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'Ova Misija Čiste Istine, kao i sve drugo što sam
postigao u svom hodu sa Isusom Kristom, posljedica
je toga što sam uvijek slušao glas svoga srca!'
Lorens Novosel
Apostol Isusa Krista
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----------------------------------------------------------------------------------------Glas savjesti…
----------------------------------------------------------------------------------------Bertha Dudde, br. 1114, 25 Rujan 1939

UNUTARNJI GLAS… GLAS SAVJESTI… ZVUČNA RIJEČ…
Unutarnji glas daje čovjeku nagovještaj volje Božje, i zbog toga prije svega treba
obratiti pažnju na njega, jer kada ga slijedi, također hoda ispravnim putem. Da bi čuo
glas u sebi, čovjek mora biti spreman vršiti volju Božju, treba zatražiti Božanske upute
da bi ih mogao ispuniti i ako pokaže ovu voljnost, Bog mu se obraća doduše s obzirom
na to koliko ga je dostojan (na različite načine) i to gotovo uvijek putem glasa savjesti.
Svaka osoba koja sluša na unutra, može ga čuti, to je upozorenje za činjenjem dobra,
opomena da se ne čini zlo, to je najsigurniji putokaz života, poziv upozorenja i znak
opominjanja s visina. Tko obraća pažnju na svoje misli prepoznat će da ovi (prethodno
navedeni – upozorenja i opominjanja) pritječu k njemu, bilo da su poželjni, bilo da nisu.
Proizlaze često iz misli koje mu dosađuju, koje ga žele odrediti i spriječiti da učini
nešto i takve misli su uvijek unutarnji glas zamjetan čovjeku, glas savjesti. I ako se
sada čovjek prepusti vođenju od tih misli uvijek imajući u vidu Boga i u volji da učini
pravu stvar, onda će on doista biti ispravno vođen. Ali ne-praćenje toga glasa čini
uvijek sve slabijim zov odozgor, sve dok on potpuno ne zanijemi, jer izostaje volja za
dobrim koja je uvjet da bi se čuo unutarnji glas. No, ako čovjek uspostavi intiman
odnos s Ocem na Nebu kroz revno izvršavanje Božanske volje, onda glas odzvanja sve
jače, jer gdje se volja zemaljskog djeteta
u potpunosti podredi Božanskoj volji, tu Da bi čuo glas u sebi, čovjek mora
Gospod odjekuje Svojim glasom i biti spreman vršiti volju Božju.
otklanja prepreke koje su bile podignute
između Njega i zemaljskog djeteta. Za ovo nije zaista potreban nikakav poseban
vanjski dar, već je dovoljno jedno srce koje istinski ljubi Boga i najunutarnija
posvećenost, jer u takvom srcu Gospod i Sâm Spasitelj može se nastaniti i onda
govoriti na jasno primjetan način sa Svojim djetetom. Ovo oslobađa nebeske užitke u
sinu koji ga čine toliko sretnim. Mora samo žudjeti Božanski glas i onda neće nikada
pogrešno tražiti i Božanski Spasitelj Osobno ga podučava na najljubavniji način i
nagovještava mu Svoju volju. Ovaj izvanredan dar je svakom čovjeku na raspolaganju
i unatoč tomu se ne obaziru na njega. Biti u direktnom kontaktu s Bogom da bi se
moglo čuti Njegove dobre Riječi Oca da postignete milost, utjehu i snagu u
neospornoj punini, doista je najveći dar milosti od Boga i unatoč tome tako malo mu
se pridaje pažnje, i u trenucima nevolje čovječanstvo malakše i to zbog vlastite
krivice. AMEN
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***
Bertha Dudde, br. 1565, 13 Kolovoz 1940

GLAS SAVJESTI…
Nemate bolju naznaku onog što je ispravno od glasa savjesti, glasa srca, koji vas
vjerno savjetuje pravilno. Ovaj glas će vas često voditi do činjenja onog što je ugodno
Bogu. I ako ponekad zaista ne znate što trebate napraviti, misliti ili reći, onda uvijek
možete zazivati Boga u svoj iskrenosti i On će vas obavijestiti o tome tako da će sva
sumnja, sva neodlučnost iščeznuti a vaše akcije će postati svjesne i nedvosmislene.
Svaka pogrešna misao budi nelagodu u vama a svaka pravilna misao će vas
razveseliti, jer sva vas duhovna bića oko vas nastoje misaono obavijestiti u svezi toga
što bi trebali napraviti a što ne, i ako dobrovoljno prihvatite te prijedloge oni će vam
pružiti unutarnje zadovoljstvo, dok će u suprotnom u vama probuditi osjećaj nelagode
kako bi postali svjesni unutarnjeg glasa. Potsticanje duhovnih prijatelja na vršenje
dobrog djela je često razlog da će to djelo onda također biti i izvršeno, jer osoba
prepuštena sebi je često previše mlačna ako nije stimulirana činiti dobro. I ako samo
sluša unutarnji glas on će biti ispravno vođen. Shvaćanje onog što je ispravno će se
također probuditi u njemu ako želi djelovati ispravno. Jer njegova prema-Bogunaginjuća volja trajno odbacuje što je pogrešno, naposlijetku, to će privući dobre i
inteligentne sile koje će ga vjerno podučiti. Iako protivne sile isto tako snažno
pokušavaju izvršiti njihov utjecaj one će uspjeti jedino ako je osoba mlaka ili
ravnodušna i na taj način se podređuje svakom duhovnom utjecaju, u potpunosti bez
percepcije da li je bila podučena od strane dobrih ili zlih sila. To je gdje zle sile imaju
lak posao, iako će nakon toga glas savjesti zvučati prijekorno i uznemiravati unutarnje
zadovoljstvo. Ako se pažnja obrati na to onda
i dalje postoji mogućnost da će dobre Nemate bolju naznaku onog
duhovne sile ipak biti u stanju biti uvjerljivo što je ispravno od glasa
djelotvorne, ali često takvi šutljivi prijekori savjesti, glasa srca, koji vas
duboko unutar srca jedino navode osobu da vjerno savjetuje pravilno.
ih pokuša ugušiti, tako da ih on više neće
primjećivati i time će usmrtiti svoju savjest i više neće čuti nježan unutarnji glas. A to
je za dušu izuzetno nepovoljno. Jer onda će osoba otkriti kako joj je vrlo teško vršiti
dobrodušne akcije, pošto za to nema dovoljno snage, no, pošto od strane glasa
savjesti nije stimulirana na otpor, ona neće potražiti utočište ni u Bogu, Koji ga jedini
može učiniti odlučnim i poslati mu duhovnu snagu da bi mu pomogao. Ako, međutim,
čovjek kultivira glas savjesti unutar sebe, ako je usuglašen sa svime što ga ovaj glas
podučava učiniti ili ne učiniti, i ako konačno, nakon svakog pitanja postavljenog
vječnom Božanstvu, sluša ovaj glas, on vjerojatno neće krenuti ni jednom drugom
stazom od one koja vodi k shvaćanju. AMEN
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***
Bertha Dudde, br. 6585, 1 Srpnja 1956

GLAS SAVJESTI…
Svatko u sebi udomljuje tihog prekoritelja (savjetnika) koji ga neprimjetno nagoni ili
upozorava ali sebe očituje tako blago da može lako biti zanemaren ako ljudsko biće
ne obraća pažnju na njega. Ovaj unutarnji prekoritelj je također milost Božja, on je
sredstvo pomoći korišteno od strane Božje Ljubavi, poklon koji je dan svakoj osobi ali
na kojeg se treba obratiti pažnja kako bi bio
Čim volja više naginje ka zlu,
koristan. Sve dok ljudsko biće želi živjeti
ispravan i pravedan život on će uvijek obraćati
glas postaje sve tiši i tiši...
pažnju na svoj unutarnji glas, on će se osjećati
spriječen ako se približava tome da napravi nešto pogrešno, i on će osjetiti nježni
unutarnji potsticaj tamo gdje je nužno vršiti dobra djela, jer unutarnji prekoritelj je
sposoban sebe izraziti u ljudima koji su dobre volje. Ipak 'glas savjesti' može također
biti vrlo lako ugušen ili potisnut kušnjama koje su glasnije i stoga ih je puno lakše čuti
ali koje nikad duši neće donijeti koristi. U tom slučaju ljudsko biće postaje neosjetljivo;
on postaje ravnodušan prema tome da li su njegove akcije dobre ili loše... On sluša sve
prijedloge koji obećavaju svjetovne blagodati i više ne obraća pažnju na glas savjesti
ako on sebe želi očitovati. Međutim, ova ravnodušnost prema savjetima (poukama,
prijedlozima) savjesti je njegova vlastita greška, jer tihi savjetnik postoji u svakom
ljudskom srcu ali on može biti istisnut ili se njegovo izražavanje može svjesno
blokirati, a to se događa ako čovjek djeluje protivno unutarnjem savjetu ili upozorenju
i na taj način ušutkava ovaj nježan glas... Jer Bog ne koristi prisilu volje, a to bi bila
prisila volje ako bi se unutarnji glas sve više isticao i pri tom onemogućavao čovjekovu
volju i akcije. Svi darovi milosti od Boga se moraju
dobrovoljno (is)koristiti da ne bi postali Najveći uspjeh se može
nedjelotvorni... Međutim, najveći uspjeh se može ostvariti ako čovjek sebi
ostvariti ako čovjek sebi dozvoli biti potpuno dozvoli biti potpuno vođen
vođen iznutra... Ako, prije svake svoje akcije, on iznutra...
najprije o njoj najozbiljnije razmisli, ako on, time
što će uvijek željeti napraviti ono što je ispravno, zamoli Boga za Njegovo
rukovođenje i naknadno dopusti sebi da ga On vodi... Onda će mu glas govoriti sve
jasnije i razumljivije, onda ga glas svijeta više neće biti u stanju potisnuti... Onda će
ljudsko biće sebe svjesno podrediti rukovođenju Duha, jer on će prepoznati njegovo
djelovanje u sebi i znati da je to glas Božji koji ga sada vodi i usmjerava, koji ga
obrazuje i stoji pored njega sa spremnim savjetom... Na taj način unutarnji prekoritelj
ljudskog bića, glas savjesti, može biti motiviran od strane samog čovjeka da govori
glasnije ako je on uvijek spreman slušati i udovoljavati njegovim prijedlozima, ali ovo
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se jedino događa ljudima koji žive život Ljubavi... Onda za duhovnu iskru više ne
postoje daljnje prepreke da sebe izrazi, onda ona može izaći na površinu i otvoreno
utjecati na čovjeka, to više ne predstavlja prisilu volje, pošto se volja sama od sebe
spremno podređuje Božanskom-duhovnom utjecaju... A kada se to dogodi ljudsko
biće će voditi unutarnji život, on će neprestano komunicirati sa svojim unutarnjim
vodičem i znati da je to Božji glas koji mu se obraća, koji ga upozorava i savjetuje i
vodi gdje god išao... Naknadno, njegov način života će također udovoljavati Božjoj
volji, pošto Duh u njemu jedino uvijek utječe na njega u skladu sa Božjom voljom. Ni
jedan čovjek ne mora ići kroz zemaljski život bez glasa savjesti koji ga savjetuje i
upozorava, jer on će adresirati sve ljude sve dok oni i dalje mogu biti vođeni, sve dok
su oni i dalje neodlučni u pogledu toga da li djelovati u dobru ili zlu... Pa ipak, čim volja
više naginje ka zlu glas postaje sve tiši i tiši i naposlijetku može potpuno zamrijeti
ukoliko se ne dogodi iznenadna promjena. Ali sve dok je čovjek živ Bog će mu
nastaviti pokušavati govoriti iz-unutra i dodirnuti njegovu savjest... Usprkos tome, On
neće nikad vršiti ikakvu ma kakvu god prisilu na njegovu volju, On će mu uvijek
dozvoliti da zadrži svoju slobodu. AMEN
***
Bertha Dudde, br. 7698, 13 Rujan 1960

GLAS SAVJESTI…
Vi ste vođeni k savršenstvu i za to vam treba Moja podrška, pošto ste jednom ustupili
svu vašu snagu i postali slaba mračna živa bića koja su morala ostati u ponoru sve dok
ih Moja Ljubav nije zahvatila i pomogla im da se ponovno uzdignu. Iako ste vi sada
postignuli određeni stupanj zrelosti to nije dovoljno da bi vam jamčilo put uspona
kojeg vi još trebate preći za vrijeme vašeg zemaljskog života. Vi za to trebate Moju
snagu i vodstvo. I ako ste svjesni vaše slabosti, ako se osvrćete oko sebe za pomoć,
onda Sam Ja već pored vas samo čekajući vaš zahtjev za pomoć… ali vi taj zahtjev
morate podnijeti sami u slobodnoj volji pošto Ja na ni jedan način neću prisiljavati
vašu volju. Ipak, Ja Sam vam uvijek voljan pružiti pomoć koju tražite, baš kao što ću
vas Ja uvijek opskrbiti sa snagom čim za njom budete žudjeli. I sa ciljem da u vama
probudim ovu želju Ja ću povremeno dopustiti da posebice snažno osjetite svoju
slabost i mrak. To je jedino znak Moje
I Moj glas javlja se kod svakog
Ljubavi prema vama pošto vas želim dobiti
za Sebe, jer vas ovim sredstvima želim čovjeka u obliku glasa savjesti…
uvjeriti da dobrovoljno tražite Moju ali njega se može čuti ili
pomoć. I zbog toga vi najprije morate zanemariti, što je u potpunosti
vjerovati u Mene. Znanje o Bogu i do čovjekove slobodne volje.
Stvoritelju će vam sigurno biti pruženo,
kojeg jedino trebate prihvatiti i razmišljati o njemu i sa dobrom voljom vi također
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možete vjerovati u to. Možete biti sigurni da ću vam Ja pomoći da postignete čvrstu
vjeru jedino ako imate volju razmišljati i djelovati ispravno, samo ako ćete slušati svoj
unutarnji glas koji će vas uvijek ispravno voditi. I Moj glas javlja se kod svakog čovjeka
u obliku glasa savjesti… ali njega se može čuti ili zanemariti, što je u potpunosti do
čovjekove slobodne volje. I tako će i glas savjesti čovjeka obavjestiti o tome što je
ispravno i što je neispravno; glas savjesti će ga podučavati o osnovnom zakonu, o
Ljubavi, pošto kao ljudsko biće on zna točno što mu pruža radost i osjećaj dobrobiti a
što uzrokuje patnju i bijedu. On se stoga također može ponašati prema svom bližnjem
tako da služi njegovoj dobrobiti i da ga štiti od fizičke povrede. I na taj način se u
njemu može podići Ljubav, i zahvaljujući toj Ljubavi će ga također obasjati i svjetlo
znanja. Svako biće može naučiti razmišljati i djelovati ispravno pošto mu je s Moje
strane bio dan profinjen osjećaj izražen
Svako biće može naučiti kao glas njegove savjesti. Čim ga on
razmišljati i djelovati ispravno primjeti, njegova priroda, koja je na
početku njegovog utjelovljenja kao ljudsko
pošto mu je s Moje strane bio biće i dalje uvelike potopljena u
dan profinjen osjećaj izražen kao samoljublje, se može promijeniti u Ljubav
glas njegove savjesti.
prema drugim ljudima. To će onda jamčiti
snažnu, živu vjeru u Mene, njegovog Boga i
Stvoritelja, i onda će on ubrzo u Meni prepoznati svog Oca, Koji ga ljubi i želi privući
bliže k Sebi, i težit će ovoj vezi svojom vlastitom slobodnom voljom. Ja ću biti u
mogućnosti uvesti ga u savršenstvo, pošto ću Ja podariti pomoć svakom ljudskom
biću, Ja ni jednu osobu neću ostaviti u slabosti i neznanju, Ja jesam i ostajem njegov
vodič za njegova zemaljskog života sve dok Mi se on ne suprotstavlja, sve dok njegova
volja pristaje da na nju utječe njegov glas savjesti… što će se uvijek dogoditi kada je
duša voljna ostvariti svrhu i cilj svog života. Onda ljudsko biće može uvijek biti sigurno
da ću Ja učiniti sve što je na Mojoj strani da bi mu pomogao postići savršenstvo, da on
nikad neće biti prepušten sam sebi i da će bez ikakve sumnje ostvariti svoj cilj. AMEN
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----------------------------------------------------------------------------------------Unutarnji osjećaj tj. 'glas srca'…
----------------------------------------------------------------------------------------Bertha Dudde, br. 6262, 20 Svibanj 1955

GLAS SAVJESTI… OSJEĆAJ… ISPRAVAN PUT…
Staza koja je namjeravana da bi njome hodali na Zemlji će vam opetovano biti
ukazana, čak i ako ne primite od Mene nikakve direktne poduke, jer Ja vam također
govorim na način kojeg vi opisujete kao ‘osjećaj’, tako da možete koristiti vaš zdrav
razum, pošto ćete se susresti ili sa bolnim ili sa ugodnim situacijama koje vas neće
ostaviti ravnodušnima… Vi ste kroz vaš osjećaj sposobni prepoznati ono što je za
ljudsko biće poželjno, što ga čini nesretnim a što ima uništavajuće posljedice na
njegovo tijelo… i biti naknadno nagnani vašom voljom uskratiti ono što je bolno od
vašeg bližnjega ili mu pružiti ono što ga čini sretnim… Osjećaj i razum sami po sebi
vam mogu ukazati ispravan put ako vam nedostaju vjerne informacije ili vam se
religijske informacije ne sviđaju pošto njihovo izvorište izgleda sumnjivo. Njegovo
vlastito iskustvo može odrediti čovjekovu volju, misli i akcije, a svako ljudsko biće
zasigurno zna što je pravično i pošteno, pošto svatko i sam želi biti sretan i pošto
svako ljudsko biće može ‘osjetiti’ fizičku i
Jer sve dok zna što je za psihološku bol. Ljubav koju ima prema sebi će ga
njega osobno poželjno ili uvijek potstaknuti da dođe u posjed onog što čini da
nepoželjno on također se osjeća slobodnim i veselim… a ispravan način
razmišljanja će drugim ljudima također dozvoliti
poznaje razliku između isto… time je poznavanje ispravnog puta
dobra i zla…
postavljeno u svakog čovjeka; ali kako on koristi
znanje koje je stekao kroz svoj vlastiti osjećaj i
razumsko rasuđivanje to ovisi o njegovoj volji, koja jeste i hoće ostati slobodna u
svrhu njegovog vlastitog usavršavanja. I stoga će također uvijek biti moguće
razlikovati između dobra i zla, i još preciznije, njihovog učinka na samo ljudsko biće. Iz
tog razloga čovjek može govoriti o ‘glasu savjesti’, koji će sebe uvijek izraziti u
‘osjećaju’ ali koji također može biti prigušen u čovjeku ako je njegova sebična ljubav
tako snažno razvijena da ljudsko biće prisvaja sebi sve što je ugodno i neljubazan je
prema svojem bližnjemu… U tom slučaju njegova osjetljivost postaje povećavajuće
slaba i onda će ljudi često tvrditi kako svaki čovjek ne poznaje razliku između dobra i
zla… A opet, jedini odgovor na to može biti: On to ne želi znati. Jer sve dok zna što je
za njega osobno poželjno ili nepoželjno on također poznaje razliku između dobra i
zla… čak i bez vanjske poduke, što bi međutim uvijek potvrdilo da se njegov unutarnji
osjećaj podudara sa Mojim učenjem, kroz kojeg Ja ukazujem ljudima ispravnu stazu
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kojom bi trebali hodati na Zemlji… sa Mojim učenjem Ljubavi, koje jedino uvijek
zahtjeva od osobe da prakticira Ljubav. Međutim, gdje su životinjski instinkti iz
prijašnjeg vremena razvoja prisutni u prevelikoj mjeri jedino osjećaj nadmoći prema
slabima prevladava… jer sile tame zahvaćaju (drže u šakama) takvog čovjeka i
prisiljavaju ga djelovati u skladu sa njihovom voljom… Ali takva ‘opsjednuta’ osoba se
ne može iskoristiti kao dokaz da se staza ka Meni ne može pronaći i njome krenuti bez
poduka od Mene… Jer Moja Ljubav se brine za sve Moje žive tvorevine ali im
dozvoljava zadržati njihovu slobodnu volju. AMEN
***
Bertha Dudde, br. 2020, 8 Kolovoz 1941

UNUTARNJI GLAS... MISAO... DJELO...
Sve čemu se čovjekov najunutarniji osjećaj odupire također ne udovoljava Božjoj volji,
pod uvjetom da njegova voljnost da služi Boga odlučuje njegove misli i djelovanja. On
je izložen najraznovrsnijim kušnjama od strane protivnika (Sotone). Svaka slabost
volje je korištena od strane njega kako bi mu prouzročila štetu. Ipak jedno zemaljsko
dijete posvećeno Bogu također osjeća najsuptilnije impulse usmjerene prema njemu, i
prema tome sve što ljudsko biće potvrdi u njegovom najunutarnijem srcu će biti
ispravno, a ono što ga ispuni sa neugodom će biti pogrešno. Čak ono što je od
dobrobiti za udobnost njegova tijela će učiniti da se osjeća malo nelagodno ako to ne
udovoljava Božanskoj volji nego se namjesto toga podudara sa voljom protivnika, iz
ovog razloga ljudsko biće treba obratiti pažnju na nježan glas u njegovu srcu i uvijek
ga slijediti. Svaka akcija potječe iz misli a misao je utjecaj dobre ili zle sile na osobu.
Misao je duhovno strujanje snage kojoj ljudsko biće sebe izručuje. I misao je
popraćena sa djelom uz korištenje Božje snage... Ako pozitivna misao dođe čovjeku,
to jest ako on primi posredovanje dobrih duhovnih bića, on ne može učiniti ništa nego
sprovesti te misli koristeći se boravećom snagom i aktivirajući njegovu volju. Što
dobre duhovne sile otkriju kako je osoba u većoj mjeri ne-opiruća, to on marljivije vrši
njegovo zanimanje, to više on koristi
njegove misli, i to je neumoran rad, to je Ljudsko biće treba obratiti pažnju
neprestana aktivnost. A ako ljudsko biće na nježan glas u njegovu srcu i
dopusti dobrim mislima da u njemu uvijek ga slijediti.
ostvare učinak, ako sluša dobra duhovna
bića, on može jedino vršiti dobra djela. Međutim, nesavjesni ljudi također prihvaćaju
prijenose od strane zlih sila i također aktiviraju njihovu volju time što počinjavaju loša
djela. Ipak oni neće biti spriječeni to činiti. Ako oni ne obrate pažnju na unutarnji glas
onda će svi napori od strane dobrih bića biti uzaludni, njihov utjecaj minimalan,
posljedično tome oni se povlače od ljudi dok oni opet ne potraže Boga sami od sebe i
tako On dopusti Sebi biti pronađenim od strane njih. Ako je čovjekovo stremljenje ka
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savršenstvu veliko, on će također prepoznati da li mu unutarnji glas daje ispravan
savjet i on će također osjetiti što treba odbaciti, jer Bog daje stremećoj osobi ispravno
razumijevanje, i on jedino treba obratiti pažnju na njegov najunutarniji glas, jer on će
biti vođen ispravno u svakom trenutku. AMEN
***
Bertha Dudde, br. 2104, 9 Studeni 1941

NAJUNUTARNIJI OSJEĆAJ KAO VODEĆI PRINCIP
ZA NAČIN ŽIVOTA…
Najunutarniji osjećaj ljudskog bića je vodeći princip za njegov način života. Čim čovjek
pita pitanja on niti išta niječe niti išta potvrđuje, i onda će mu njegov unutarnji glas
govoriti na kojeg on jedino treba obratiti pažnju kako bi bio na pravom putu. Biti
sposoban potvrditi je često vrlo teško sve dok vjera nedostaje, pa ipak jedino volja
donosi odluku. Ako je dobra, onda će ljudsko biće bez oklijevanja prihvatiti ono što
mu je rečeno od strane njegovog najunutarnijeg osjećaja, jer svojim zapitkivanjem on
otvara svoje srce za utjecaj prijatelja u onostranom. Ali čovjek čija je volja i dalje
kontrolirana od strane protivnika drži svoje srce zatvorenim za te prijedloge. Na taj
način im se on protivi i odbija ih, to jest, on niječe. Pažnju će na glas svoga srca
obraćati uvijek jedino osoba koja je voljna učiniti što je pravilno i dobro, jer on pita
pitanja i čeka na odgovor. Nevoljna (koja se opire, ne-sklona) osoba živi bez
zapitkivanja pitanja koja se odnose na duhovno znanje, budući on niječe sve što je
duhovne prirode, tj. život nakon zemaljskog života. A netko tko ne pita pitanja ne
može primiti odgovor. Čovjekovo se razmišljanje uglavnom okreće oko zemaljskih
stvari, i on smatra kako je vrijeme potrošeno na duhovnu istragu gubitak vremena. U
tom je slučaju, međutim, on i dalje toliko materijalistično naklonjen da mu nedostaje
osjeća(n)j(e) za nježan glas unutar njega samoga. Prema tome on ni neće obraćati
pažnju na svoj najunutarniji osjećaj. Tako će se njegov unutarnji glas pretežno oglasiti
gdje ljubav prema svijetu, osjećaj za zemaljske stvari, za materiju, započinje slabiti…
Jedino onda će osoba sebe okupirati sa
dubljim mislima sa rezultatom da će sebi Pažnju će na glas svoga srca
često postavljati pitanja… tako da će on obraćati uvijek jedino osoba koja
onda, na određeni način, također sebi dati je voljna učiniti što je pravilno i
odgovor koji je, međutim, njemu u stvari dobro, jer on pita pitanja i čeka
bio misaono saopćen od strane duhovnih
na odgovor.
prijatelja… Jer čim je njegova volja dobra i
ne odbacuje Boga on će misaono primiti istinu i može sa povjerenjem vjerovati
svojem unutarnjem glasu… otud njegovom najunutarnijem osjećaju… i posljedično
činiti što je nagnan učiniti. Jedino volja mora težiti prema onome što je dobro… on
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mora željeti činiti što je ispravno onda će mu također nepromjenjivo biti ukazano
kojim putem treba krenuti. AMEN
***
Bertha Dudde, br. 3199, 25 Srpanj 1944

UNUTARNJI GLAS...
Slušajte glas vašeg srca, on(o) će vam ukazati ispravan put. Čovjekova volja je često
neodlučna što dokazuje da je pod utjecajem od strane različitih duhovnih sila koje ga
žele pridobiti za njih. U tom trenutku čovjek mora donijeti odluku; on ne smije ostati
kolebljiv nego treba okrenuti njegovu volju u jednom smjeru, i onda bi trebao obratiti
pažnju na unutarnji glas koji ga želi savjetovati da iskoristi njegovu volju ispravno. Što
više marljivo on stremi zaputiti se ispravnom stazom, to će jasnije zamjetiti ovaj glas.
Onda će ga on upozoriti tijekom kušnji, on će osnažiti njegov otpor, on će ga
opomenuti i uvijek mu vjerno reći ako je osoba u opasnosti da se želi zaputiti
njegovim vlastitim stazama koje se ne podudaraju u cjelosti sa Božjom voljom. Ali je
on skoro nezamjetno slab u onima koji
žive njihov život nesavjesno (bezobzirno), Što više marljivo on stremi
koji mare jako malo u svezi toga što je zaputiti se ispravnom stazom, to
ispravno a što pogrešno. I učestalo će on će jasnije zamjetiti ovaj glas.
biti prigušen kompletno budući osoba
podbacuje slušati i nježan glas će biti zagušen od strane glasa svijeta. U tom slučaju,
ljudsko biće će biti u velikoj opasnosti, on mora donijeti njegove vlastite odluke i više
će vjerojatno dozvoliti sebi da bude odlučen od strane bezbožnih sila i on će djelovati
sukladno. Čovjek sa voljom da živi dobar život, time da živi u skladu sa Božjom
voljom, nije nikada ostavljen bez duhovnog vođenja, on će biti vođen, njegove će
misli biti usmjerene, tj. premda njegova sloboda volje nije prikraćena, misli će mu doći
toliko blizu da ih on mora prihvatiti ako ih svjesno ne odbacuje. I ako je on slabe volje
duhovne sile će pokušati sa dvostruko više napora prenijeti mu njihove misli i on će
samo trebati slušati naunutra, tj. ljudsko biće jedino treba ući u bešuman razgovor sa
samim sobom, i on će biti misaono jasno podučen u svezi toga što bi trebao ili ne bi
trebao učiniti. Međutim, ljudi često ne ostaju u ovoj kratkoj kontemplaciji, njihove
misli lete svugdje uokolo, jedan trenutak ovdje, jedan trenutak ondje, i ovo rezultira u
neodlučnosti, u oklijevanju, i što se tiče dobra i što se tiče zla... Iz ovog razloga ste vi
opomenuti opet i iznova da obratite pažnju na glas srca, tako da ćete djelovati jasno i
odlučno i ne odstupiti sa prave staze. Jedna kolebljiva odluka nudi Božjem protivniku
(Sotoni) izvrsnu metu, jer ovo je početak njegove kontrole nad ranije spomenutom, a
svaka kušnja suočava volju sa odlukom da bude za ili protiv nje. Ako, međutim, osoba
obrati pažnju na njegov unutarnji glas on se neće morati boriti predugo, on će se
oduprijeti kušnji budući će biti poduprt od strane svjetlosnih sila čim obrati pažnju na
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njih i udovolji njihovim opominjanjima. Onda će on također rasti u snazi, jer njegova
volja ovlašćuje svjetlosna bića da mu daju snagu, dok će nedostatak volje njih
spriječiti to napraviti. Jer ni jedno ljudsko biće ne prima snagu protivno njegovoj volji,
premda su svjetlosna bića u skrbi za dušu ljudskog bića sa najvišom Ljubavlju. Ipak
njihova aktivnost je također predmet Božanskog zakona, koji prije svega poštuje
slobodnu volju. Unutarnji je glas, međutim, jedino čujan nekome tko dobrovoljno
sluša naunutra, i prema tome on se nikada ne može smatrati prisilom, on se može
poslušati ili zanemariti, njemu se može
udovoljiti ali ga se također može Jer ako udovolji glasu njegova
omalovažiti, sve zavisno o čovjekovoj srca on će također znati kako se
volji. On samo nježno opominje i ponašati ispravno i živjeti u
upozorava osobu, on pomaže slabome i skladu sa Božjom voljom.
vodi neodlučnog; on neće sebe nikada
izgurati u prvi plan (nametnuti) nego će se čuti jedino od strane nekoga tko sluša. Ali
on će biti vođen ispravno i biti sposoban živjeti njegov život bez brige, jer ako udovolji
glasu njegova srca on će također znati kako se ponašati ispravno i živjeti u skladu sa
Božjom voljom. AMEN
***
Bertha Dudde, br. 4104, 13 Kolovoz 1947

BOŽJA VOLJA – GLAS SRCA… UNUTARNJE NAGONJENJE…
Ja ću postaviti osjećaj u pogledu toga što trebate činiti a što ne u srce onih od vas koje
ljubim pošto vi težite k Meni. I ako Mi u molitvi date sebe na povjerenje, ako Mi
povjerite vaše brige ili misli, osjetit ćete ga u svome srcu i štogod se onda osjetite
nagnani ili imate želju učiniti, to je ono što trebate učiniti i pred Mojim će očima biti
ispravno. Ako Mi se(be) preporučite u molitvi više nećete biti u stanju sagrješiti, jer
onda vas Ja neću više pustiti da postanete grješni. Ako Me zamoljevate za Moju
zaštitu Ja ću vam ju podariti, i onda se možete pouzdano osloniti na glas vašega srca,
to jest, možete činiti ono što vaše srce želi. Ja Sam vaš Otac, Ja želim da Mi priđete sa
potpunim povjerenjem, i Ja se doista želim pobrinuti za vas kao što to voljeni otac
čini, Ja vam želim dati ono što vas čini sretnim, pod uvjetom da vam to ne nanosi
štetu. A budući ste vi sami nesposobni prosuditi što je za vašu dušu od dobrobiti a što
vam nanosi štetu, vi Mi trebate prići i sebe Mi potpuno prepustiti, reći Mi vaše
...nakon iskrene molitve, zapitati vaše probleme, bili oni duhovne ili
zemaljske prirode, i Ja ću vam
srce i ono će vas doista voditi ispravno.
odgovoriti, to jest, Ja ću postaviti
Moju volju u vaše srce tako da ćete vi željeti učiniti što je ispravno i također to biti
sposobni ostvariti. I tako Mi vi možete prići sa svim zabrinutostima, vi nikad nećete
biti ostavljeni bez odgovora, jer Ja ću vam ga postaviti u srce. Vi jedino trebate
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obratiti pažnju na glas u vašem srcu, vi trebate znati kako je svako unutarnje
nagonjenje (poticanje, nukanje) uvijek utjecaj silà koje vas žele uvjeriti da nešto
ostvarite ili da to ostavite. Sile mraka će vas željeti dovesti u iskušenje da počinite
grijeh, sile svjetla na djelovanja koja su Meni ugodna. Neka utjecaj silà svjetla nad
vama prevlada, onda nećete nikad biti sposobni sagrješiti. I prepustite sebe tim
silama kadgod želite uspostaviti kontakt sa Mnom u molitvi, kadgod komunicirate sa
Mnom i uvijek Me pitajte za savjet kod svih vaših problema. Ja ljubim Moje žive
tvorevine i Moj je jedini cilj spasenje njihove duše. A gdje nema te opasnosti Ja ću im
sve podariti, čak zemaljska zadovoljstva, ako ona ne škode duhovnom stremljenju.
Dapače, Ja uvijek želim biti vaš Mentor, vi bi uvijek trebali odluku prepustiti Meni i,
nakon iskrene molitve, zapitati vaše srce i ono će vas doista voditi ispravno. AMEN
***
Bertha Dudde, br. 5766, 10 Rujan 1953

NAGONJENJE DUHA… NEZADOVOLJSTVO…
Vi ste zasigurno nagonjeni od strane Mojeg Duha udovoljiti Mojoj volji, pa ipak vi na
to niste prisiljeni budući bi prisila naudila vašoj duši. Ako, međutim, vi sasvim i
potpuno žrtvujete vašu volju Meni, ako se svjesno odreknete vašeg opiranja Meni
tako što ćete jedino htjeti vršiti Moju volju, onda ćete biti nesposobni učiniti bilo što
osim živjeti u skladu sa redom koji je Moj temeljni
Ako slijedite njegovo
princip od vječnosti… Onda vi više nećete svjesno
narušiti ovaj red, vi ćete uvijek sebe rukovoditi hrabrenje vi ćete također
kako to Ja od vas tražim, vi više nećete svjesno osjetiti unutarnji mir, jer
počinjavati grijeh. U tom slučaju vi dobrovoljno onda ste ispunili Moju
udovoljavate nagonjenju Duha, vi dozvoljavate volju i taj vas osjećaj čini
sebi da vas on vodi i na taj način vas Ja vodim, i to
sretnima.
doista ispravno. Ipak vi trebate i doista možete
učiniti više nego jedino izbjegavati grijeh i gnušati se nepravde; vi ćete također biti
sukladno tome potaknuti od strane Mojeg Duha, ali ako se ne prepustite njegovom
nagonjenju onda nećete biti zadovoljni sami sa sobom čak ako i niste sagrješili, jer
iako ne kršite zapovijedi Ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega… vi im unatoč tome
gorljivo ne udovoljavate i vaša će se duša osjećati zapostavljenom i depresivnom, jer
ona ćuti kako ni najmanje ne napreduje u svojem razvoju… Svako je nezadovoljstvo sa
samim sobom izražaj depresivne duše. Vi ljudi ne bi uvijek trebali ostati na istom
nivou, vi se trebate potruditi, vi trebate učiniti štogod je potrebno da bi unaprijedili
vaš viši razvoj, i trebali bi neprestano raditi na vlastitom unapređivanju, a to je ono što
vas Duh neprestano stimulira činiti… Ako slijedite njegovo hrabrenje vi ćete također
osjetiti unutarnji mir, jer onda ste ispunili Moju volju i taj vas osjećaj čini sretnima. Ja
zasigurno obraćam pažnju na vašu voljnost da prihvatite Moju volju i odmjerite ju
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pravilno, ipak vi trebate također pokušati prakticirati što ste Mi obećali… Nastojte
davati uvijek više Ljubavi, vršiti djela nesebične Ljubavi, pokušajte utemeljiti vaš cijeli
život na Ljubavi i zanemarite štogod vam druga strana kazuje. Dopustite Duhu u
vama sasvim zavladati, u potpunosti sebe podredite Mojoj volji i uvijek težite k
savršenstvu… I vaše će srce biti tako ispunjeno sa mirom da će otkriti Mene i Moje
prisustvo u vama, jer onda ćete vi biti svjesni Mojeg prisustva i možete jedino živjeti u
potpunom skladu sa Mnom i Mojim Duhom. AMEN

----------------------------------------------------------------------------------------Zamolba za unutarnje prosvjetljenje…
----------------------------------------------------------------------------------------Bertha Dudde, br. 3597, 8 Prosinac 1945

ZAMOLBA ZA UNUTARNJE PROSVJETLJENJE…
Svako ljudsko biće može zamoliti za milost unutarnjeg prosvjetljenja i primit će od
Boga ono za čim žudi. Ako Bog prosvijetli čovjekov duh, rezultat će biti ispravno
razmišljanje i ispravan način ponašanja, i tako će svatko tko moli za milost unutarnjeg
prosvjetljenja voditi način života koji se podudara sa Božjom voljom, jer ako Božji Duh
određuje čovjekove misli i akcije on će jedino ostvariti što je dobro i ne mora se bojati
kako će pogriješiti. Pa ipak morat će obratiti pažnju na unutarnji glas, on mora sebe
predati djelovanju Duha, to jest, mora otvoriti svoje srce kako bi dozvolio mislima
koje su mu prenijete od strane blagonaklone duhovne strane da utječu na njega. Volja
ljudskog bića određuje utjecaj duhovnih bića na njega. Ako žudi da ga Bog prosvijetli
onda će Bog odrediti bića na njegovoj strani koja će njegovo razmišljanje voditi
ispravno, pod uvjetom da im se on ne suprostavlja. Suprotstavljanje bi, međutim,
značilo jednu nepopustljivu volju koju se ne može voditi, koja je, prije zamolbe za
unutarnjim prosvjetljenjem, imala na umu ciljeve i nakon toga nije voljna odustati od
njih kako bi sebe bez otpora povjerila Božjem rukovođenju…
['Prema tome vi trebate sebe u cjelosti podrediti Mojem vođenju, vi ne bi trebali
svojeglavo učiniti ništa nego ono što ste nagnani učiniti iz unutar vas samih, vi bi trebali
jedino uvijek sebi dozvoliti biti vođenima od strane vašeg osjećaja, budući Ja postavljam
Moju volju u vaše srce i nagonjenje vašeg srca je izražaj Moje volje. Ako vi popustite
ovome vi ćete sebe podrediti Mojoj volji, ako mu se suprotstavite onda je vaša volja
snažnija. Ja bi vas želio upozoriti u svezi ovoga, jer Moja volja uvijek vodi do cilja, dok će
vaša uvijek odvoditi od cilja ili produžiti stazu tako da ćete vi rasipati vrijeme, jer Kraj
dolazi uskoro. AMEN (BD 4387)]

Svatko tko upućuje molbu Bogu za duhovnim prosvjetljenjem mora biti voljan
ponizno sebe predati Njegovom rukovođenju, on jedino uvijek mora slušati unutar
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sebe i prepustiti se nagonjenju njegovog srca koje će ga poticati učiniti ili ne učiniti
ovo ili ono. On mora sebi dopustiti da bude vođen od strane njegovog osjećaja, jer to
je Božji glas čim čovjek najozbiljnije stremi činiti što je ispravno. Što više dopusti
svojoj volji da bude aktivna to će manje glasan biti glas Duha, Bog zahtjeva
odustajanje od volje, podređivanje Božanskoj volji kako bi kroz Njegov Duh bio u
stanju djelovati u čovjeku. Božji će Duh govoriti glasno i jasno u svima koji bezuvjetno
sebe predaju Bogu… On će ih voditi
On mora sebi dopustiti da bude vođen kroz sve opasnosti, On će ispravno
od strane njegovog osjećaja, jer to je voditi njihovo razmišljanje, a ono
Božji glas čim čovjek najozbiljnije što će oni onda trebati učiniti ili ne
učiniti, to će se podudarati sa
stremi činiti što je ispravno.
Božjom voljom. Istinabog, ovo ne
udovoljava zahtjevima ljudi koji jedino smatraju razumnim stremljenje ka određenom
cilju (u smislu, ‘ostvarivanje cilja koji je već unaprijed određen’), koji su prema tome
namišljeni aktivirati čovjekovu vlastitu volju i odnositi se prema odustajanju od volje
kao prema mani. Sve dok ljudsko biće sebe smatra dovoljno snažnim i vjeruje za sebe
kako je sposoban sve savladati jedino kroz svoju odlučnost on će bez ikakve sumnje
biti u stanju ostvariti zemaljski uspjeh ali nikad napredovati duhovno, jer njegovo
razmišljanje i aktivnost neće uvijek biti u skladu sa Božjom voljom pošto on zakazuje
zamoljevati za Božji Duh… za unutarnje prosvjetljenje. Jer Božji protivnik se prilično
često upliće sa njegovim razmišljanjem i aktivnošću; čovjek sluša prijedloge koje daju
bića koja su podložna protivnoj sili i njegov će način života biti življen sukladno.
Prema tome, molite za milost unutarnjeg prosvjetljenja, molite za djelovanje
Božanskog Duha u vama, i onda dopustite sebi biti rukovođeni od strane misli koje
vam pritječu… udovoljite
nagonjenju vašeg srca i nećete Božji će Duh govoriti glasno i jasno u
se morati plašiti da ćete svima koji bezuvjetno sebe predaju Bogu…
djelovati
ili
razmišljati
pogrešno, jer Bog će uslišiti vaše molitve i On Sam će kroz Svoj Duh djelovati u
ljudima koji Mu sebe povjere… kao što je i obećao. AMEN
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*****************************************************************

U svrhu dubljeg promišljanja vadim stihove iz Svetog Pisma o
glasu savjesti…:
Postanak 20:
5 Zar mi on nije rekao: 'Ona mi je sestra.' A ona mi je sama rekla: 'On je moj brat.'
Čiste sam savjesti i neokaljanih ruku ovo učinio."
6 Bog mu odvrati u snu: "Znam da si to učinio čiste savjesti; i ja sam te zadržavao da
protiv mene ne griješiš; i nisam dopuštao da je dotakneš.
1 Samuel 24:
5 Ali poslije zapeče Davida savjest što je odsjekao skut od Šaulova plašta…
1 Samuel 25:
31 onda neka ne bude na smutnju ni na grižnju savjesti mome gospodaru da je ni za
što prolio krv i da je sebi pribavio pravdu svojoj rukom. I kad Gospod učini dobro
mome gospodaru, sjeti se tada službenice svoje!"
2 Samuel 24:
10 Poslije toga Davida zapeče savjest što je dao brojiti narod pa reče Gospodu:
"Veoma sam sagriješio što sam to učinio! Ali, Gospod, oprosti tu krivicu sluzi svome,
jer sam vrlo ludo radio."
Djela 23:
1 Pavao uprije pogled u Vijeće i reče: "Braćo, ja sam posve mirne savjesti živio pred
Bogom sve do dana današnjega."
Djela 24:
16 Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprijekornu pred Bogom i pred ljudima."
Rimljanima 2:
14 Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući
Zakona, oni su sami sebi Zakon:
15 pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i
njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.
Rimljanima 9:
1 Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom:
Rimljanima 13:
5 Treba se stoga podlagati, ne samo zbog gnjeva nego i zbog savjesti.
2 Korinćanima 1:
12 A ovo je naša slava: svjedočanstvo naše savjesti da smo u svijetu živjeli - osobito
prema vama - u svetosti i iskrenosti Božjoj, ne u mudrosti tjelesnoj, nego u Božjoj
milosti.
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2 Korinćanima 4:
2 Ali odrekosmo se sramotnoga prikrivanja: ne nastupamo lukavo niti izopačujemo
riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred
Bogom.
2 Korinćanima 5:
11 Prožeti dakle strahom Gospodnjim uvjeravamo ljude; razotkriveni smo Bogu, a
nadam se - i vašim savjestima.
1 Timoteju 1:
5 Svrha je te zapovijedi ljubav koja dolazi iz čista srca i dobre savjesti i vjere
neprijetvorne.
19 imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere.
1 Timoteju 3:
9 moraju čuvati otajstvo vjere sa čistom savjesti.
1 Timoteju 4:
2 Licemjerno govoreći laž; a savjest im spržena užarenim željezom.
2 Timoteju 1:
Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se
neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan.
Titu 1:
15 Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i
razum i savjest.
Hebrejima 13:
18 Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo
dobro ponašati.
1 Petrova 2:
19 To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeći
nepravedno.
1 Petrova 3:
15 Naprotiv, Gospod - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek
spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama,
16 ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u
Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju.
1 Korinćanima 10:
25 Sve što se prodaje na tržnici, jedite ništa ne ispitujući poradi savjesti.
27 Pozove li vas koji nevjernik i želite se odazvati, jedite što vam se ponudi ništa ne
ispitujući poradi savjesti.
28 Ako vam tko reče: "To je žrtvovano", ne jedite poradi onoga koji vas je upozorio, i
savjesti.
29 Savjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. Ta zašto da moju slobodu druga
savjest sudi?
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… te čovječjem duhu sa kojim Očev Duh komunicira:
Mudre Izreke 20:
27 Svjetiljka je Gospodnja duh čovječji: ona istražuje sve do dna utrobe.
Rimljanima 8:
14 Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.
16 Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja.
1 Korinćanima 2:
9 Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to
pripravi Bog onima koji ga ljube.
10 A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.
11 Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u
Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.
12 A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas
je obdario Bog.
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Očeve Riječi… Tumačenje imena BERTHA DUDDE
Sva voljna djeca Me nose u svojim srcima i tragaju za Mojim Duhom pošto su Me
njihove duše prepoznale. A ti, dijete Moje, ćeš čuti Moj glas uvijek kada Mi žrtvuješ
svoje vrijeme, i Moj rad na tebi neće biti bez uspjeha. Sati u kojima strahuješ da ti
nedostaje potrebne snage da bi djelovala za Mene će se smanjiti. Uskoro ćeš dobiti
misiju koju ćeš lako ostvariti uz Moju pomoć. Tvoja Vjera, Ljubav i volja će postati
veliki pošto ću Ja Osobno biti tvoja nagrada… kojoj ćeš gorljivo stremiti.
Dijete Moje, sve što će čovječanstvu biti otkriveno kroz tebe je skriveno u tvome
imenu:
B - (Busse) – Trebaju okajati svoje grijehe.
E – (Erkennen) – spoznati svoje porijeklo.
R – (Rastlos) – neprekidno raditi na svojoj duši.
T - (Tätig) – biti aktivni u Ljubavi.
H - (Horchen) – slušati glas u svome srcu.
A - (Allen) – nijekati sve svjetovne užitke.

D - (Demütig) – ponizno sebe podrediti Ocu na nebu.
U - (Um) – neprestano se moliti za Milost.
D - (Dienen) – služiti Stvoritelja Neba i Zemlje.
D - (Dienen) – služiti svoga bližnjeg u Ljubavi.
E - (Ehre) – i slaviti Mene, Oca na nebu, u vijeke vjekova.
Shvati da Mene ne mogu pronaći oni koji traže svijet ali one koji Me traže Ja ću
susresti i otkriti im Sebe… Tko god Mi se preda će Me posjedovati, i tko god moli za
Moju milost je u Mojoj milosti, jer uistinu razumjeti Moju Riječ je dar milosti Moje
Ljubavi…
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Pripremi se stoga primiti Moj dar kao znak Moje Ljubavi. Pobrini se za svoju dušu,
dijete Moje, spoznaj Moju Ljubav i potrudi se osjetiti najčišću Ljubav prema Meni u
svom srcu pošto sva nečistoća mora biti otklonjena iz srca u kojem ću Ja živjeti, pošto
Ja jedino pronalazim užitka u čistoj Ljubavi, u Ljubavi koja ne traži i jedino daje sebe…
koja je voljna učiniti sve da bi mogla služiti… Čista Ljubav je dragocjena poput
dragulja, ona osvjetljava svoje okruženje sa svojim svjetlom, ona donosi sreću i uvijek
jedino želi davati… Kada ti je ovakva Ljubav zaposjela srce, ti ćeš Me prihvatiti u sebi i
u svom srcu nositi Moju sliku, i to će za tebe biti najviši blagoslov već za života na
Zemlji.
Što god ti je određeno dok se Moja Ljubav brine za tebe mora još biti skriveno od tebe
pošto ti postižeš stupanj zrelosti (savršenstva) jedno neprestanim stremljenjem za
Mojom Ljubavlju… Tebi je u korist zazivati Me i Moje prisustvo iz dubine svoga srca…
kada sebe preporučiš svom Spasitelju u iskrenoj molitvi… Ja ću se pojaviti…
neočekivano… i useliti se u prebivalište koje tvoja Ljubav priprema za Mene i donijeti
blaženu sreću onima koji vjeruju u Mene i ljube Me… Ja neću dozvoliti da Moja djeca,
koja Mi se predaju, žive u oskudici i Ja ću im otkriti Sebe u prikladno vrijeme. AMEN
Ovo Otkrovenje u svezi svoga poslanja je Bertha Dudde primila 28 Siječnja 1939 (br.
0763)
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Preveo Lorens N.
Uredili i sastavili Lorens N. i Maja Ć.
(Listopad-Studeni 2015)
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www.sozo-hr.com
www.zastocistaistina.com
www.youtube.com/c/zaštočistaistina
www.youtube.com/user/AkademijaVjecnogPro
www.akademijavjecnogproljeca.org
www.ljubavseohladila.com
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