5758 Oblikovanje srca v božji temepelj...
31. Aug 1953: Knjiga 62 Bertha Dudde

Vi morate svoje srce oblikovati v tempelj, v katerem Jaz lahko prebivam. In v tem
templju morate vi moliti, vstopiti v najbolj notranje (najglobljo notranjost), Me tam
iskati in se v ponižnosti ter Ljubezni pogovarjati z Menoj... In opazili boste, da vam
Jaz govorim pod pogojem, da Mojo prisotnost omogočite v sebi. Če svoje srce
oblikujete v Božji tempelj, ga boste očistili od vseh smeti. Iz njega boste odstranili
vse, kar preprečuje Mojo prisotnost. Okrasili ga boste z vsakovrstnimi vrlinami. Storili
boste vse, kar Mi daje veselje in Me privlači v tempelj vašega srca; in sami se boste
spremenili v Ljubezen, da bi v sebe lahko sprejeli Večno Ljubezen. In potem boste
nenehno opravljali tiho Bogoslužje; potem boste z veseljem prebivali tam, kjer Sem
Jaz. In vedno se boste veselili edino tega, ko se lahko pogovarjate z Menoj, ko Mi
lahko zaupate vaše težave in skrbi, ko Me v tihi molitvi prosite za pomoč ter moč...
Vi boste vse bolj pogosto živeli za ta čas (ko ste z Menoj), ker takrat prebivate v
področju, ki se nahaja izven zemeljskega sveta; na tem mestu, kjer prebivam Jaz,
črpate tolažbo ter moč, ker ste ga preko vaše Ljubezni uredili kot bivališče, kot
tempelj za Mene... ni potrebno, da Me iščete daleč stran, kakor tudi ne na javnih
mestih, v mrtvih predmetih, ker Me tam ni... vendar pa vstopite v vaše lastno srce;
vstopite v tišino, da bi Me poklicali! Tedaj Jaz odgovarjam na vaš klic, celo če vaše
srce še ni urejeno tako, da bi Jaz lahko prebival v njem. Vendar pa prihajam k vam in
vam pomagam, da bi za Mene uredili to prebivališče...
Vaše hrepenenje po Meni je namreč že veliko sredstvo pomoči za čiščenje vašega
srca. In tedaj bo z Mojo močjo odstranjeno vse, kar Mi preprečuje, da se nastanim pri
vas... Lahko Sem tako blizu vas, da (ob)čutite Mojo prisotnost, da Me lahko slišite; in
potem Bom tudi tako blizu vas, ker vas Ljubim... Vendar pa morate vi to omogočiti, da
Sem Jaz lahko pri vas... Vaše srce morate preko samooblikovanja v Ljubezen urediti
v tempelj, v katerega pa potem lahko kadarkoli vstopite, da bi od Mene prejeli besede
Ljubezni, katere vas bodo vedno osrečile, če Me le želite slišati... AMEN
Bertha Dudde

Novo razodetje
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