (nesreče, težave), da bi se vi na ta način lahko
dokazali. Vaša bližnja človeška bitja bi Me morala najti in preko vas najti dokaz moči
vere, ker bi se tudi oni morali naučiti verovati, da bi tako zmanjšali njihovo duhovno
revščino (uboštvo). In ker se vse dogaja v skladu z Mojim večnim načrtom, se
verujočemu človeškemu bitju ne bi bilo potrebno ničesar bati, ker je Moje vodenje
nadnaravno, Moja moč več kot velika (ogromna) in Moja Ljubezen vedno najde rešitev
za vsak problem za tiste, ki Mi pripadajo. Zaradi tega to, kar je za celotno človeštvo
neizbežno nujno, kar ono sicer vidi kot težavo in bedo, lahko nekoga s popolnim
zaupanjem v Mene pušča popolnoma ravnodušnega. Četudi se namreč nahaja točno v
središču nekega dogodka, katerega celotna človeška rasa vidi kot katastrofo, pa ni
potrebno, da to vpliva nanj; on se namreč drži za Mojo roko, katera ga skozi težave
vodi varno in neoškodovanega. Vi lahko s trdno vero preženete vse; niti ljudje niti
duhovne sile vas ne morejo poškodovati, samo če se vi s trdno vero zatečete k Meni
in se brezpogojno prepustite Meni in Mojemu usmiljenju.
Jaz poznam moč vere v vsaki posamezni osebi, tako da je njegova usoda urejena v
skladu z njegovo vero… Da pa bi duša postala popolna, se mora boriti za to trdno vero,
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katera pa duši brez njenega doprinosa, brez njenega hrepenenja in iskrene molitve, ne
more biti dana. Vendar pa jo bo nekdo, ki se bori za globoko in trdno vero, tudi
pridobil, ker je to molitev za duhovno bogastvo, katera pa ne bo ostala neuslišana.
Zaradi tega se on vedno znova sooča z dogodki, kateri bi morali poglobiti njegovo
molitev in katerih namen je, da okrepijo vero. Zato se vi lahko z vsemi vašimi
potrebami obrnete na Mene in Me prosite za preprečitev ali pa za pomoč… In Jaz
vas zagotovo ne bom razočaral; Jaz bom namreč vedno pripravljen pomagati, da se
vi na ta način naučite prepoznati Mene, Mojo Ljubezen in Mojo vsemogočnost in da
vaša vera postane vse globlja, vse dokler vi ne živite vašega življenja popolnoma
brezskrbno, ker poznate moč vere,zaradi česar Mi vedno dajete vaše zaupanje.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3752, 25. april 1946

BORBA ZA VERO NI ZAMAN…
(Jakob 1:2-4; 1 Peter 1:6-7)
To vam govorim, da vas potolažim, da se vi ne boste borili zaman, samo če Me želite
doseči… Jaz namreč cenim vašo voljo in vas bom podprl, celo če vi tega jasno ne
prepoznate. Jaz vas bom pritegnil k Meni, vendar pa morate tudi vi sami uporabiti moč
in jo prositi od Mene, ker drugače ne morete postati popolni. To pa je tudi razlog za to,
da morate biti vi občasno slabotni in da to poizkušate premagati. Vi sami morate biti
dejavni in Jaz vas bom blagoslovil. In vaša vera bo postajala vse bolj trdna, kolikor bolj
se vam zdi, da se nahajate v otožnem stanju, pri čemer se z Mojo močjo postavljate na
noge… Vi ne razumete tega, da mora biti vera predmet preobratov (pretresov,
nemirov), ko bi morala biti trdna, in da so ti preobrati Moja volja oz. Moje dovoljenje,
ker imajo le-ti namen, da osebo vodijo do zrelosti vere… Trdna vera si namreč več ne
dovoli biti vznemirjena, tako da je potem človeško bitje na zemlji doseglo njegov cilj…
In vse dokler je on v težavi še naprej negotov, on ni dovolj močan, zaradi česar
potrebuje skušnjave; on namreč potrebuje izpit vere, katerega pa bo on sposoben
opraviti z zaupanjem v Mene. Vsak, ki si želi doseči zelo globoko in neomajno vero, bo
dosegel njegov cilj, ker bom Jaz še posebno pazil nanj z Ljubeznijo. Zemeljska težava
pa bo dosegla to, da se bo človeško bitje trdno in iskreno združilo z Menoj, tako se bo
obenem tudi zavedal Moje prisotnosti in bo imel popolno zaupanje v Mene, da tako ne
bo nikoli več dvomil v Mene, Mojo Ljubezen in moč. Takrat bo on imel trdno vero,
katera mu bo dala notranji spokoj; on se tako ne bo več bal zemeljske težave, ker se bo
z vsem soočil z Mojo močjo, katera ga prežema. On se bo zavedal, da ni sam, pri čemer
se bo tako izročil Meni in Mojemu vodenju.
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Jaz bi vas želel pritegniti k samemu sebi, če bi vi le stremeli k Meni z vašo svobodno
voljo… Kaj bi bilo lahko bolj razumljivo od tega, da vam na vsakršen način pomagam,
ker Jaz Osebno mislim, da je za vas največja blaženost to, da postanete Moji Lastni?...
In tako borba (naprezanje) ne bo za nobeno osebo zaman, ker ga bo le-ta vodila do
cilja. In vsaka težava, vsaka zemeljska ali pa duhovna nesreča je sredstvo napredka, ker
le-to povečuje pri-srčen (iskren) odnos z Menoj, pri čemer je tako zagotovljena oskrba z
močjo. In oseba, ki je prežeta z Mojo močjo, bo lahko dosegla vse… in vsak, ki želi
prejeti moč in milost ter to dokazuje skozi iskrene molitve, ne bo nikoli ostal praznih
rok. Učinek pa postaja vse bolj jasno viden tam, kjer je zelo globoka vera oznanjena
pred svetom (ljudmi)… Potem osebi, ki si je vztrajno prizadevala okrepiti svojo voljo, ne
bo spodletelo… pri čemer bo potem Moj pritok moči tudi postal očitno viden, da on na
ta način lahko zagotovi živo pričevanje za njegova bližnja človeška bitja o moči vere,
katera pa je dostopna vsakemu, ki se bori za trdno vero in čigar volja se nanaša na
Mene; in katerega Jaz glede na to potem pritegnem k sebi, ker je bil on od večnosti Moj
Lasten in bo Moj Lasten tudi ostal za vekomaj… Odločitev za trdnoin neomajno
sposobnost verovanja daje obenem tudi zagotovilo za doseganje močne in trdne
vere, ker Jaz blagoslavljam takšno voljo. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 5377, 29. april 1952

PREIZKUŠANJA VERE ZA KREPITEV VEROVANJA…
(Jakob 1:2-4; 1 Peter 1:6-7)
Vi ste predmet nenehnega preizkušanja vere. Vendar pa samo zato, da bi se okrepilo
vaše verovanje, ker je le-to za sedaj še tako šibko, kakor pri otroku, če to primerjamo z
zahtevami, katere se bodo v prihajajočem času pričakovale od vas. Vi boste zaradi tega
vedno znova doživljali težave, skozi katere bi se morali dokazati na način, da bi se
morali obrniti na Tistega, Kateri je edini sposoben odpraviti (odstraniti, rešiti) vaše
probleme. Težave se bodo razblinile kot oblaki, če se vi zaupljivo izročite nebeškemu
Očetu in se priporočite Njegovi milosti. Tako imate vi zanesljiva sredstva, da
premagate vsako težavo; vi Mu morate samo reči svoje probleme in Ga prositi za
Njegovo pomoč… in pomoč boste prejeli… vendar pa morate najprej izpopolniti to
trdno vero (se pravi, da mora »ona dozoreti v vas«), da vam On lahko in vam tudi bo
pomagal… Takšna vera bo namreč odpravila vsakršno težavo. To pa zahteva vaše
zavedanje o Njegovi prisotnosti; vaša povezanost z Njim mora biti tako globoka
(intimna), da se ne boste nikoli počutili same, temveč boste vedno čutili, da On,
vaš večni Oče hodi poleg vas, da boste potem popolnoma prepričani, da vam bo On
pomagal… Življenje brez borbe, brez zemeljskih ali duhovnih težav, ne bi prineslo
napredka vašemu duhovnemu razvoju, ker je vaša moč lahko okrepljena zgolj skozi
borbo, pri čemer je moč postavljena na preizkus zgolj skozi nasprotovanja, in na koncu
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prinaša zmago. In zaradi tega zemeljske težave ne morejo biti izključene; one so
namreč učinkovito samo-preizkušanje, da zgradijo vašo moč, s katerimi pa se morate
vi soočiti, da bi tako postali trdni v veri. Vi boste namreč v prihajajočem času
potrebovali veliko moč vere, ko bo samo tista oseba ostala mirna in prepričana vase,
katera je skozi svojo trdno vero postala neomajna, pri čemer se on tako vedno zaveda
tega, da zanj skrbi Nebeški Oče in glede na to stoji nad vsem, kar se mu približuje. Nič
se v vašem življenju ne dogaja, česar se On ne zaveda, in nič se vam ne more zgoditi
brez Njegove volje… in karkoli se vam zgodi, je to Njegova volja, kar pa je vedno
najboljše za vašo dušo (Rimljanom 8:28)… Dobro si zapomnite te besede, ker se boste
potem vedno počutili, da ste preskrbljeni s strani Ljubezni nebeškega Očeta, pri čemer
tako vi ne boste niti v enem trenutku dvomili v Njegovo pomoč, ko ste v težavi. Vse,
kar usmerja vaše misli k Njemu, je koristno, Kateri pa samo čaka na vaš klic, da bi vam
lahko pomagal. To je namreč njegova volja, da se morate vi usmeriti k Njemu. On želi
biti vaš nenehni sopotnik (spremljevalec); On želi, da ga vprašate za nasvet v vsaki
duhovni ali zemeljski težavi. In On vam vedno želi pomagati, vendar pa to lahko naredi
samo tedaj, ko ste Ga vi svobodno priznali skozi vašo vero v Njega… Potem boste
dobro preskrbljeni; potem boste lahko pričakovali celo najtežjo usodo, katera se bo
obrnila v vašo najboljšo korist. Vi boste prejeli zemeljsko pomoč in duhovno izvlekli
največje blagoslove iz tega, kar vam Oče pošilja, da bi vas tako pridobil za vekomaj.
AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6110, 16. november 1954

TRDNA VERA… USPEH… LJUBEZEN…
Vi boste s trdno vero v Mojo pomoč dosegli vse, celo če se vam zdi, da je to
nemogoče… Za Mene ni namreč nič nemogoče (Marko 10:27; Luka 1:37)… Vendar pa
mora biti duh Ljubezni dejaven v vas… vse, kar delate oz. kar želite doseči, mora biti
utemeljeno na Ljubezni, pri čemer mora potem Moja moč Ljubezni, katero ste vi skozi
vašo Ljubezen sami dosegli, nedvomno začeti delovati. Tako boste vi sposobni doseči
vse, kar želite narediti za Mene in za Moje kraljestvo, ker bo potem vaša Ljubezen do
Mene in do vaših bližnjih človeških bitij gonilna sila, katera vam bo v zameno
zagotovila vpliv Moje moči Ljubezni… pri čemer boste vi obenem tudi izrazito
učinkoviti, če le verujete… Trdna vera je namreč močan dejavnik za vaš uspeh, katera
pa bo zanesljivo prisotna povsod, kjerkoli obstaja Ljubezen… Če pa vaša vera v Mojo
pomoč začenja slabeti, potem samo resno razmislite v vašem srcu, da sem
navsezadnje Jaz Sama Ljubezen (1 Janez 4:8, 16)… da vas Ljubim in da vam glede na to
ne bom ničesar zavrnil razen tega, kar bi lahko povzročilo škodo vaši duši… za kar pa vi
tako ali tako ne bi prosili, ko ste enkrat začeli živeti v Ljubezni… potem bo namreč tudi
vaš prosvetljeni duh dojel, da vam tovrstnih prošenj ni potrebno namenjati…
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In če trpite v zemeljski težavi, če ste težko obremenjeni z vašim križem, če se nahajate
v nevarnosti za telo in dušo, potem z zaupanjem pristopite k Meni; in vi boste doživeli
Mojo Ljubezen, vaše molitve vam bodo uslišane… ker vas Jaz ljubim… Vi morate vedno
znova imeti v mislih Mojo zelo globoko Ljubezen, če ste v nevarnosti, da postanete
neodločni in če je vaša vera šibka… Jaz se namreč ne bom obrnil stran od vas, celo če
naredite greh, vendar pa še toliko manj, če ste v težavi… Zaradi tega verujte in imejte
zaupanje in vi boste prejeli zemeljsko pomoč… verujte in imejte zaupanje, da vas bom
Jaz tudi duhovno podprl, čim Mi vi želite služiti. Vam ne bi bilo potrebno nikoli
dvomiti v to, da boste uspeli, ker vedno lahko izkoriščate Mojo moč, katero ima
vsak na razpolago, če so vaši načrti utemeljeni na Ljubezni do Mene in do vaših
bližnjih človeških bitij… Vi boste z Menoj in z Mojo močjo dosegli vse, če le trdno in
brez dvomov verujete (Marko 9:23). AMEN

.......................................................13........................................................
»Ne bojte se, samo verujte!« (Marko 5:36)
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 2738, 14. maj 1943

TOLAŽILNA SPODBUDA…
Usmerite vašo voljo k Meni, da bi vas lahko zajel s svojo Ljubeznijo. Želim vam
pomagati v vsaki stiski, če le trdno verujete v Mene, pri čemer Mi vi tako skozi svojo
dokazujete, da Mi pripadate, ker Jaz Mojim vedno pomagam; vedno sem blizu Mojih;
oni so Moji otroci, katerih Jaz nikoli ne puščam v revščini. Pogosto boste morali
pokazati vašo vero; svet vas bo zelo trpinčil in tlačil, pri čemer vas bo želel narediti
šibke. Potem pa Me le pokličite; z zaupanjem glejte v Mene in Moja Ljubezen bo z vami
in vas bo okrepila. Vse dokler ste še vedno združeni z Menoj, vse dokler vaše srce najde
pribežališče v Meni, niste sami in zapuščeni, ker sem Jaz vedno blizu vas, ker se vi skozi
vašo voljo počutite, da ste Moji otroci, ker Me prepoznate kot vašega Očeta, pri čemer
Mi tako dajete pravico, da za vas poskrbim in vas kot Oče tudi zaščitim. Vaša želja, da
Mi pripadate, vas oblikuje v Moje otroke, po katerih Jaz hrepenim, ker ste del Mene, to
pa ste obenem tudi prepoznali.
Zato se nikar ne bojte, ko vas svet tlači (zatira), in ne bodite malodušni in neodločni,
ker nihče ne more škodovati všemu telesu ali duši, če Jaz to najprej ne dopustim, kar pa
je potem Moja volja, ker je to koristno za vašo dušo. In nikoli se vam ni potrebno bati,
ker Jaz skrbim za vas; in tisto, kar dopustim, da se vam zgodi, je dobro za vas, pri
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čemer pa imate vedno na razpolago Mojo moč, da bi z njo lahko vse prenesli (prestali,
zdržali). Zaradi vaših bližnjih morate namreč opravljati izpite vaše vere; morate jim
dokazati, da vaše zaupanje in vaša vera ne bodo postali neodločni kljub napadom in
skušnjavam s strani sveta. Morate se pred svetom zavzeti za Moje Ime, kar pa lahko
naredite zgolj takrat, ko trdno verujete, da sem Jaz vedno z vami, da vas ne bom pustil
samih v stiski in da vas Moja Ljubezen ščiti, celo ko se zdi, da je svet prevzel oblast.
Kolikor globlja je vaša vera, toliko boste močnejši in boste lahko svetu nudili večji
odpor. Moč vaše vere bo pregnala vsako nevarnost; vi lahko zmorete vse, če globoko in
neomajno verujete, da Moja moč teče skozi vas in da se Božji Moči ne more nič upreti.
In tako vam bo svet zares lahko grozil, vendar pa vas ne bo mogel premagati, ker sem
Jaz z vami, Mene pa ne more nihče premagati. Jaz sem z vami, s tistimi, kateri želite
biti Moji, pri čemer poznam vašo voljo in vašo Ljubezen do Mene. Tako da kaj je lahko
bolj razumljivo od tega, da vam bom Jaz ravno tako zagotovil Mojo Ljubezen in vas
vezel pod Moje varstvo. Zato se nikar ne bojte, temveč zaupajte v Mojo Ljubezen,
katera vas je zajela in vas ne bo nikoli več pustila pasti. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 4764, 25. oktober 1949

STISKA - IZPIT VERE... BOG POKRIVA TELESNE POTREBE...
Vam je lahko vse odvzeto, čeprav pa se vam ni potrebno bati, če se Mi vi le priporočite.
Vse izhaja iz Mene, tako da vam Jaz lahko tudi vedno vrnem to, kar potrebujete za vaše
preživetje. Toda vi ne smete misliti zgolj na svoje telo, temveč edinole paziti, da duše
ne pustite v stiski, ker edino zaradi nje vam je dana telesna težava. Toda tisti, kateri
rešitev svoje duše postavi izpred vseh telesnih potreb, ga Jaz ne bom pustil v stiski duše
in telesa, tako da je nepotrebno, da je on obremenjen s katerokoli zemeljsko stvarjo.
Jaz namreč vedno vem, česa mu primanjkuje in mu tudi pravočasno dajem. Zato se
nikar ne bojte, če se zajdete v stiski, katera se vam zdi nepremostljiva. Vedite, da sem
Jaz vedno pripravljen in da morate vi zgolj zaradi vas samih opravljati izpit vere, preden
Jaz ukrepam (posredujem).
»Ne bojte se, samo verujte...« (Marko 5:36), s čimer Mi tako dopustite, da delujem za
vas... To, kar se vam dogaja, je proces osvoboditve, kateri ima najzaneslivejši učinek.
Zato sedaj, čim opazujete vaše celotno življenje, vas mora zapustiti ves strah, ker sem
Jaz ta, kateri vas želi oblikovati v Svoje otroke, zaradi česar vam je tudi dal življenje. Če
torej vi v Meni prepoznate vašega Očeta, se Mi vi lahko z zaupanjem predate v trdni
veri, da Oče pomaga Svojim otrokom povsod, kjer je to potrebno. In Jaz vas na to tudi
opozarjam, da tako vi ne obupate v času stiske, da vi ne boste zaskrbljeni, temveč da s
polno vero zgolj dvignete oči k Tistemu, od Katerega prejemate pomoč. In On vam bo
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pomagal, ker ste vi Njegovi otroci in ker Oče ljubi Svoje otroke in jih za to Ljubezen tudi
ne bo nikoli prikrajšal. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6111, 17. november 1954

»NE BOJ SE, SAMO VERUJ...«
(Marko 5:36)
»Ne boj se, samo veruj…« Nič vas ne bo prestrašilo, nič vas ne bo potrlo, če le trdno in
neomajno verujete… Tako lahko močna vera za vas pomeni neko lahkotnejše
zemeljsko življenje, ker se potem vi ne bo ničesar več bali in lahko brezskrbno hodite,
pri čemer so vaše misli vedno usmerjene k Tistemu, Kateri vam bo pomagal v vsaki
težavi (1 Peter 5:7)… Vi bi morali biti v sebi trdno prepričani, da imate Očeta na
nebu, Kateri pazi na Njegove otroke, in jih ne bo pustil v težavi, ker On ljubi svoje
otroke… In to trdno prepričanje je že določeno zagotovilo, da je temu tako… Toda kaj
bi bilo lahko zares močnejše od vašega Očeta na nebu? (Janez 10:29). Nobeno bitje na
zemlji in nobeno bitje teme se Mu ne morejo upreti. Zato se vam ni potrebno bati, da
vam bo kdorkoli na zemlji ali pa katerokoli mračno bitje lahko karkoli hudega storilo, če
verujete v ogromno Božjo Ljubezen in zaščito, katero vam je On obljubil (Rimljanom
8:31; 37-39; Hebrejcem 13:5, 6). Njegove Besede so namreč sledeče: »Pridite k Meni vsi,
ki ste obremenjeni (Matej 11:28)… Prosite in vam bo dano, trkajte in odprlo se vam
bo (Matej 7:7)… Dvignite oči k Meni in Jaz vam bom pomagal…« Če uspete v tem, da
si prisvojite te Besede Njegove Ljubezni; če se počutite, kot da vas je Oče Osebno
nagovoril, potem ne boste več nasprotovali z dvomi, temveč boste polni vere čakali,
dokler ne pride pomoč… Nič ne obstaja, česar On ne more odstraniti… Za Njega ni nič
nemogoče… In zato vedno obstaja rešitev, celo če jo sami ne morete predvideti… On
bo zagotovo našel sredstva; On bo našel izhod iz vsake težave… Razmišljajte o teh
Besedah globoko v vaših srcih, vse dokler ne izgine vsakršen dvom, vse dokler se Mu ne
izročite brez strahu in potrpežljivo čakate… Njegova Ljubezen namreč pripada vam,
Njegovim otrokom, in ta Ljubezen se ne bo nikoli končala. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 3929, 5. december 1946

»NE BOJTE SE, SAMO VERUJTE...«
»Ne bojte se, samo verujte…« Kjer odpove vsaka človeška moč, kjer se zdi, da vsaka
zemeljska pomoč ni več mogoča, tam Moja moč ni odpovedala, tako da bom Jaz vedno
znova našel načine, da vas rešim iz teme, iz vsake stiske in težave, zemeljske in
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duhovne. Zaupajte v Mene in Mojo pomoč in Jaz vas zares ne bom razočaral... V
Poslednjem Času se boste pogosto znašli v težavah. Vendar pa nikoli ne obupajte;
nikoli se ne bojte tega, da sem Jaz daleč stran od vas. V stiski sem vam namreč bližje
kot kdajkoli. Morate samo verovati v Mojo Ljubezen, katera vas ne bo nikoli več pustila
same in vas ne bo nikoli več pustila v težavi in stiski. Morate verovati v Mojo
Vsemogočnost, Katera se je sposobno soočiti z vsem in Katera ne pozna omejitev pri
ustvarjanju... Morate verovati v Mojo Modrost, Katera vas ne pusti, da svojevojno
zaidete v težavo ali nevarnost, ampak je že od večnosti zelo dobro prepoznala to, kar je
dobro za vašo dušo in njeno izpopolnitev. Če globoko in trdno verujete, potem vas nič
več ne bo prestrašilo, ker boste vedno čutili, da sem Jaz poleg vas, pri čemer Mi boste
predali vse vaše žalosti in vaše skrbi; naslonili se boste na Mene in Mojo milost, pri
čemer pa ne boste zaman čakali na Mojo pomoč. »Ne bojte se, samo verujte…« Kaj
vas lahko prestraši, kdo vam lahko stori kaj hudega, če imate Mene, če imate Mojo
obljubo, če vam Jaz pomagam v vseh življenjskih situacijah; kaj vas lahko naredi šibke
in malodušne, če pa si lahko vedno postrežete z Mojo Močjo, katera teče k vam, če vi le
prosite. Izpolnite Mojo voljo; vedno izpolnite Zapovedi Ljubezni, tako da boste tedaj
tudi vedno posedovali moč, tako da se vam ni potrebno ničesar več bati, zemeljsko ali
pa duhovno, ker ste potem združeni z Menoj, Moja prisotnost pa izključuje vsako stisko
ali skrb, četudi se vam ona vidno približa na zemeljski način... Jaz sem jo umaknil od
vas, tako da lahko popolnoma zaupate tej obljubi; lahko greste po vseh poteh brez
strahu ne glede na to, koliko se one zdijo težke in naporne... Jaz vedno hodim pred
vami in vas ščitim ter pazim na vas. Jaz vam dajem Moč in k sebi privlačim vaša srca...
in koliko bolj se vi ločite od sveta in se povežete z Menoj, toliko manj (ob)čutite
zemeljsko stisko... Nastopil je čas Konca, kateri postavlja velike zahteve za vašo vero,
tako da se samo trudite priti do trdne, neomajne vere. Torej nenehno molite in
usmerite pozornost na vsako nudenje pomoči, da postanete močni v veri; in ne bo se
vam potrebno bati ničesar, kar se vam približuje, ker trdna vera odpravlja vsako stisko;
trdna vera vam obenem tudi zagotavlja Mojo pomoč, Mojo Moč in milost v vsaki
telesni ali duševni stiski. AMEN
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.......................................................14........................................................
Kristusove obljube in pogoji za njihovo izponitev...
»Nenehno imejte pred očmi Mojo Besedo!«
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 3744, 15. april 1946

KRISTUSOVE OBLJUBE... POGOJI – IZPOLNITEV...
Držite se Kristusovih obljub in zmagali boste v vsakem boju za obstanek... On vam j
obljubil moč in milost; On vam je obljubil duhovno in fizično skrb; On vam zagotavlja
uresničitev končnega cilja na zemlji... večno življenje... Vi lahko brezpogojno verujete
Njegovi Besedi; ona se bo izpolnila, čim izpolnite pogoje, katere je on povezal z vsemi
Njegovimi Obljubami. Njegove obljube so odvisne od dejstva, da vi poizkušate ustreči
volji Tistega, Kateri vam je dal vaše življenje. Zemeljsko življenje vam ni dano zgolj
zaradi njega samega, ampak zaradi uresničitve namena... da se pride do kolikor je
mogoče večje popolnosti na zemlji. Jezus vam je pokazal pot na zemlji in s primerom
pokazal življenje, katero vas bo vodilo do popolnosti, ko je ljudem dajal razlage o
področjih, kjer so bilo oni še naprej v mraku. On jim je pokazal zanesljivo (gotovo) pot,
kakor tudi njen učinek v večnosti... pri čemer je postavljal pogoje in vam dajal obljube...
pod pogojem, da ste vi zares privrženi (predani) in da izpolnite pogoje, da bi se
oblikovali v popolnost, se bo uresničilo vsaka obljuba. Vi boste živeli v zemeljski in
duhovni sreči ter miru, pri čemer boste obenem tudi ustvarjalni. Njegovi pogoji so torej
sestavljeni iz nenehnega delovanja v Ljubezni...
Predpogoj vsake obljube, da bi bila izpolnjena, je dejavnost v Ljubezni. Če uresničite ta
pogoj, vi lahko v vsakem pogledu živite brezskrbno zemeljsko življenje, ker bo potem
Oče na nebu fizično in duhovno poskrbel za vas... On ne bo dovolil, da vaša duša in telo
trpita v težavi, ampak bo vedno izboljšal stvari sorazmerno vaši volji, da ljubite...
Njegova Beseda je Resnica in bo to tudi ostala za vekomaj. Trdna vera v to vam
zagotavlja notranji mir in gotovost glede vsega, kar se vam dogaja zaradi Božje volje ali
dopustitve. Ker pa se vam v skladu z Njegovo Besedo ne more ničesar zgoditi proti
Njegovi volji, morate vi poizkušati ustreči Njegovi volji... ljubite vašega večnega Očeta
s celim vašim srcem, zaradi česar si boste vi pridobili Njegovo Ljubezen, in pokažite
vašo Ljubezen z izvajanjem dobrih del vašim bližnjim človeškim bitjem. Bog ne
pričakuje veliko od vas, čeprav pa On ne bo odnehal od tega pogoja, da bi vam se
izpolnile Njegove obljube. Vsaka Njegova Beseda vas uči ljubiti, ker vsaka Njegova
obljuba zahteva Ljubezen... resničen (pravi) odnos z Bogom in vašim bližnjim, ki je vaš
brat, ker ste vsi vi otroci enega Očeta (Malahija 2:10; Matej 6:9). Vi lahko pridete do
neskončno veliko darov milosti skozi nesebično delovanje v Ljubezni in... če vam pri
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tem primanjkuje Ljubezni... si pridobite moč skozi iskreno molitev: »Prosite in boste
prejeli« (Matej 7:7).
Najprej iščite duhovne vrednosti in zanemarite zemeljske potrebe, ker vam bo Bog le
te dodal, ko enkrat stremite k temu, da izpolnite Njegovo voljo in se poizkušate
oblikovati v Ljubezen (Matej 6:33). Jezus Kristus vas skozi Njegova učenja vedno znova
poizkuša navesti k temu, da prepoznate pomembnost težnje k Božjemu kraljestvu. On
vam obljublja večno življenje in Očetovsko skrb za vaše zemeljsko življenje pod
pogojem, da vi težite k Božjemu kraljestvu... toda vsaka Beseda iz Njegovih ust je
najšistejša Resnica, zaradi česar vam mora dajati najbolj notranji mir in gotovost
(varnost), če le imate vero. Vsaka zemeljska skrb je nepotrebna, vse dokler se vi trudite
živeti v skladu z Božjo voljo, vse dokler vam bo vaše delovanje v Ljubezni priskrbelo
Božjo Ljubezen in naklonjenost Njegove volje.
Zato nikar ne dvomite v Njegovo Besedo; ne dvomite v uresničitev Njegovih obljub,
temveč živite v skladu z Njegovo sveto Besedo... Živite v Ljubezni in nenehni
povezanosti s Tistim, Kateri je Sama Ljubezen... in si potem dovolite, da ste vodeni.
Zaupajte v Njega; zaupljivo položite vašo usodo v Njegove roke in se Mu povsem
prepustite, pri čemer bo potem vsaka težava odstranjena od vas, ker je ne potrebujete
več, če se vi prečistite v trdni veri in se oblikujete skozi delovanje v Ljubezni, da
vstopite v kraljestvo svetlobe, ko enkrat odložite vaše zemeljsko telo. Jezus Kristus
namreč ni uporabljal Njegovih Lastnih Besed, temveč je Bog govoril skozi Njega (Janez
12:49, 50). Toda Njegova Beseda je Resnica (Janez 17:17), katera se mora izpolniti pod
pogojem, da človek ustreže Njegovi Besedi; pod pogojem, da hrepeni po Božjem
kraljestvu... po večnem življenju. AMEN
***
Bertha Dudde, št. 6389, 31. oktober 1955

IZPOLNITEV OBLJUB...
Ljudje zgolj malo cenijo Moje obljube... ker je njihova vera v njih slaba, če jo oni sploh
še kaj imajo. Vendar pa Jaz držim Svojo Besedo, zaradi česar vi lahko z vso vero (z
gotovostjo) pričakujete izpolnitev Mojih obljub pod pogojem, da vi sami delate to, kar
Jaz zahtevam od vas kot predpogoj za izpolnitev Mojih pogojev. Jaz sem vam obljubil
veliko stvari: brzskrbno zemeljsko življenje in večno življenje v blaženosti... Jaz sem
vam obljubil odrešenje od greha in smrti ter življenje v svobodi, svetlobi in moči... Jaz
sem vam obljubil lepote v Očetovi hiši, a na zemlji izpolnitev vseh molitev in
razsvetljenje skozi Duha...
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Če vi z vso vero delate to, kar Jaz zahtevam od vas, potem se vas zares lahko ima za
blažene stvaritve, celo če vi še vedno živite na zemlji... Toda če vi zanemarite Moje
Besede, one sicer resda še zvenijo v vaših ušesih, vendar pa one ne prodrejo do vašega
srca, da bi se prebudili in da bi razmislili, kaj vse bi lahko dosegli... Vam zares ni
potrebno ničesar delati zaradi nagrade (plače). Vseeno pa bi morali vedeti, da vi
prejemate nagrado, da Jaz prekomerno sipam darove na Moje stvaritve, za katere
vem, da imajo enako voljo kot Jaz. Vendar pa vas niti moje obljube niti opis nesrečnega
stanja, ki vas lahko doleti, ne omejujejo na pravilen način življenja... Vi vse poslušate,
vendar pa to ne vpliva na vas, ker vi nimate vere, ker vi dokazujete nevero s tem, ko vas
Moja Beseda ne vzpodbuja, da težite k temu, kar vam Jaz obljubljam. Toda Jaz vam
vseeno ne morem dati nobenega dokaza za to; mora vam zadostovati Moja Beseda,
ker morate vi v svobodni volji stremeti k popolnosti...
Vi pa morate vzeti Mojo Besedo kot smernico in ji brez razmišljanja (oklevanja)
verovati... In vi bi si ustvarili lahkotno zemeljsko življenje; ne bi se vam bilo več
potrebno bati smrti, ker bi vi potem lahko vstopili v večno življenje... Toda kje se še
lahko najde takšno vero? Kdo slepo veruje Moji Besedi? Toliko je že minilo od Moje
zemeljske poti, da je le-ta postavljena pod vprašaj... kot je tako obenem tudi Moja
Beseda najpogosteje postavljena pod vprašaj; v najboljšem primeru se zgolj sliši o njej,
čeprav pa ona ni cenjena kot najgloblja Resnica. Pa vendarle: »Nebo in zemlja bosta
prešla, toda Moja beseda bo ostala za vekomaj...« (Matej 24:35). Če bi samo želeli
razmisliti o teh Besedah in razumeti njihov smisel... da bi potem spoznali, kako (na
kakšen način) je potrebno (o)ceniti vsak izraz od Mene...
Kar sem Jaz nekoč izrekel, je in ostaja nepreklicna (dokončna) Resnica; in če sem vam
Jaz dal določeno obljubo, se bo le-ta tudi nepreklicno izpolnila, na kar vi lahko z vso
gotovostjo računate, ker vam je bila ta obljuba dana od vašega Boga in večnega
Stvarnika, od Tistega, Kateri je na zemlji živel in umrl za vas... od Večnega, Kateri je v
sebi Resnica in Čigar Ljubezen velja za vas za vekomaj... Kateri vam je dal to Obljubo,
Kateri vam lahko da vse, kar vi potrebujete za telo in dušo, za zemeljsko življenje in za
večnost... In vi Mu lahko zares verujete, On pa se drži tega (spoštuje to), kar On
obljubi...
Vi bi morali vedno znova razmišljati o teh Mojih Besedah in vi bi si morali vedno želeti
razumeti njihov najgloblji smisel... in vera v Resnčnost Moje Besede bi v vas postala
močnejša in bi povzročila, da se vi spomnite Moje obljube v vsaki težavi telesa in duše.
Vi bi se potem z vsem zaupanjem usmerili k Meni; vi bi storili vse, kar Jaz zahtevam od
vas, pri čemer bi zares bila odpravljena vsaka težava od vas... Edinole Jaz vam namreč
lahko dam obljubo in jo tudi izpolnim... Edinole Meni je mogoče, da vas osvobodim
življenjskih skrbi in da vam nekoč dam večno življenje v blaženosti, Moja Ljubezen pa
vam zagotavlja Resničnost Moje Besede. AMEN
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***
Bertha Dudde, št. 4738, 13. september 1949

»(NA)UČITE SE VEROVATI...«
Jaz sem vam dal Mojo Besedo, v skladu s katero boste po svoji življenjski poti hodili v
Moji zaščiti; in ta Beseda bi vam morala zadostovati, četudi pogosto ne morete
razumeti, zakaj morate iti po tej poti. Samo se (na)učite verovati... Tedaj se vam nič več
ne zdi nenavadno; tedaj ste nenehno mirni v prepričanju, da sem Jaz vedno pripravljen
pomagati, kadar Me vi potrebujete. (Na)učite se verovati... In v vaše srce se bo naselil
nek globok mir, katerega vam lahko da samo neomajna (trdna) vera.
Vedno znova si poizkušajte zamišljati Mojo prisotnost, tako da boste potem tudi
(ob)čutili Ljubezen do vas in se z vsem zaupanjem pogovarjali z Menoj... Globoko
zavedanje Moje prisotnosti vam krepi vero in vsaka Beseda, ki ste jo prejeli od Mene,
bo zaživela v vas; izginil bo vsak vaš dvom, katerega bo zamenjala neomajna vera,
katera vam bo dala notranji mir in gotovost.
Vedno znova vam dajem zagotovilo za Mojo pomoč, zaradi česar morate opustiti vso
tesnobo in malodušje, ker niste sami, ampak imate Mene kot nenehnega spremljevalca
in vodiča. Tam pa, kjer sem Jaz, ne sme biti niti strahu niti tesnobe, ker drugače vi ne
priznate niti Moje Ljubezni niti Moje vsemogočnosti... Naučite se verovati in pot
vašega zemeljskega življenja bo lahko prehodna, katera pa vas vendarle vodi do cilja...
Zato nenehno imejte pred očmi Mojo Besedo, Katera vam vedno daje obljube, katere
se bodo zagotovo izpolnile (Hebrejcem 10:23), ker je Moja Beseda Resnica in to tudi
ostaja za vekomaj... AMEN
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.......................................................15........................................................
Vera in Ljubezen sta predpogoj za pravo spoznanje in resnično znanje...
Otroška vera smatra kot resnično vse, kar je Bog objavil...
Oče ne bo razočaral otroške vere, celo če človek ne stoji v Resnici...
........................................................†.........................................................
Bertha Dudde, št. 1016, 22. julij 1939

VERA IN LJUBEZEN STA POGOJ ZA SPOZNANJE IN ZNANJE...
Kdor živi v veri in Ljubezni, tudi kmalu spozna Božjo veličino, Modrost in
Vsemogočnost. In kodor v duhu in Resnici moli k Očetu Vesolja, obenem tudi prejme
povečano moč dojemanja, pri čemer on šele takrat pravilno vidi in razume vse stvari.
Ko človek tako veruje in ljubi, izpolnjuje Božje Zapovedi (1 Janez 3:22, 23) in skozi
molitev prosi za Božjo Moč, katera mu bo takoj odobrena. Odpira mu se živ izvir
znanja, pri čemer pa potem Božja Modrost priteka v človekovo srce in mu oživlja dušo
ter duha. Po drugi strani pa se ni vredno truditi, da bi si prisvojili znanje, kadar človek iz
svojega življenja izključuje Ljubezen in vero in ko v stiski ne more zaupati Stvarniku
neba in zemlje.
Njegov duh je, posvetno gledano, veliko naprednejši, vendar pa je to zgolj glede na
človekovo dojemanje tam, kjer je znanje odvisno od človeškega razmišljanja... čeprav
pa takšen človek ne ve ničesar, in njegova sposobnost in domnevno znanje se zgolj
nanašata na stvari, katere se v zemeljskem življenju sicer zdijo pomembne, toda za
življenje v večnosti nimajo popolnoma nobene vrednosti. In takšen človek živi v
izobilju, le-to pa pripisuje svoji inteligenci in svoji moči... s čimer pa si samo pripravlja
ugodje v življenju na tej zemlji, in nič od tega, kar poseduje, ne more vzeti s seboj tja
čez, ko se konča njegovo zemeljsko življenje... pri čemer bo njegovo zemeljsko
bogastvo zamenjala revščina.
Zato znova poslušajte klic iz višav: ostanite v veri in medsebojno združeni v Ljubezni...
ne prikrajšajte sami sebe za to znanje, katerega vam daje Gospodar Osebno, temveč v
globoki veri sprejmite Njegovo Božjo Besedo... in skozi zemeljsko življenje boste šli
okrepljeni; z lahkoto boste odšli od tukaj, pri čemer boste potem za vekomaj v
duhovnem bogastvu. In trudite se prodreti v skrivnosti stvarstva, in to preko srca, skozi
Ljubezen... Vse je pripravljeno za vas; vi lahko čedalje bolj obogatite vaše znanje,
vendar pa morate zaupati Bogu pri vsakem vašem razmišljanju in delovanju; morate
Ga iskati skozi Ljubezen in skozi intimno molitev prosti za Njegovo milost in
Ljubezen... in znašli se boste sredi (spo)znanja... AMEN
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***
Bertha Dudde, št. 1610, 13. september 1940

»POSTANITE KOT OTROCI!« – OTROŠKA VERA...
(Matej 18:3)
Poslušaj Gospodovo Besedo: »Postanite kot otroci, da v stopite v Moje Kraljestvo!«
Če torej nimate otroške vere, potem boste težko vstopili v Božje Kraljestvo, ker morate
sprejeti kot Resnico tisto, kar se vam pogosto zdi nesprejemljivo, zaradi česar morate
biti sposobni verovati kot otroci. Boga in Njegove slave namreč ni mogoče dojeti,
ampak zgolj s popolnim zaupanjem sprejeti kot Resnico. Tako je bilo tudi Jezusovo
življenje na zemlji neskončen niz čudežev, katere je mogoče sprejeti samo v najgloblji
veri srca, ker se drugače morajo smatrati kot nemogoči in biti znikani.
Toda otroška vera smatra, da je resnično vse, kar je Bog oznanil. Otroška vera ne
dvomi in ne razmišlja; in takšna bi morala biti vera, da bi lahko predstavljala Boga in
Njegovo delovanje pred celim svetom. Za Boga ni namreč nič nemogoče... kar On
hoče, to tudi bo. In kadar On od ljudi zahteva globoko vero, tedaj On želi, da je bila
prepoznana Njegova brezpogojna Ljubezen, Vsemogočnost in Modrost, Katera lahko
uresniči vse... Globoka otroška vera se nikoli ne vpraša, kako in zakaj... zanjo ne obstaja
ničesar, kar bi bilo nemogoče, nobene omejitve in ničesar, kar bi bilo neverjetno...
In sedaj kot otroci iz Očetove roke hvaležno prejemate vse darove. Ne oklevate jih
sprejeti, ker v globoki otroški veri ne pričakujete od Boga ničesar drugega, razen
najgloblje Resnice, pri čemer tako ne postavljate več ovire prenosu znanja, ker je
prešibka vera ena takšna ovira. Najgloblja vera in globoka Ljubezen do Boga vam
prinašata večno Slavo, tako da postanite kot otroci, da boste blizu Božjega Kraljestva.
AMEN
***
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Bertha Dudde, št. 4936, 16. julij 1950

MOČ VERE ŽIVEGA TODA NAPAČNEGA VEROVANJA…
Samo nekaj ljudi sledi pravilni in resnični veri, se pravi veri, ki je popolnoma v skladu z
Resnico. Vendar pa Jaz spoštujem tudi vero tistih, ki niso podučeni o Resnici, kateri pa
imajo ravno tako živo vero v tisto, o čemur so bili podučeni, kateri so glede na to iz
Ljubezni do Mene in do njihovega bližnjega dosegli živo vero, katere se čvrsto držijo iz
strahu, da tako ne bi mogli storiti greha. Oni zaupajo v Mene in so prepričani, da bom
Jaz uslišal njihovo molitev. In Jaz ne bom razočaral njihove vere, kar pa služi kot
dokaz, da celo verniki, ki napačno verujejo, lahko zaradi njihove vere prejmejo
nenavadno (izredno) pomoč. Vendar pa pri tem ni potrebno sprejeti tega, da je to,
kar verujejo, resnično, temveč da je to samo zato, da se lahko prepozna moč žive
vere. Kljub temu pa si Jaz ravno tako prizadevam, da jim prenesem Čisto Resnico, ker
jo bodo oni nekega dne morali prepoznati, da bi postali blaženi… če ne na Zemlji, pa v
onostranstvu. Vendar pa bo do njih veliko težje prodreti z Resnico, ker so napačna
učenja v njih preveč globoko ukoreninjena in ker Moj nasprotnik znova poizkuša nova
zavajajoča učenja združiti z Resnico. In kolikor bolj ljudje slepo verujejo, kar pomeni, če
oni ne razmišljajo o duhovnem znanju, ki jim je dano, toliko bo on imel lažje delo.
Ljubezen je torej odločujoči dejavnik, ker Ljubezen osvetljuje duha.
Pri osebah, ki so polne Ljubezni, se bodo sami po sebi pojavljali pomisleki, kakor se
bodo obenem tudi pojavili dvomi v to, kar je predstavljeno kot Resnica. Zaradi tega je
oseba, ki je naklonjena Ljubezni, pogosto prefinjena (izostrena, dobro razlikuje in opaža
stvari) in se od napačnih doktrin lahko hitreje loči, kot pa je to pri ostalih oz. njegova
vera skozi Ljubezen postaja tako živa, da On v Meni vidi nadvse ljubeče in močno Bitje,
Kateremu ni nič nemogoče… kar pa obenem tudi daje povod za globoko vero v
čudežno silo določenih stvari, katere pa Jaz ne bom razočaral, celo če je on daleč od
Resnice; čeprav pa nobena doktrina, ki zavaja ljudi, pri Meni ne more najti
odobravanja. Za Mene je zagotovo vse mogoče, vendar pa Me samo človekova
otroška Ljubezen in brezmejno zaupanje v Mojo pomoč motivirata, da mu to
podarim. Jaz sem namreč vam ljudem dal obljubo, da Jaz ne bom razočaral trdne
vere in da vam bom Jaz dal, karkoli prosite, če molite v Duhu in Resnici, pri čemer
trdna in zaupljiva vera obenem tudi zagotavlja molitev v Duhu in Resnici. 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
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V hrvaščino prevedel in sestavil Lorens N.
(julij-avgust 2013)
Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
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www.sozo-hr.com
www.zastocistaistina.com
www.akademijavjecnogproljeca.org
www.youtube.com/c/ZAŠTO ČISTAISTINA
www.youtube.com/c/ISUSOVERIJEČI
www.ljubavseohladila.com
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