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Adanmışlık 
Bu antolojiyi derlemekle görevlendirilen Komisyon, bu kitapları Rab adına, İlahi vahiylerin incelenmesi 

ve İlahi Üstadın öğretilerinin uygulanması yoluyla ruhlarının yücelmesine erişme arzusuyla ilham alan 

dünyadaki tüm iyi niyetli insanlara ithaf eder. Gerçeğin Ruhunun bu Çağında alınan Altıncı Mühür 

öğretilerini yaşama arzusunu içinde hisseden herkes bu kitapların içerdiği ruhani anlamın tadını son 

damlasına kadar çıkarmalıdır. Sonra kalbinden tüm insanlığa bir yakarış yükselecek ve bir cümle insan 

kalbinin en hassas tellerini çalacaktır: "Birbirinizi sevin". 

Almanca baskıya önsöz 
Bu kitap, "Gerçek Yaşam Kitabı "nın on iki cildinden ilkinin İspanyolca orijinal metninden aslına sadık 

kalınarak yapılmış bir çevirisidir ve ilahi vahiyler vermektedir. Bu, Rab'bin Kutsal Ruh olarak İkinci 

Gelişinden başka bir şeyle ilgili değildir. Mesih, O'nun tarafından özel olarak seçilmiş ve hazırlanmış 

araçlar vasıtasıyla (İspanyolca metindeki kelime: "portavoz" ses taşıyıcısı, söz aracısı, ağızlık), bize dünyevi 

yaşamımızın anlamını açıklamak, anlaşılmayan ya da bilinmeyen Ruh'un gizemlerini bize ifşa etmek ve 

arınmaları amacıyla tüm insanlığa ağır ziyaretler getiren büyüyen bir kaosun ortasında bize teselli, güç ve 

rehberlik vermek için büyük gerçekleri iletti. Bu, Tanrı'nın çocuklarına verdiği ebedi ve değişmez mesajdır: 

İlk kez Musa ve Peygamberler aracılığıyla ve İkinci kez İsa ve öğrencileri aracılığıyla. Eğer mesaj bize 

şimdiki Üçüncü Çağ'da yeni görünüyorsa, bunun nedeni Birinci ve İkinci Çağ'da anlaşılmayan pek çok 

sözün açıklanmış olması ve Rab'bin bize o zamanlar veremediği ruhsal içgörüleri açmasıdır. ("Size daha 

söyleyecek çok şeyim var; ama şimdi bunlara dayanamazsınız. " Yuhanna 16:12.) 

Kitap birçok bölüme ayrılmıştır ve her ayet numaralandırılmıştır; bu sadece bir pasaja tam olarak atıfta 

bulunmaya hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda dışarıdan bunun hafif bir okuma olmadığını göstermeyi 

amaçlar; daha ziyade, içerik toplanmış duyularla ve düşünülerek okunmalı, incelenmeli ve kavranmalıdır. 

Ancak bundan sonra en önemli şey gelmelidir: infaz, tapu. 

Dikkatli okuyucu birçok düşüncenin ve ruhani öğretinin, çoğunlukla farklı kelimelerle ya da farklı bakış 

açılarıyla da olsa, sık sık tekrarlandığını fark edecektir. Bunun birkaç nedeni vardır: İlk olarak, öğretiler 

uzun yıllar boyunca düzinelerce toplanma yerinde verilmiştir. İkinci olarak, süreçte farklı söz aracıları 

aktifti ve aracın ruhsal olgunluğuna bağlı olarak Tanrı'nın sözü kendini duyurabilirdi. Ve son olarak, 

öğretme konuşmaları kapalı çevrelerde değil, basit bir dinleyici kitlesi önünde halka açık olarak verilirdi, 

böylece yeni gelenler her zaman gelebilirdi, bu yüzden Rab onlar için Sözünde temel kavramları 

tekrarlamak zorunda kaldı. 

Bugün, tekrarlardan rahatsız olmamalıyız, ancak bunlar bize ilahi düşünceleri içimize derinlemesine 

yerleştirme fırsatı vermelidir. Ve dahası, tekrarlar öğretilerin Tanrı'dan geldiğini teyit eder; çünkü 

verildikleri yerlerin çokluğuna ve Söz'ün birçok aracısına rağmen, Söz'ün birliği ortaya çıkar. 

Maddi olarak yanlış yorumlanmış kehanetlere dayanarak - tıpkı neredeyse 2000 yıl önce Yahudilerin 

yaptığı gibi - Tanrı'nın yardım elini reddetmeleri ve Tanrı'nın bu açık ve gerçek Sözü'nde her bir insan 

ruhuna hitap eden ve onu düşünmeye, dönüşmeye ve ruhsallaşmaya çağıran Rabbinizin sesine sağır 

kalmaları tüm insanlık için felaket olacaktır. Aynı ses bir gün her birimizden sevgi dolu öğütlerine ve 

talimatlarına ne kadar uyduğumuzun hesabını soracaktır. 

"Gerçek Hayat Kitabı" adlı eserde ana tema ruhtur, bu yüzden bu kelime çeşitli bağlantılarda çok sık 

bulunur. "Ruh" ile ne kastedilmektedir? - Günümüzün yaygın kullanımında ve sözlüklerde "ruh" kelimesi 

düşünme yeteneği anlamında kullanılmaktadır, yani: zihin, akıl, fikir, zeka, vb. - Mevcut öğretilerde ve 

İncil'de ruh kelimesinin farklı bir anlamı vardır ve İsa bunu şu sözleriyle açıkça belirtmiştir: "Tanrı ruhtur 

ve O'na tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar" (Yuhanna 4:24). Sonsuz temel güç olan Tanrı, saf 

ruhtur, şekilsizdir - ancak bu, özel durumlarda Kendisini çocuklarına insan şeklinde, Baba olarak 

göstermesine engel değildir. Tanrı'nın en temel niteliği sevgidir ve bu sevgiyle hareket ederek, onlara 

sevgisini verebilmek için Kendisinden başka ruhsal varlıklar yaratmıştır. Tanrı'nın ruhundan kıvılcımlar 

olan ve sınırlı ölçüde Tanrı ile aynı özelliklere sahip olan bu ruhlar, gururları ve itaatsizlikleri nedeniyle 

kendilerini Tanrı'dan ayırana kadar sonsuz uzayı doldurdular ve bunun üzerine eve dönüş yolculuğuna 
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yeniden başlayabilmek için maddi bir bedene yerleştirildiler. Dolayısıyla insanın esas parçası ruhudur, 

içindeki ilahi ruhun kıvılcımıdır. Kısaca özetlemek gerekirse, aşağıdaki gibidir: 

Tanrı'nın Ruhu = sevgi, bilgelik ve güç. 

İnsan ruhu = Tanrı'nın insanın içindeki ruh kıvılcımı. 

Ruhlar = ilkel meleksi ruhlar ve aynı zamanda insan ruhani varlıkları, ister hala maddi bedende 

(enkarne) isterse de beden dışında (enkarne olmamış) olsunlar. 

İlahi vahiyler Meksika'da İspanyolca olarak yapılmıştır. Ruhani anlamın her durumda yeniden 

üretildiğinden emin olmak için Almanca'ya çeviride büyük özen gösterilmiştir. Kelimelerin ve cümlelerin 

oluşturulmasında da büyük ölçüde orijinal metin takip edilmiş, bu nedenle bazen alışılmadık ifadeler ve 

cümle yapıları ortaya çıkmıştır. Sadece nispeten az sayıda durumda, Almanca'da hoş bir ifade biçimi 

bulmak için daha serbest bir çeviri seçmek gerekmiştir, ancak manevi anlam her zaman sadık bir şekilde 

korunmuştur. 

Anlaşılması için gerekli görülen kısa açıklamalar dipnot olarak eklenmiş; metne anlama uygun olarak 

yapılan eklemeler parantez içine alınmıştır. Daha uzun dipnotlar kitap ekinde not olarak bulunabilir. 

Çevirmenler 

Talimatların daha iyi anlaşılması için açıklamalar 
I. İncil'deki Vaatlerin Aynasında Mesih'in İkinci Gelişi. 

Çevirmenlerin önsözü şu kısa cümleyle başlar: "Bu, Rab'bin Kutsal Ruh olarak İkinci Gelişinden başka 

bir şey değildir". Pek çok okuyucu bu ifadeye ilişkin bir açıklama beklemektedir ve bu açıklama aşağıda 

verilecektir. Hıristiyanlığın ilk zamanlarından beri inananlar Mesih'in İkinci Gelişiyle ilgilenmiş ve her çağ 

bu konuda kendi fikirlerini üretmiştir. Bugün bile inananlar bu konuda farklı ve çoğunlukla bulanık 

görüşlere sahiptirler, çünkü Kutsal Kitap'ın ilgili bölümlerindeki sembolik imgeleri nasıl doğru 

yorumlayacaklarını bilmemektedirler. Bu nedenle netlik elde edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, kesin 

olmayan ve çoğu zaman hayal ürünü olan fikirleri incelemek ve bunları Kutsal Kitap'taki ilgili kelimelerle 

karşılaştırmak istiyoruz. 

Şu görüş yaygındır: Buna göre, Rab göklerin bulutları içinde tüm insanların gözleri önünde görünecek, 

böylece tüm gözler O'nu aynı anda görecektir; çünkü O'nun dönüşü gökyüzünde bir şimşek çakması gibi 

olacak, her şeyi aydınlatacak ve tüm insanlar tarafından görülebilecektir. - Böyle bir şey olabilir mi ve bu 

fikirler çeşitli müjdeciler tarafından bize aktarıldığı şekliyle İsa'nın bildirileriyle örtüşüyor mu? 

Bildiğimiz gibi, dünya küreseldir ve sırf bu nedenle bu popüler olay fikri fiziksel bir imkansızlıktır, çünkü 

küresel bir dünyanın sakinleri bir göksel fenomeni dünyanın her yerinde aynı anda göremezler. 

Öncelikle, kehanetin sözlerini sembolik imgelerden günümüz diline çevirirsek ve böylece ifade edilmek 

istenen ruhani anlamı kavrarsak, bu olayın daha inandırıcı bir resminin çeşitli Kutsal Kitap 

referanslarından tanınabilir hale gelip gelmeyeceğini inceleyelim. 

İkinci Geliş'in zamanıyla ilgili olarak Rab, olayın gerçekleşeceği günü ve saati Baba'dan başka kimsenin 

bilmediğini söyler (Math. 24, 36 + 42); ama gelişinin çeşitli alametlerini vermiştir: sahte Mesihler ve sahte 

peygamberler, savaşlar, salgın hastalıklar, pahalı zamanlar, depremler, artan zulüm ve sıkıntılar, 

gökyüzünde dehşet ve büyük alametler, seller ve şiddetli fırtınalar, Müjde'nin tüm dünyada duyurulması. 

- Tüm bu işaretler gerçekleşmiştir, ancak inananlar hâlâ vaatlerin yerine gelmesini beklemektedir. 

Bir benzetmede Rab, dönüşünün zamanı ve şekli hakkında daha da kesin bir işaret vermiştir. Bunu bir 

hırsızın gece vakti gizlice içeri girmesine benzetti ve ekledi: . . "Çünkü İnsanoğlu sizin düşünmediğiniz bir 

saatte gelecektir" (Mat. 24:44). Bu benzetmeden iki şey açıkça anlaşılabilir: Birincisi, O'nun dönüşü 

doğaüstü bir göksel gösteri olarak değil, gizlice, dünya ve bir bütün olarak Hıristiyanlık tarafından fark 

edilmeden gerçekleşecektir. Ve ikinci olarak, O'nun geliş zamanı da beklenenden farklı olacaktır. 

Rab, Yuhanna'ya Vahiy'inde bu benzetmeye tekrar değinerek, dönüşünün doğru bir şekilde anlaşılması 

için bu benzetmenin önemini pekiştirir: "İşte ben hırsız gibi geliyorum. Ne mutlu gözcülük edip giysilerini 

hazır tutanlara! .. " (Vahiy 16:15). 
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Bilge ve kötü hizmetkârla ilgili ikinci bir benzetmede, insanların O'nun dönüşünü bekledikleri zamanın 

çok erken mi yoksa çok geç mi belirlendiğine dair bir ipucu bile verilir. İsa bu benzetmede şöyle der: ... . 

"Ama o kötü kul yüreğinde, 'Efendim uzun bir süre gelmeyecek' derse, o zaman kulun efendisi onun 

düşünmediği günde ve düşünmediği saatte gelecektir. .. "(Matematik. 24, 48 + 50). Bu, Rab'bin 

Hıristiyanların genel olarak varsaydığından daha erken geleceğini açıkça göstermektedir.  

Sessizlik içinde gerçekleşecek olan Rab'bin bu dönüşü ne şekilde gerçekleşmelidir? - Matta'da şunu 

okuruz: "Çünkü şimşek nasıl güneşin doğuşundan (doğudan) çıkıp batışına (batıya) kadar parlarsa, 

İnsanoğlu'nun geleceği de öyle olacaktır" (Math. 27, 27). - Bunun fiziksel gözlerimizle gördüğümüz doğal 

bir şimşek çakması olamayacağı herkes için açık olmalıdır; çünkü çok az durumda şimşek doğudan batıya 

doğru parlar, ancak gökten yere iner: bu nedenle anlam farklı olmalıdır. - Şimşek gökyüzünde parlayan bir 

ışık fenomeni olduğundan ve ışık terimi Tanrı Sözü'nde sıklıkla ruhsal bilginin sembolü olarak 

kullanıldığından, bu "şimşeği" ruhsal gökten yayılan Mesih'in vahiysel bir öğretisi olarak yorumlamak 

açıktır. 

Neden başlangıcı Doğu'da ve sonucu Batı'da? - Rab bize yeni Sözü'nde bu imgenin, başlangıcı İsrail 

halkında, yani Doğu'da ya da Doğu'da olan ve kapsamlı sonucunu Batı'da, Batı Yarımküre'nin bir ülkesinde 

bulması gereken ve şimdi de bulan, insanlığa öğretisinin bütününü sembolize ettiğini söyler. 

(Meksika'daki ruhani vahiyler) - Şimşek sembolü, O'nun için iki vahiy zamanı arasında geçen sürenin 

gökyüzünde çakan bir şimşek gibi geçen kısa bir an olduğu anlamına da gelir. - Biz insanlar için neredeyse 

2000 yıl uzun bir süredir, Tanrı içinse sonsuzluğun yalnızca bir anı. 

Matta İncili'nin bize ulaşan aşağıdaki ayetleri, Mesih'in dönüşünün sözlerle vahiy olarak 

yorumlanmasıyla çelişiyor gibi görünmektedir, çünkü "güneş ve ayın" ışıklarını kaybedeceğini, "yıldızların" 

gökten düşeceğini, "İnsanoğlu'nun belirtisinin" gökyüzünde görüneceğini ve sonra Kendisinin büyük güç 

ve görkemle "göğün bulutlarında" görüneceğini söylemektedir. 

Ters virgül içindeki terimler genellikle olduğu gibi maddi anlamda anlaşılırsa, yeryüzü karanlıkla 

örtülür, gece gökyüzünde yıldızlar karışıklık içinde yarışır ya da bir meteor yağmuru yeryüzüne düşer, bu 

kaos içinde gökyüzünde bir işaret görünür hale gelir ve sonra Rab'bin Kendisi dehşete kapılmış insanları 

yargılamak için gece bulutları arasında görünür. Ancak Mesih'in dönüşüyle ilgili İncil'deki sözler ruhsal 

süreçler için alegorik imgeler olarak anlaşılırsa - ki öyle olması gerekir - tamamen farklı bir kavrayış 

aktarırlar. 

Kendimizi sembolik bir terim olan 'bulut'u deşifre etmekle sınırlayalım. Kutsal Kitap'ta birkaç kez 

geçer, ancak çoğunlukla doğal anlamda değildir. İsrailoğulları çölden geçerken, "Rab bir bulut sütunu 

içinde gündüzleri önlerinden gitti..." ve Sina Dağı'nda On Emir verildiğinde, "bulut" Tanrı'nın halkı için 

ruhsal varlığını ifade eder. Daniel'in bir görümünde şöyle yazar: "Geceleyin bu görümde gördüm ki, 

"göğün bulutları içinde"  İnsanoğlu'na benzer biri geldi ve Günlerin Kadimi'nin huzuruna çıkarıldı. Bütün 

uluslar, insanlar ve diller ona kulluk etsin diye ona güç, onur ve krallık verdi. Onun gücü sonsuzdur ve 

geçip gitmeyecektir ve krallığının sonu yoktur" (Dan. 7, 13 + 14). Burada Mesih'in ruhsal görünümü için 

Matta Müjdesi'nde dönüşünün tasvirinde olduğu gibi aynı ifade kullanılmıştır; ama bunların maddi 

bulutlar olduğunu ve Mesih'in ruhsal görünümü için sembolik bir ifade olmadığını kim iddia edebilir? 

Luka İncili'nde "göğün bulutlarından" değil, "buluttan" söz edilir ve "gök" kelimesi tamamen eksiktir: 

"Ve o zaman İnsanoğlu'nun büyük güç ve görkemle "bulut içinde" geldiğini görecekler" (Luk 21, 27). Bu 

ifade, gökyüzündeki dünyasal bulutlarla ilgili olmadığını, ancak ruhsal bir vahiy biçiminin ifade edileceğini 

ve Rab'bin maddi-görsel olarak görünmeyeceğini açıkça göstermektedir. 

Kutsal Kitap pasajında ayrıca insanların "İnsanoğlu "nu gördüklerinden söz edilir. Birçok Hıristiyan 

bunu harfi harfine anlar ve İsa'yı gökten inerken maddi gözleriyle göreceklerine inanır. - İsa'nın maddi 

gözlerimizle görebileceğimiz fiziksel görünümü insanlığın O'na olan inancını uyandıracak ya da 

güçlendirecek miydi? - Hiç de değil. Eğer Mesih gökten fiziksel gözlerle görülebilecek şekilde inecek 

olsaydı, insanlığın sadece yok denecek kadar küçük bir kısmı bunu görebilecekti. İnsanlığın geri kalanı, 

neredeyse tamamı, bu olaya tanık olmayacak ve böylece Mesih'in dönüşünün ikna edici etkisi hiç 
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gerçekleşmeyecekti. Yani durum yine birkaç görgü tanığına mı yoksa O'nun sözlerine mi inanılacağına 

bağlı olacaktı, başka bir deyişle, durum neredeyse 2000 yıl öncesiyle aynı olacaktı. 

O dönemde Mesih zaten insanların arasında görünür bir şekilde yaşıyordu ve öğretilerine - küçük bir 

azınlık dışında - inanılmıyordu. Ve eğer O bugün fiziksel gözlerimiz için bir insan olarak görünür bir şekilde 

aramızda olsaydı, 2000 yıl öncesine göre O'na daha da az ilgi gösterilirdi, çünkü bugün insanlar daha fazla 

refah için verdikleri mücadeleyle ya da günlük gıda tedarikiyle ilgili ağır sorunlarıyla, güç mücadeleleriyle, 

entrikalarıyla ve savaşlarıyla çok meşguller. - Yine de insanlar O'nu görecektir. Ruhsal yüze sahip olan 

bazıları İsa'yı, öğrencilerinin Tabor Dağı'ndaki başkalaşım sırasında O'nu gördükleri gibi göreceklerdir. 

O'nun varlığının bir kanıtı olarak değil - böyle bir kanıta ihtiyaçları yoktur - ama imanlarının ve ruhsal 

hazırlıklarının bir ödülü olarak. - Diğerleri ise Mesih'in yeni vahiylerindeki varlığını en içlerinde 

hissedeceklerdir. Ruhları onlara O'nun Sözü'nün doğruluğuna tanıklık eder. - Ve hala diğerleri, çoğunluk, 

başlarına gelmesi gereken ağır ziyaretler geldiğinde tüm varlıklarıyla titreyeceklerdir. O zaman vicdanları 

onlara bunun Mesih'in amansız adaletiyle vaat edilen dönüşü olduğunu açıkça gösterecektir. Bu deneyim, 

fiziksel gözlerinin "İnsanoğlu "nu görmüş olmasından çok daha kalıcı olacaktır.  

Luka'da İsa'nın dünyaya dönüş vaadinin ardından şu sözler gelir: "Ama bunlar gerçekleşmeye 

başlayınca başınızı kaldırıp bakın, çünkü kurtuluşunuz yaklaşıyor" (Luk.21:28). "Olmaya başladığında" 

ifadesi, bunun ani bir "dünyanın sonu olayı" olmadığını, insanların dikkat etmesi gereken daha uzun süreli 

bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu sürecin neyle ilgili olduğu İsa'nın dönüşüne yaptığı bir başka atıfla 

aydınlatılmaktadır: "İnsanoğlu geldiğinde, yeryüzünde de iman bulacağını mı sanıyorsunuz? (Luk. 18, 8) 

Sorunun doğası olumsuzlamayı ifade eder ve O'nun ikinci gelişinin de gerçeğin, kurtuluş doktrininin 

duyurulmasıyla ilgili olduğunu ve insanların yine özgür iradelerine dayanarak kabul ya da reddetme 

olanağına sahip olacaklarını ve - en azından büyük halk kitleleri ve onların önde gelen kilise, bilim ve 

devlet temsilcileri söz konusu olduğunda - başlangıçta tıpkı İsa'nın zamanında olduğu gibi inançsız ve 

reddedici davranacaklarını öne sürer. 

Tanrı'nın Krallığı'nın yeryüzünde ortaya çıkışını simgeleyen hardal tohumu benzetmesinde (Luk 13, 

18), Rab özellikle tohumun küçüklüğüne, yani Sözü'nün dünyadaki başlangıçtaki küçük etkisine işaret 

eder; bu tohum "bahçeye" atılır, yani gökten yeryüzüne indirilir ve tüm kuşlara, yani insanlara barınak ve 

gölge sağlayan büyük bir "ağaç" haline gelir ve böylece Tanrı'nın Krallığı'nın yeryüzündeki temeli olur. 

O'nun Sözü'nün kademeli olarak büyüyüp insanlığın bilincine nüfuz etmesine ilişkin aynı anlam, aşağıdaki 

maya benzetmesinde de bulunur. 

Şimdi İsa'nın en sevdiği öğrencisi olan ve Müjde'sinin de kanıtladığı gibi Efendisinin öğretilerini en 

derin ve ruhani şekilde anlayıp aktaran Havari Yuhanna'nın konumuzla ilgili neler söylediğini incelemeliyiz. 

Rab öğrencilerine veda konuşmasında şöyle der: "Eğer Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirin. 

Baba'ya dua edeceğim, o da size başka bir Tesellici verecek, sonsuza dek sizinle birlikte yaşayacak: 

Dünyanın kabul edemeyeceği, çünkü görmediği ve tanımadığı Gerçeğin Ruhu. Ama siz O'nu tanıyorsunuz, 

çünkü O sizinle birlikte yaşıyor ve içinizde olacak: Sizi öksüz bırakmayacağım, size geliyorum" (Yuhanna 

14:1518). 

Bu vaadin izleyicileri için taşıdığı önem nedeniyle, İsa büyük veda konuşmasında birkaç kez buna geri 

döner: "Ama Babamın benim adımla göndereceği Yorgan, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek ve size 

söylediğim her şeyi anımsatacak" (Yuhanna 14:26). Burada bu Yorgan'ın ya da Gerçeğin Ruhu'nun, 

Mesih'in "adıyla" yeryüzündeki imanlılara her şeyi öğretmek ve İsa'nın tüm öğretilerini hatırlamalarını 

sağlamak için gönderilen Tanrı'nın Kutsal Ruhu olduğunu öğreniyoruz. 

İsa bir kez daha sevgi buyruğunu öğrencilerinin yüreğine koyduktan ve onları gelecek olan zulümlere 

hazırladıktan sonra, bu zulümlerden sonra bir vaat olarak onlara rahatlatıcı bir güvence verir: "Ama 

Baba'dan size göndereceğim Yemin Edici, Baba'dan gelen Gerçeğin Ruhu gelince, benim hakkımda tanıklık 

edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz, çünkü başlangıçtan beri benimle birlikteydiniz" (Yuhanna 15:26-27). 

"Ama size doğrusunu söyleyeyim, benim (Baba'ya) gitmem iyi olur. Çünkü ben gitmezsem, Yemin Edici 

size gelmez; ama ben gidersem, onu size gönderirim" (Yu.16:7). Bu nedenle, Yorgan'ın gerçeğin Ruhu 

olarak gelmesinin ön koşulu İsa'nın Baba'ya dönmesidir. Bu, bu Hakikat Ruhu'nun Tanrı'nın "Sözü" olarak 
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Mesih'in Kendisinden çıktığı ve Baba'nın tahtından, O'nunla birlik içinde, yeryüzündeki inananlarına 

göndereceği anlamına gelir. Çünkü O aynı zamanda bir insan olarak Tanrı'nın büyük hakikat tanığıydı, bu 

nedenle Pilatus'un önünde şu itirafta bulundu: "Ben bir kralım. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum 

ve dünyaya geldim. Gerçeklerden yana olan sesimi işitir" (Yoh. 18,37). 

"Sana daha söyleyecek çok şeyim var, ama şimdi dayanamazsın. Ama O, yani Gerçeğin Ruhu 

geldiğinde, sizi tüm gerçeğe yönlendirecektir. Çünkü kendisi konuşmayacak, ama duyduklarını konuşacak 

ve olacakları size bildirecektir. Aynı şey beni de değiştirecek; çünkü benimkinden alıp size bildirecek. 

Baba'nın sahip olduğu her şey benimdir. Bu nedenle dedim ki, "O benimkini alacak ve size bildirecek" 

(Yuhanna 16:12-15). 

Yukarıdaki sözlerle Rab, öğrencilerinin dikkatini, vahiy taşıyıcısı olarak Baba'dan iletmesi gereken tüm 

gerçeği henüz taşıyamayacakları gerçeğine çekmiştir. Bu nedenle onları bir kez daha, daha sonra onlara 

tüm gerçekleri tanıtacak olan gerçeğin Ruhu olarak gelecek olan vahiy Sözü'ne yönlendirir. Tıpkı 

yeryüzünde olduğu gibi, sadece Baba Tanrı ile birlik içinde O'ndan ilahi gerçek ve bilgelik olarak alacağı ve 

yine de yabancı olmayan, sadece aktarılan, ama kendi ruhundan çıkan şeyleri 'Söz' olarak ilan edecektir. 

Bunu yaparken, İnsanoğlu İsa olarak yaşamını ve öğretilerini "şekillendirecek", böylece ona ışık ve açıklık 

getirecektir, çünkü bu teselli ve gerçek Ruhu, tek İlahi Ruh'un Kendisinin Sözüdür, bu yüzden "Kutsal Ruh" 

olarak da adlandırılır. 

Yukarıdaki alıntılardan da görebileceğimiz gibi, Yeni Ahit bize İsa'nın Baba'ya dönüşünden sonra 

Baba'nın çocuklarına göndereceği "diğer Yorgan", "Kutsal Ruh", "Gerçeğin Ruhu" hakkında çok sayıda 

referans ve açıklama verir. Kutsal Kitap bunun Kutsal Ruh öğrencilerin üzerine döküldüğünde 

gerçekleştiğini de bildirir. İnanlılar arasında bununla vaatlerin tamamen yerine geldiği ve tamamlanmış 

sayılabileceği görüşü yaygındır. Peki bu görüş doğru mu? - İsa'nın tüm sözlerinin ve özellikle de vaatlerinin 

sadece şimdiki zamana ya da yakın geleceğe atıfta bulunmadığının, bunların ruhsal anlamının daha 

sonraki zamanlar için de güncel bir öneme sahip olduğunun farkında olmalıyız. Kutsal Ruh'un İsa'nın 

öğrencilerinin, daha sonraki iş arkadaşlarının ve iman kardeşlerinin ve daha sonra da seçilmiş birkaç 

kişinin üzerine dökülmesi - büyük önemine rağmen - sadece mütevazı bir başlangıç, gelecek olanın bir ön 

gerçekleşmesiydi. Pentekostal olarak adlandırılan olayda sadece küçük bir çevre kapsandı; ancak 

peygamber Yoel'in önceden bildirdiği gibi, mükemmel gerçekleşme tüm İsrail halkını kapsamalıdır: "Ve 

bundan sonra Ruhumu bütün bedenin üzerine dökeceğim ve oğullarınız ve kızlarınız rüyalar görecekler ve 

genç adamlarınız görümler görecekler". (Yoel 3:1) - O zamanlar gelecek olan şey 1866'dan beri mevcuttur. 

Gerçeğin ruhu artık aramızda. Ancak ne kadar az kişi, bu Hakikat Ruhu'nu içlerine almış olsalar bile, Kutsal 

Ruh'un gücüyle tam olarak işlev görmeye içsel olarak hazır ve muktedirdir! "Bunları size 'atasözleri' 

aracılığıyla (mecazi bir dille) söyledim. Ama artık sizinle 'atasözleri' aracılığıyla konuşmayacağım, size 

Babam'dan özgürce söz edeceğim zaman geliyor" (Yuhanna 16:25). Böylece Rab, Kendi dilinin sembollerle 

dolu bir resim dili olduğunu ve dünyasal-maddi şeylerin ve süreçlerin ruhsal doğaya sahip olanlarla ruhsal 

karşılıkları olduğunu teyit eder. Ama zaman gelecek - ve bu sadece O'nun teselli, gerçek ve kutsallık Ruhu 

olarak dönüş zamanı olabilir - o zaman daha gelişmiş olan dil ve kavramlar dünyasında Babasını Kendisine 

ait olanlara açık bir şekilde ilan edecek, böylece resim dilinin gerçek anlamı hakkındaki zihin karışıklığı bir 

kez ve sonsuza dek sona erecektir. Ruhsal açıdan ilerletici her vahiyde bir aldatmaca gören korkak 

Hıristiyanlar ve ruhsal tembellikleri içinde rahatsız edilmek istemeyen isim Hıristiyanları, İsa'nın sahte 

Mesihlere karşı uyarılarına işaret edecek ve böylece insanları Tanrı'nın bu yeni Sözünü kabul etmekten 

caydırmaya çalışacaklardır. Ancak tam da sahte Mesihlerin ve sahte peygamberlerin zamanında, ki 

bunlardan yeterince vardı ve hala var, "gerçek" Mesih'in de yeni Sözü ile vaat edildiğinin farkında 

olmalıdırlar. Yeni olan ve kişinin kendi fikir ve çıkarlarına uymayan her şeyin incelenmeden ya da önyargılı 

bir şekilde reddedilmesi, bu nedenle kaçınılmaz olarak Mesih'in İkinci Gelişinde reddedilmesine yol 

açmalıdır! Bu nedenle ciddi bir öğüt: Her şeyi sınayın, ama iyi olanı koruyun. 

Bu çalışmanın bir sonucu olarak, Mesih'in Havari Yuhanna'ya ruhani vahyinde, ifadesine göre Küçük 

Asya'daki Hıristiyan kiliselerine hitap eden, ancak gerçek anlamıyla birbirini izleyen yedi gelişim dönemi 

boyunca Hıristiyan kiliselerine bir öğüt olan Mektubunu hatırlayalım. Son dönem Laodikya cemaati 
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tarafından sembolize edilir; bu cemaatte kült içinde kemikleşmiş olan Hıristiyan tipindeki mevcut kilise 

örgütlerini tanıyabiliriz. Rab ona şöyle der: "Senin işlerini biliyorum, ne soğuksun ne de sıcak. Ah, soğuk ya 

da sıcak olsaydın! Ama sen ılık olduğun, ne soğuk ne de sıcak olduğun için, seni ağzımdan kusacağım." 

(Vahiy 3:15 + 16) - Günümüzün adı ve alışkanlık haline gelmiş Hıristiyanlığı için ne kadar yerinde bir 

tanımlama! "Zenginim, varım yoğum, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun; zavallı, sefil, yoksul, kör ve çıplak 

olduğunu bilmiyorsun. Zengin olman için benden ateşte arıtılmış altın, giyinmen ve çıplaklığının utancının 

belli olmaması için beyaz giysi almanı, görebilmen için gözlerine merhem sürmeni öğütlerim." (Vahiy 3:17, 

18) - Hıristiyanlar her şeye sahip olduklarını ve Mesih'in daha fazla vahyine ihtiyaçları olmadığını 

düşünürler. Ancak O'nun gözünde ruhsal açıdan sefil, perişan, kör ve çıplaktırlar; bu nedenle onlara 

Kendisinden, kurtuluşun katıksız, ilahi gerçeklerinin altın ve beyaz giysilerini edinmelerini tavsiye eder. 

Gerçeğe karşı kör olan gözlerini de bir göz merhemiyle ovmalılar - acaba bu merhem neyden 

yapılıyor? - Sevdiklerimi cezalandırır ve azarlarım. Bu nedenle gayretli olun ve tövbe edin" (Va.3:19). 

Şiddetli azarlamalara rağmen Rab çocuklarını reddetmez. Özellikle insanlığın başına gelen ve gelecek olan 

büyük denemeler ve ziyaretlerde onları sever, çünkü bunlar bizi tövbeye ve yenilenmeye yöneltmek 

içindir. 

"İşte, kapıda durup kapıyı çalıyorum. Biri sesimi duyup kapıyı açarsa, yanına girer, onunla, o da 

benimle yemek yerim. (Vahiy 3, 20) - O kapıyı açmaz ya da çocuklarını zorlamaz. Ancak O'nun yeniden 

duyulan sesini dinleyenler ve kalplerinin kapısını açanlar, Rableriyle ruhtan ruha en yakın bağlantıyı 

yaşarlar. 

Mesih'in dönüşünü anlamaları için eleştirel şüphecilere - ama iyi niyetli olanlara - yardımcı olmaya 

çalıştık. Yukarıda O'nun muhteşem bir göksel olayın ortasında ya da fiziksel olarak görülebilir bir şekilde 

geri dönmeyeceğini belirtmiştik. Ayrıca büyük kalabalıkların O'nun dönüşünü fark etmediklerini, çünkü 

O'nun geceleyin bir hırsız gibi, beklenmedik bir anda ve sessizce ruhsal yollarla geldiğini fark ettik. Bu 

nedenle O'nun öğüdü şudur: Bu önemli ve anlamlı zamanın boşa gitmesine izin vermemek için izleyin ve 

dua edin. İman, sevgi ve umudun sembolü olan kandillerindeki ışık veren yağın kurumasına izin veren ve 

bu nedenle gece yarısının ruhani karanlığında gelen damadı sevinçle karşılayamayan ve sonunda düğüne 

çok geç kalan benzetmedeki beş akılsız bakire gibi olmayın. 

II. Üç Zaman ve Yedi Mühür 
Ruhsal yaratılışlarından sonra, Tanrı'nın çocuklarının büyük bir kısmı itaatsizlik içinde özgür iradelerini 

kötüye kullanarak Yaratıcılarından uzaklaşmışlardır. Böylece kendilerini Tanrı'dan sonsuza dek uzak 

kalmaya, yani ölüme mahkûm ettiler. Ancak Tanrı sınırsız sevgisiyle çocuklarının ruhsal evlerine 

dönmelerini mümkün kıldı. Ancak bu yol çok uzun, zor ve acılıydı. Bu nedenle onları yalnız bırakmamış, 

onlara yitik ruhsal cenneti adım adım yeniden kazanabilecekleri güçlü bir öğreti açıklamıştır. Öğretim ve 

eğitim planı üç büyük döneme ayrılmış, bunlar da Yuhanna'nın Vahyi'ndeki Hayat Kitabı'nın Yedi 

Mührü'ne karşılık gelen yedi gelişim aşamasına bölünmüştür. 

Üç kez 
İlk defa. 

İlk Çağ'ın başlarında Tanrı, bazı seçilmiş kişiler aracılığıyla çocuklarıyla ruhsal olarak iletişim 

kurabiliyordu. O'nun kendilerine yol gösteren ruhsal sesini duydular. Ancak çocuklarının artan 

materyalizminin bir sonucu olarak bu bağlantı kaybolduğunda, Tanrı bir aracı aradı. Kendisini halkına 

iletebileceği bir insanı donattı. Musa, Tanrı'nın önce İsrail halkına sonra da tüm dünyaya yaşam için 

rehberlik edecek olan On Emir'i duyurmak için seçtiği araçtı. Musa, On Emir ve ayrıntılı talimatlarla, 

Tanrı'nın Kendisini çocuklarına Yaratıcı, tek Tanrı olarak, amansız adaletiyle (Üçlü Birlik'in Babası Tanrı) 

açıkladığı İlk Zamanı simgeler. 

  

İkinci kez. 
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Zaman tamamlandığında, Tanrı biricik Oğlu'nu gönderdi. Tanrı'nın Ruhu İsa'da insan oldu ve insanların 

arasında yaşadı. Öğretilerinde İlahi sevgiyi ortaya koydu ve yaşamı ve kurban ölümüyle insanlığa 

mükemmel bir örnek verdi; bu nedenle O, İlk Çağ'ın On Emrini sevgi yoluyla yerine getiren İlahi Üstattı ve 

bu sevgi en yüksek ifadesini çarmıhta insanlık için Kendisini feda ettiğinde buldu. İsa İkinci Çağ'ı (Üçlü 

Birlik'in Tanrı Oğlu) simgeler. 

Üçüncü kez. 
İsa yeryüzündeyken her şeyi açıklayamazdı çünkü insanlık henüz buna hazır değildi. Ama Baba'nın 

Yemin Edici'yi, yani Kutsal Ruh'u göndereceğini duyurdu. Bu Üçüncü Zaman, Ruhu Tanrı tarafından 

görevlendirilen bir aracı aydınlatan İlyas tarafından başlatıldı. Roque Rojas adında basit bir adamdı; 

Vaftizci Yahya gibi o da Tanrı'nın Kutsal Ruhu'nun, Gerçeğin Ruhu'nun kendisini insanlar arasında 

gösterebilmesi için bir öncüydü. 1866'da İlyas'ın Ruhu, Söz Aracısı aracılığıyla şöyle ilan etti: "Ben İlyas'ım, 

İlk Çağ'ın Peygamberi, Tabor Dağı'ndaki Başkalaşım'dan gelen kişi; kendinizi hazırlayın..." Ruhsal görü 

armağanına sahip olan dinleyiciler İsa'yı, Musa'yı ve İlyas'ı o zaman gördüler, tıpkı İsa'nın Tabor Dağı'ndaki 

başkalaşımında öğrencilerinin deneyimlediği gibi. Bu, üç büyük çağın doğrulanmasıdır ve İlyas, Gerçeğin 

Ruhu'nun iletişim kurduğu üçüncü zamanı ya da Mesih'in Ruh'ta (Üçlü Birlik'in Tanrı Kutsal Ruh'u) 

dönüşünü simgeler. 

Tanrı vahiylerini mükemmel bir sırayla iletir: Sevgi öğretisi, Tanrı'nın doğruluğu hakkında yeterli bilgiye 

sahip olduktan sonra (Birinci Zaman) İsa aracılığıyla bize verildi (İkinci Zaman). Ve böylece sevgi 

öğretilerini yerine getirdiğimiz ölçüde hakikat ve bilgelik öğretilerini alabileceğiz (Üçüncü Zaman). 

Yedi Mühür 
Yuhanna'nın Vahyi'nden bilinen Yedi Mühürlü "Yaşam Kitabı", Tanrı tarafından öngörüldüğü şekliyle 

insanlık tarihini içerir. Her biri belirli bir mühre sahip yedi ana bölüme ayrılmıştır. Bu mühürler, Yaşam 

Kitabı'nın ilgili bölümünde yer alan ışığın, Tanrı'nın iradesinin ve eğitim planının insan dünyasında etkili 

olabilmesi ve gerçekleşebilmesi için Mesih tarafından çözülmüştür. Böylece, insanlığın gelişiminin ilgili 

ruhani aşamasının ana öğretisi, bu çağın ve sonraki tüm zamanların yol göstericisi ve modeli olarak 

Tanrı'nın seçilmişlerinden biri tarafından sembolik bir olayda sembolize edilir. - Üçüncü Çağ'ın 

başlangıcından bu yana, "Yaşam Kitabı" Altıncı Mühür'de açılmıştır. 

İlk Mühür: Kurban 
Rab bize yeni Sözü'nde şöyle der: "Dünyadaki ruhsal gelişimin bu aşamalarından ilki, Tanrı'ya kefaret 

kurbanını sunan Baba'nın ilk hizmetkârı Habil tarafından sembolize edilir. O, fedakârlığın sembolüdür. 

Kıskançlık ona karşı ayaklandı." (U. 161, 54) 

Yaratılış 4. bölümden Kayin ve Habil'in yakmalık sunularını Tanrı'ya sunduklarını biliyoruz. Habil'inkine 

Tanrı lütufla baktı, çünkü masum ve saf bir yürekle verilmişti. Ama Tanrı Kayin'inkini reddetti, çünkü 

Kayin'in yüreği temiz değildi. Bu durum Kayin'i çok öfkelendirdi ve kıskançlık ve nefret yüzünden kardeşi 

Habil'i öldürdü. Ancak Kutsal Kitap'taki bu anlatının derin anlamı, Habil'in - maddi yakmalık sunusunun 

yanı sıra - Tanrı'ya dünyevi insani tutkularının manevi kurbanını da sunmuş olmasında yatmaktadır. Bu 

nedenle kalbi masum ve saftı. Varlığının bu şekilde arındırılması kurbanın sembolüdür. Özetle şunu 

söyleyebiliriz: Birinci Mühür günahkâr tutkularımızı feda etmemiz gerektiği, ruhun maddeye egemen 

olduğu ve böylece Cennetteki Babamızla ruhsal bağlantıya ulaştığımız anlamına gelir. 

İkinci Mühür: İnanç 
Nuh tarafından sembolize edilmiştir. İnsanlar Birinci Mühür'ün öğretisine kulak asmadılar, özgür 

iradelerini kötüye kullanarak materyalizmin kötü tutkuları tarafından yönetilmelerine izin verdiler. 

Yaratılış 6:3 ff'de şöyle okuyoruz: "O zaman Rab, 'İnsanlar artık Ruhum'la cezalandırılmayacak, çünkü 

beden oldular' dedi. Onlara yüz yirmi yıl daha vereceğim. . Ama Rab yeryüzünde insanların kötülüğünün 

büyük olduğunu, yüreklerinin bütün düşünce ve eylemlerinin sonsuza dek kötü olduğunu görünce, . 
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"Yarattığım insanları yeryüzünden sileceğim" dedi. . Ama Nuh Tanrı'nın gözünde lütuf buldu. . Nuh 

tanrısal bir adamdı, suçsuzdu ve kendi zamanında tanrısal bir yaşam sürmüştü. . . " 

Halk Tanrı'nın uyarısını küçümsedi ve yollarını düzeltmeleri için belirlenen son tarihe inanmadı. Sadece 

bir kişi inandı: Nuh. Rab, Tufan'dan sonra yeni bir insanlıkla yeniden başlamak için onu aracı olarak seçti. - 

Tanrı'nın o dönemde oldukça sıra dışı olan ve bu nedenle insanların güldüğü tüm emirlerini yerine 

getirmek için güçlü bir iman gerekiyordu. Ama Nuh Tanrı'sına güvendi ve kendisine emredildiği gibi 

davrandı. İman Nuh için sadece gerçek anlamda değil, ruhsal anlamda da kurtarıcı bir gemiydi ve bugüne 

kadar iman her imanlı için kurtarıcı bir güç olmuştur. Diğer büyük iman kahramanı İbrahim'in tam olarak 

İkinci Mühür zamanında yaşamış olması da bir tesadüf değildir. 

Üçüncü Mühür: Ruhsal Güç 
Yakup tarafından sembolize edilir. Tanrı Yakup'a "güçlü" anlamına gelen "İsrail" ruhsal adını verdi. 

Yakup ya da İsrail yaşamında Tanrı'nın onu sınadığı pek çok sıkıntı ve tehlikeyle karşılaştı, ama içindeki 

ruhsal güç sayesinde bunların üstesinden gelebildi. İnsanlar için, Tanrı'nın bize gönderdiği denemelere 

sabırla katlanabilmek ve teslim olabilmek için edinmemiz gereken ruhsal gücün bir sembolü oldu. 

Yukarıda bahsedilen ruhani niteliği sayesinde Tanrı onu İsrail halkının atası olarak seçti, öyle ki onun 12 

oğlundan 12 kabile meydana geldi. Yehova onun aracılığıyla büyük bir ruhsal vahiy de bildirebildi.  

Eski Ahit'ten "cennete giden merdiven" olarak bilinen öyküyü biliyoruz (Yaratılış 28:10 vd): Yakup 

rüyasında yeryüzünde duran ve göğe uzanan bir merdiven gördü; Tanrı'nın melekleri merdivenden inip 

çıkıyorlardı. Merdivenin tepesinde Tanrı duruyordu. Tanrı böylece sembolik imgelerle ruhun gelişimini 

gösteriyordu. Adım adım yükselmek için ruhumuz daha olgun ve saf hale gelmelidir. Tek bir insan 

yaşamında, deyim yerindeyse ilk denemede Tanrı'yla birlikte olana kadar ruhumuzun merdiveni 

tırmanmak için gerekli saflığa ulaşmasının mümkün olmadığını takdir edebiliriz. Ruhumuzun ulaştığı 

olgunluğa göre, her seferinde birkaç basamak daha yukarı tırmanmak için birçok deneme, birçok 

inisiyasyon gerekir. Bunu yaparken Rab bize merdivende durmamamızı, yani ruhsal gelişimimizde sürekli 

ilerlememizi öğütler, çünkü aksi takdirde bizden sonra gelenlerin ruhsal gelişimlerini engellemiş oluruz. - 

Merdivenden inen Tanrı'nın melekleri, Rab'bin yükselenlere yardım etmek üzere aşağıya gönderdiği 

gelişmiş ışık ruhlarıdır. Burada yine Tanrı'nın, Kendisine giden yolda bizi yalnız bırakmadığı, bize yardımını 

sunduğu ifade edilmektedir.  

Üçüncü Mühür'ün niteliğine ulaşmanın yolu, önceki iki öğretiye kulak vermektir: Tanrı, yalnızca aşağı 

tutkuları feda ederek ve sarsılmaz bir inançla içimizde yaşayan ruh kıvılcımını büyük bir güç haline 

getirebilir. 

 

Dördüncü Mühür Yasa 
Musa tarafından sembolize edilmiştir. Tanrı, İsrail halkını Mısır esaretinden kurtarmak için onu seçti ve 

onun aracılığıyla halka On Emir'i ve Tanrı'nın isteğini insanlığa bildiren birçok buyruğu verdi. On Emir tüm 

insan yasalarının temeli oldu ve eğer onlara sadakatle itaat edilseydi, insanlık iyi yolu seçmiş olurdu: 

Tanrı'ya gerçek tapınma, adalet, düzen ve komşuya saygı. Ancak ilahi yasaya uyulmaması, yani insanın 

Tanrı'nın iradesine itaatsizliği, insanlığı uçurumun eşiğine getirmiştir. 

Beşinci Mühür: Sevgi 
İsa tarafından temsil edilmektedir. Tanrı bize olan sevgisinden dolayı O'nda insan oldu. O'nun yaşamı 

mükemmel bir örnek, öğretisi ise sevginin tek bir yüceltilmesiydi ve bu yüceltme O'nun bizim için canını 

vermesiyle en üst düzeyde tamamlanmış oldu. Bu nedenle O, öğretilerini şu sözlerle özetleyebilmiştir: 

"Size yeni bir buyruk veriyorum: Benim sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin" (Yuhanna 13:34). Ve 

gerçekten de, bu yeni sevgi buyruğunda tüm yasa yer almaktadır. Son sonuca kadar gözetilmesi Tanrı'nın 

ruhani Krallığını bu dünyaya getirecektir. Ahirette bu zaten böyledir, çünkü sevgi ruhani krallığın önkoşulu 

ve temelidir. 
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Altıncı Mühür: Bilgelik 
Altıncı Mühür - Üçüncü Çağ'ın bir başlangıcı ve hazırlık aşaması olarak - Eski Ahit'te görevini 

tamamladıktan sonra "ateşten bir araba" ile cennete giden peygamber ve büyük savaşçı İlyas ile 

sembolize edilir (2 Krallar 2:11). Bu mecazi temsil ile bize İlyas'ın ruhunun Tanrı'nın ışık dolu savaşçısı 

olduğu gösterilmektedir. Bu melek gibi 

İsa'nın tanıklığına göre, Kutsal Ruh Vaftizci Yahya'da da bedenlenmişti (Matth. 11, 7-14) ve İsa'nın 

öğretilerini yüreklere yerleştirebilmesi için yürekleri hazırlamıştı. O aynı zamanda zamanımızda Rab'bin 

ruhsal dönüşünün yolunu açmıştır ve güçlü bir melek prens olarak, 1950 yılına kadar Rab'bin Kendisinin 

seçilmiş araçlar vasıtasıyla öğretilerini ve vahiylerini bildirdiği, Hayat Kitabı'nın açılmış Altıncı Mührü ya da 

Bölümünden akan Kutsal Ruh'un ışığını, İlahi Bilgeliği tüm ruhlara ve dünyalara aktarmaktadır. Ancak 

Altıncı Mühür'ün zamanı burada sona ermedi. Altıncı Mühür'ün ışığı, Mesih'in İkinci Gelişindeki vahiylerini 

tanıyana ve kendini ruhsallaştırana kadar insanlığın üzerinde parlamaya devam eder. Aynı zamanda 

gerçekleşen ziyaretler bu gelişmeyi destekleyecek, böylece ruhlar Tanrı'nın hakikatini ve bilgeliğini 

alabileceklerdir. Bu şekilde insanlık Yedinci Mühür için hazırlanmış olacaktır. 

Yedinci Mühür: Tamamlanma 
Yedinci Mühür'le birlikte, tıpkı yedinci günde - mecazi anlamda - yaratılışın tamamlanmış olması gibi, 

kurtuluş işi de tamamlanır. Ruh uzun ve kederli yolu kat etmiştir ve yine Ruh'tan Ruh'a Babasıyla en yakın 

birliktelik içindedir. İtaatsiz oğul Baba'nın evine döner, kendini ve dünyayı yenmiştir. - Yedinci Mühür'ün 

sembolü, ruhların bu zorlu gelişim ve arınma yolunun sonunda ulaşılan hedefi olacak olan Cennetteki 

Baba'nın Kendisidir. Yedinci Mühür henüz açılmamıştır. Belki de ruhsal olgunlukları sayesinde, bir ya da iki 

ruha Yedinci Mühür'ün getireceklerinin küçük bir habercisi verilmiştir. Ancak tüm İsrail ve insanlık için 

nesiller gelip geçecek, yıllarca süren sınavlar yaşanacak, gözyaşları yürekleri arındıracak, ta ki herkes için 

en büyük zaman, yani Baba'yla sürekli birliktelik zamanı gelene kadar. 

  

III. israil halkı 
  

Rab öğretilerinde sık sık "İsrail halkından", "Benim halkımdan" ya da sadece "halktan" söz eder. Bu 

hiçbir şekilde mitinglerin ortasında gerçekleştiği Meksika ulusuna atıfta bulunmamaktadır. İsrail Devleti 

anlamına mı geliyor? - Hayır. Hatalardan kaçınmak için burada "İsrail" isminin kökeni ve vahiylerde "İsrail 

halkı" ile kime hitap edildiği hakkında kısa bir açıklama yapılmıştır. 

Kutsal Kitap uzmanları Eski Ahit'te anlatılan Yakup'un zor bir durumdayken gece şafak sökene kadar 

bir "adamla" güreştiği hikâyeyi bilirler. "Adam" onu yenemedi ve sonunda şöyle dedi: "Artık sana Yakup 

değil, İsrail denecek, çünkü Tanrı'yla ve insanlarla mücadele ettin ve yenildin." Ve Tanrı Yakup'a vaadini 

yeniledi: "Senin soyun toprağın tozu gibi olacak, akşama, sabaha, kuzeye, güneye doğru yayılacaksın; 

seninle ve senin soyunla yeryüzünün bütün soyları kutsanacak." - İsrail ruhsal bir isimdir ve "güçlü" 

anlamına gelir. Tüm ulusu kapsayan güçlü, ruhani bir topluluk, sayıca çok, güçlü bir İsrail ulusu olacaktı. 

Ve Tanrı insanlara Vaat Edilmiş Toprakları, orada huzur içinde yaşayabilmeleri ve Kendisiyle olan ruhsal 

bağlarını derinleştirebilmeleri için verdi. Ancak, Tanrı'yla yapılan antlaşmaya göre, tek Tanrı'ya gerçek 

tapınmayı ve O'nun öğretilerinin doğruluğunu yeryüzündeki tüm halklara duyurması, yani kâhin bir halk 

olması şartı kondu. 

Eski Ahit, İsrail halkının yüzyıllar içindeki gelişimini canlı bir şekilde anlatır. Çok geçmeden bu grup 

içinde bir bölünme gözle görülür hale geldi: Bir yanda Ruhsal İsrail olarak adlandırmak istediğimiz küçük 

bir grup vardı, çünkü Tanrı'yla ruhsal teması sürdürüyorlardı ve aralarından halkın bilge önderleri ve 

büyük peygamberler çıktı. Öte yandan, materyalist İsrail olarak adlandıracağımız çoğunluk, büyük bilgelik, 

azim ve enerjinin ilahi nimetlerini yalnızca güç ve zenginlik kazanmak için kullandılar. Tanrı'yla yapılan 

antlaşmaya itaatsizlik İsrail halkına sık sık kendi elleriyle ağır sınavlar getirdi; zira zenginlikleri, güçleri ve 
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gururları komşu devletleri adeta onlara karşı savaşmaya zorladı. Halk sıkıntı ve keder içinde Tanrılarına 

yakardı, ama tövbeleri sadece özgürlüklerine kavuşup zenginleşene kadar sürdü. 

Birçok deneme sırasında, ruhsal İsrail'in azınlığı fark edilmeden, ama Mesih'e olan inanç ve umutla 

dolu olarak yaşadı. Bu nedenle O, halkının dikkatini bir kez daha uluslar arasındaki ruhsal görevine 

çekmek ve onları buna hazırlamak için İsa'da onların ortasında insan olabilmiştir. Ruhsal İsrail O'nu izledi 

ve O'nun Sözü'nü duymaktan mutluluk duydu. Çoğunluk, materyalist İsrail, O'nu neredeyse hiç dikkate 

almadı ve resmi Kilise O'nu kesin bir şekilde reddetti. Romalıların egemenliğini kıracak ve dünyevi, 

görkemli ve yenilmez bir İsrail yaratacak güçlü bir adam, kudretli bir savaşçı bekliyorlardı. Ancak Mesih 

alçakgönüllüydü ve "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir" dedi. Hayal kırıklıkları o kadar büyüktü ki, 

O'nu bir kışkırtıcı ve küfürbaz olarak mahkûm ettiler ve çarmıha gerdirdiler. - Böylece muazzam öneme 

sahip bir olay meydana geldi: ruhani ve maddi İsrail arasındaki gözle görülür ayrılık.  

Ruhsal İsrail elçilerin etrafında toplandı ve küçük kalabalığın içinde, elçi Petrus'un şu sözlerle ifade 

ettiği bilgi kısa sürede olgunlaştı: "Şimdi gerçekle öğreniyorum ki, Tanrı kişiye değil, her tür insana bakar, 

O'ndan korkan ve doğru olanı yapan O'nu hoşnut eder." - Dolayısıyla Ruhsal İsrail'e sadece Yahudiler 

değil, tüm dinlerden ve uluslardan Mesih'in sözlerine inanan ve buna göre hareket edenler aittir; çünkü 

bu ruhsal bir topluluktur ve bu nedenle uluslara bağlı değildir. 

Materyalist İsrail, Roma egemenliğinden kurtulmak için gösterdiği fanatik çabada ağır bir savaş 

yenilgisine uğradı ve MS 70 yılında Yeruşalim'in yıkılmasından sonra bir ulus olmaktan çıktı ve Yahudiler 

dünyanın dört bir yanına dağıldı. Materyalist İsrail, ilahi yasalara itaatsizliği ve Mesih'i reddetmesi 

nedeniyle korkunç bir yargıya uğradı. İsa'nın kehaneti Yeruşalim'deki görkemli tapınağı görünce 

kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşti: "Size doğrusunu söyleyeyim, burada kırılmadık tek bir taş bile 

kalmayacak." Ve yine, "Yeruşalim, Yeruşalim, sen ki peygamberleri öldürür, sana gönderilenleri taşlarsın; 

bir tavuğun civcivlerini kanatları altında topladığı gibi, ben de senin çocuklarını kaç kez bir araya toplamak 

istedim, ama sen istemedin! İşte, evin sana ıssız bırakılacak." - Takip eden yüzyıllar boyunca, her yerde 

baskı, aşağılanma ve zorluklara katlanmak zorunda kalan istenmeyen bir azınlık oldular. 

Ancak şimdi, bu korkunç olaylardan ve bunun sonucunda ruhani ve materyalist İsrail arasındaki gözle 

görülür bölünmeden neredeyse 2000 yıl sonra, hayal bile edilemeyecek önemde bir değişim yeniden 

gerçekleşiyor. Dünya halkları arasında fark edilmeyen bir azınlık olarak zayıf ve az etkili bir grup olan 

ruhsal İsrail uyandırılmakta ve bir araya getirilmektedir. Mesih ruhsal dönüşünde "ruha göre İsrail" ile 

konuşur. Şimdi tüm "İsrail'in dağılmış kabilelerini" Ruhu'yla donatmak ve insan ırkının kurtuluşunu ve 

ruhsallaşmasını sağlayana kadar onları savaşa göndermek için birleştirir. Bunun için gerekli olan 

talimatlar, "Gerçek Yaşam Kitabı "nın 12 cildinde toplanan Mesih'in yeni vahiyleridir. 

Diğer tarafta ise materyalist İsrail var. Kendisine yeni bir miras olarak krallığını sunanı bağrından 

kovduğundan beri yolculuğu uzun ve kederli olmuştur. Ancak en ağır baskı dönemleri geride kaldı; 

zenginleşti ve parayla büyük bir nüfuza sahip oldu. Güçlü ve gururlu hale geldi ve milliyetçi dal bir ulus 

olarak yeniden yerleşti, eski dini gelenekler uyandı. Yehova ve Musa'nın yasalarını yerine getirdiğine 

inanır, ama gerçekte hala altın buzağıya tapmaktadır. Ruhani misyonunu anlamaktan ve yerine 

getirmekten çok uzaktır. Bu, Yahudilere ya da İsrail ulusuna karşı tek taraflı bir suçlama olarak 

algılanmamalıdır; yeryüzündeki tüm uluslar - belki küçük azınlıklar hariç - cisimleşmiş ve "altın buzağı 

etrafında dans etmektedirler." - Bu açıklamada materyalist İsrail'den özellikle bahsediliyorsa, bunun 

nedeni bu risalenin ruhani ve materyalist İsrail'i ele alması ve ikincisinin Tanrı tarafından kendisine verilen 

yeryüzü ulusları arasında kâhin halk olma görevini - henüz - yerine getirmediğini belirtmesidir. İstemeden 

kendimize sorarız: bundan sonra ne olacak? - Tanrı'nın İsrail halkına büyük vaatlerde bulunduğunu ve 

bunları asla bozmayacağını unutmamalıyız. Ancak bunu yaparken, Tanrı'nın Yakup'a soyuyla ilgili verdiği 

bereket vaatlerinin ruhla ilgili olduğunun da farkında olmalıyız, tıpkı Yakup'un daha sonraki adı olan 

İsrail'in zaten ruhsal bir isim olması gibi. Vaatlerin maddeye, yani kabileye ya da İsrail'in şimdiki durumuna 

atıfta bulunduğuna inanmak hatadır. Eğer böyle olsaydı, o zaman Tanrı'nın peygamberleri ve elçileri hala 

onun içinde ortaya çıkardı. - Ancak şimdi hala materyalist olan İsrail'in ruhani İsrail ile birleşeceği ve her 

ikisinin de yeniden bir birlik, tek bir İsrail halkı oluşturacağı zaman gelecektir. Ama bu ne zaman 
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gerçekleşecek? - Materyalist İsrail para, güç ve gururdan vazgeçip Rab'bin yeni vahiylerini tanıdığında - ki 

bu muhtemelen ancak bir başka şiddetli ziyaretten sonra mümkün olacaktır - ve acı gözyaşlarıyla 

haykırdığında: İsa Mesih'ti ve Mesih bizim için de "yol, gerçek ve yaşam "dır.  
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Talimat 1 
1 Zamanın başlangıcında, Baba olarak insanlara iyilik yapmalarını emrettim. Ama insanlar ilahi 

buyruklardan yüz çevirip putperestliğe düştüler ve Bana karşı iğrenç eylemlerde bulundular. Güçlüler 
galip geldi, zayıflar yenildi ve erkek kadını kölesi olarak aldı. Böylece Musa'ya Sina Dağı'nda Yasa'nın 
On Emri'nin verilmesi gerekli hale geldi. Bu yasa İsrail halkını yönetecek olan buyrukları içeriyordu. 
Onlarla birlikte ona söylenecekti: Kim öldürürse, aynı cezayı kendi üzerine alacaktır. Kim hırsızlık 
yaparsa kardeşine geri ödeyecektir. Kim kötülük yaparsa göze göz, dişe diş ödeyecektir. 

2 İkinci Çağ yaklaşıyordu ve ben İsa'da aranızda yaşamak için geldim ve size Sözümde şöyle dedim: 
"Birinin sağ yanağına vurulursa, o da sol yanağını uzatsın. Düşmanlarınızı bağışlayın." Ve kendinizi 
içinde bulduğunuz Üçüncü Zaman'da size şunu söylemeye geldim: İnsan adaletinin zulmettiği 
babanızın katili kapınızı çalıp yardım istese ne yapardınız? - Ona koruma verin. Bu şekilde hareket 
ederseniz, Cennetteki Babanızın size emrettiği şu ilahi yasayı yerine getirmenizi sağlayacak ruhsal 
gelişime ulaştığınızı kanıtlamış olursunuz: Birbirinizi sevin; ölü ruhları lütuf yaşamına döndürün, çünkü 
her ruh şifa bulacaktır. 

3 Bugün ruhunuzla konuşmaya ve tarihinizin, kehanetin, vahyin ve adaletin kitabı olan Yedi 
Mühür'ün içeriğini size açıklamaya geldim. 

4 Şu anda Altıncı Mühür'e ait olan zamanda yaşadığınızı söylemek için geldim. 
5 1866 yılı bu ışık zamanının başlangıcına işaret eder. İlyas'ı gizem perdesini kaldırması ve insanlık 

arasında Kutsal Ruh olarak tezahürümün zamanını başlatması için gönderdim. İlyas, Benim tarafımdan 
haberci olarak seçilen bir adamı aydınlattı. Roque Rojas adındaki bu seçilmiş kişi, Benim Adımla 
kendisine kardeşlerini çağırmasını ve toplamasını* emreden peygamberin sesini ruhtan ruha duydu 
çünkü ilahi bir vahiy insanlığın kaderini aydınlatmaya hazırdı. Bir kuzu kadar nazik ve alçakgönüllü olan 
Roque Rojas ruhani sese itaat etti ve şöyle cevap verdi: "Rabbimin isteği benim için yerine getirilsin."  
Ek'teki Not 1'e bakınız 

6 Roque Rojas, iman ve iyi niyet dolu bir grup erkek ve kadını bir araya getirdi ve orada, ilk 
toplantılarının bağrında, Elias, elçinin zihni aracılığıyla kendini açıkladı ve şöyle dedi: "Ben, Tabor 
Dağı'ndaki Başkalaşım'ın Peygamberi Elias'ım." İlk öğrencilerine ilk öğretileri vermiş, aynı zamanda 
onlara ruhsallaşma çağını duyurmuş ve onlara yakında İlahi Üstadın ışınının Kendisini halkına iletmek 
için geleceğini kehanet etmiştir. 

7 Bir gün, Roque Rojas'ın mütevazı toplanma yeri bu adamın sözlerine inanan müritlerle 
dolduğunda, İlyas sözcüsünün zihnini aydınlatmak için indi ve Benden ilham alarak, Yedi Mührü temsil 
edecek ya da sembolize edecek olan bu inananlardan yedisini meshetti. 

8 Daha sonra, Benim tezahürümün vaat edilen anı geldiğinde, bu yedi seçilmiş kişiden sadece 
birinin saf Eş'in gelişini beklediğini gördüm ve bu kalp, azminin ve hazırlığının bir ödülü olarak zihni 
İlahi Işının ışığını alan ilk bakire olan Damiana Oviedo'nun kalbiydi. 

9 Damiana Oviedo Altıncı Mührü temsil etti. Bu, Altıncı Mühür'ün ışığının bu çağı aydınlatan ışık 
olduğunun bir başka kanıtıydı. 

10 İkinci Çağ'da bir kadın rahmi, bir anne rahmi buldum ve şimdiki zamanda Damiana Oviedo'nun saf 
ve iffetli kalbinde dinlendim. Bakire rahmi İsrail halkı için bir anne gibiydi ve onun aracılığı ile 
önderleri*, "ses taşıyıcılarını" ve "işçileri "** hazırladım. Onu yaşlılığın eşiğine getirdim ve ona dedim 
ki: Kendini bir sevgi pınarı olarak yetiştiren ve kalplerde bir inanç meşalesi yakan sen, şimdi dinlen. 
* Topluluk başkanları 

** İsa'nın "bağdaki işçiler" benzetmesine dayanarak 
11 Benden ruhuyla gelip çalışmasına izin vermemi istedi çünkü Yasamı gayretle izliyordu ve onun 

kirletilmesini istemiyordu; ben de ona bunu verdim. 
12 Aynı zamanda ona şöyle diyerek başka bir görev daha verdim: Damiana, bulanık suların kristal 

berraklığındaki sulara karışması Benim isteğim değildir. Liderlerin sağında olun ki iman meşalesi her 
gün onların içinde büyüsün. Bulunduğunuz yerden bu insanlara kendinizi sevdirin ve tazeleyin. Seni 
seven ve Beni tanıyan kalabalıklara bak. Onlar için bıraktığınız izi takip ederler. Bakın, meşale hala 
yanıyor. Üstat şöyle demiştir: Sevgi eken sevgi biçer; ışık eken ışık biçer. Ses taşıyıcılarının* zihinlerini 
hazırlamak ve seçtiklerimin yollarını arındırmak için mücadele ettiniz; işte bu sizin tohumunuz. 
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aracı bir kurum olarak 
13 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar: Damiana, Üçüncü Çağ'da Meryem'in temsilcisi olarak size 

şefkat ve okşama vermek için gelen saf bakiredir. Bu yolu izleyen bakireler kutsanmıştır, çünkü onlara 
lütfumu yağdıracağım. Ve Benim çocuklarım olan sizleri öğrencilerime dönüştürmek Benim ilahi 
arzumdur, çünkü ayrılış anım yaklaşıyor ve sizleri insanlığın efendileri olarak bırakmak istiyorum. 

14 İstikrarlı adımlarla yürüyün ki yolunuzun hedefine ulaşabilesiniz ve alçakgönüllülüğünüz ve 
yardımseverliğinizle yeryüzünün güçlüsü olabilesiniz. 

15 Bu zamanın materyalist insanları da Beni çağırdılar. Sesim onlarda ruhani bir yankı buldu ve Efendi 
bol bol huzur verdi; yalnız, Ben onlarla birlikte olmama rağmen, Beni kabul etmek istemediler ve farklı 
türde tohumlar ekmek istediler. 

16 Şu anda, sizi kabul ediyorum ve size çok beklediğiniz Varlığımı ve Işığımı veriyorum. Hakikat 
yolundan ayrılan kardeşlerinizi kınamayın; çünkü yarın sizin de başka yollara sapıp sapmayacağınızı 
bilemezsiniz. Sizi yoldan çıkmaktan korur, size süt ve bal veririm. 

17 Bugün size bir kez daha Sözümü söylemeye, geçmişin öğretilerini hatırlatmaya geldim. Ama ben 
size İsa'nın İkinci Çağ'da yeryüzündeki ekmek ve şarapla sembolize ettiği biçimiyle Kutsal Komünyon'u 
hatırlatmaya gelmiyorum. Benim Sözümün yerine maddi ekmek sunduğunuz zamanlar geride kaldı. 
Bugün Benim Sözüm ekmektir ve onun ilahi anlamı da size her an ruhsal olarak sunduğum kutsal 
şaraptır. 

18 Yaklaşın, yaklaşın, bu benim isteğim. Enkazdan beslenen kişiye gerçeği ver. İnanmayanları Bana 
getirin ve anlaşmazlık ve ayrılık ortadan kalksın ki Sonsuz Yaşam Ekmeği tüm çocuklarıma ulaşabilsin, 
çünkü düşmek üzereyken Sevgim sizi kurtarmaya geldi. Fırtınadaki bir cankurtaran halatı gibi, 
merhametle dolu Ruhum sizi kurtarır. 

19 Sınav anında terk edildiğinizi düşündüğünüzde, imanınızı güçlendirmek için varlığımı hissetmenize 
izin verdim. 

20 Sonra dudaklarınız sustu, çoktan küfretmeye hazırdı, Bana sitem ediyordunuz: "Tanrım, Senin 
Seçilmişin olduğumu söylediğin halde neden öz kardeşlerimin Bana zarar vermesine izin veriyorsun?" 

21 Ey söylediğim halde hâlâ öğrencilerim olmaya karar vermemiş olan küçük çocuklar! Sıkıntı çeken 
ve denemede kendini güçlü gösteren, kardeşini bağışlayan ve adımı kutsayan kişi kutsanmıştır, çünkü 
onun varlığından, öğretimi reddedenleri bile dönüştürecek ışık gelecektir. 

22 Her iyilik karşılığını dünyada değil ahirette bulur. Ama ruhani yaşamı için hiçbir şey yapmayan 
kişinin bu yaşama girdiğinde liyakatsiz olacağını ve o zaman büyük bir pişmanlık duyacağını bilmeden, 
kaç kişi bu mutluluğun tadını bu dünyada çıkarmak ister. 

23 Öğrettiklerim yavaş yavaş insanların yaşamın özünü ya da anlamını anlamalarını sağlayacak; o 
zaman bu kısa dünyevi kurs ruhun yararına kullanılacak. Ama bunun için birbirinizi bağışlamanız 
gerekir ki, insanlar arasında ışık ve barış doğsun. 

24 Ama siz öğrencilerim bile şu anda bu erdemlere örnek teşkil etmiyorsanız, insanlık hala kime umut 
bağlayabilir? 

25 Sizin için kanını ve canını veren, kendisini yargılamalarına, mahkûm etmelerine ve öldürmelerine 
rağmen bir kalabalığı seven ve bağışlayan O'nun size söylediklerinin bunlar olduğunun farkında olun. 

26 Ama yaşam olan, sevgi olan gerçek ölümsüzdür ve işte, Ruhumun insan aklı aracılığıyla 
tezahüründe yeniden aranızdadır. Bu seferki Sözüm sizin için bu dersi tekrarlıyor: "Efendinin 
öğrencilerini sevdiği gibi birbirinizi sevin." Ben de açıklayacağım ki, her gizem aydınlansın ve size 
vasiyet olarak bıraktığım ve insanların daha sonra gizledikleri ya da kapattıkları bu kitap önünüzde 
yeniden açılsın. 

27 Anlaşılması zor içeriği nedeniyle sık sık tartışılan ve kısmen reddedilen Yuhanna'nın Vahyi, Rab tarafından tam 
olarak doğrulanmış ve anlamı açıklanmıştır. 

28 Birçok örtü yırtılacak. Benim Sözüm karanlığı yok eden bir ışık kılıcıdır. 
29 Gizli bilgiler gün ışığına çıkacak ve bilinmeyen öğretiler size açıklanacak. Birçok gizem çözülecek, 

ama bu vahiyleri dünyanın kitaplarında değil, Benim bu Sözümde bulacaksınız. 
30 Gerçekte ışığın çocuğu olmak isteyen herkes, Sözümün derinliklerini saygıyla araştırsın ve orada 

kendisine öğretmek için bekleyen Efendisini tanıyacaktır. 
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31 Şüphesiz, şüphesiz, dünyaya barışı getirecek ve bu insanlığı uçurumdan kurtaracak olan insanların 
öğretileri olmayacaktır. 

32 Birbirlerini inkâr eden ve Benim öğretimi ilan ettiklerini söyleyen dinlere bakın. 
33 Bu nedenle, bu zamanda Benim elçilerim, Benim yeni öğrencilerim olmaya çağrılan herkes, bu İyi 

Haberi kardeşlerine getirmeye layık olabilmeleri için arınacak ve temizlenecektir. 
34 İkinci Çağ'da öğretimi tüm dünyaya yayan on iki öğrenci vardı. Üçüncü Çağ'da her "İsrail 

kabilesinden" on iki bin kişi olacak ve Benim hakikat ve sevgi öğretimi tüm insanlığa duyurulacak. 
35 Bu yüz kırk dört bin kişi nerede? - Elias, bazıları ruhani bazıları da bedenlenmiş olsa da onları 

toplama sürecindedir. Hepsi bu ilahi çalışmada ruhsal olarak birleşmiş olacaklardır. 
36 Büyük olaylar göreceksiniz, bunların çoğu sizi şaşırtacak; ama asla kafa karışıklığı içinde olmamanız 

için öğretilerimle size ışık vereceğim. Size Babanız ve kardeşleriniz için sevgi aşılayacak olan Sözümü 
çalışın. Baba'ya hizmet edebilmek ya da kendinizi Efendi'nin öğrencileri olarak adlandırabilmek için yüz 
kırk dört bin kişiye ait olmanız gerekmez. Bu sayıya ait olanlar, görevleri Benim Çalışmamın öncüleri ve 
koruyucuları olmak olanlardır. 

37 Bugün Ruh'la geliyorum. İkinci Çağ'da insanların gözleri tarafından görülebiliyordum çünkü insan 
olmuştum. 

38 Birçokları Beni gördüklerinde, "Tanrı adına konuşan kimdir?" diye sordular. Diğerleri de onlara, 
"Bu Meryem'le marangoz Yusuf'un oğlu, Galileli" dediler. Sonra İsa'yla alay ettiler. 

39 Ama Marangoz'un Oğlu doğuştan kör olanların ışığı ve ışığın ortasında onları iyileştiren İsa'nın 
yüzünü görmelerini sağladı. Efendi'nin okşayışının mucizesini hissettiklerinde, O'nun ayaklarına 
kapandılar ve O'nu vaat edilen Kurtarıcı olarak tanıdıklarını avazları çıktığı kadar haykırdılar. 

40 Telaşa kapılan imansızlar daha sonra kendilerine sordular: Birçok kişi arasında sadece biri olarak 
tanıdıkları bu basit adamın böylesine büyük mucizeler gerçekleştirmesi nasıl mümkün olabilirdi? 

41 Bugün Ruh'ta geliyorum ve insanlar artık Bana Marangozun Oğlu diyemezler; ama size doğrusunu 
söyleyeyim, o günlerde bile Bana böyle demeye hakları yoktu. Bir bakirenin gebe kalacağı ve onun 
rahminde "Söz "ün beden alacağı yazılmıştı. Ailenin reisi olan Yusuf, bakire ve çocuğun yaşam 
yolculuğunda insanların gözleri önünde sadece koruyucu bir melekti; Meryem ise Tanrı'nın anne 
sevgisinin vücut bulmuş hali ve Mesih'in insan kısmı olan İsa'nın annesiydi. 

42 Basit öğretilerle, sır dediğiniz ve sır olmayan vahiyleri yavaş yavaş anlamanızı sağlayacağım. 
Deneme saatlerinde düşüncelerinizi Babanıza yöneltebilmeniz için size dua etmeyi öğreteceğim.  

43 Size her zaman dua öğretildi. 
44 Musa, Mısır'da geçirdiğiniz son gece ve çölden geçişiniz boyunca size dua ettirdi*.  

Bu, Musa'nın zamanında İsrail halkı arasında beden almış olan herkesi ifade eder. 
45 İkinci Çağ'da size Rab'bin Duası'nı öğrettim ki, ondan esinlenerek ihtiyaçlarınızda Babanıza 

dönebilesiniz ve her zaman O'nun gelecek krallığının vaadini hazır bulundurabilesiniz; böylece O'na 
bağışlanma talebiyle gelebilesiniz ve böylece kendinizin de borçlularınızı aynı şekilde bağışlayıp 
bağışlamadığınız konusunda vicdanınıza danışabilesiniz. 

46 Şimdi size dudaklarınızdan değil, ruhunuzun en derinlerinden gelen ve Bana alçakgönüllülük ve 
güvenle seslenen ruhsal duayı öğretiyorum: "Rab, Senin isteğin bizde gerçekleşsin." 

47 Sana iyileşmeyi öğrettim. İsa merhemdi, sağlıktı, sözü duyanı iyileştirirdi, eli dokunduğu kişiye 
sağlık getirirdi; bakışları onu alan kişiye sonsuz bir teselli verirdi; imanla dokunulduğunda eteği bile 
O'na gelen acı ve ıstırap içinde ezilenlere huzur verirdi; ve kanı bile yüzbaşının yüzüne damladığında, 
gözlerine kaybettiği görme yetisini geri kazandırırdı. 

48 Bu tür mucizeleri ancak sevgi ve bu sevginin kızı olan merhamet gerçekleştirebilir. Onlarla 
iyileşebilirsiniz.  

49 Beni kendinize çok yakın hissedin; yaşamınızın zor anlarında size bunun kanıtını veriyorum. Benim 
varlığımı hissedebilmeniz için konutumu yüreklerinizden hazırlamanız Benim arzumdu. 

50 Ben içinizde olduğum halde, nasıl oluyor da Beni hissedemiyorsunuz? Bazıları Beni doğada görür, 
diğerleri Beni sadece tüm maddelerin ötesinde hisseder, ama gerçekten size söylüyorum ki Ben her 
şeyde ve her yerdeyim. Ben sizin içinizde olduğum halde neden Beni hep dışınızda arıyorsunuz? 



 

19 

51 Size kim olduğumu söylediğimde, sizinle konuşan sesi ne duydunuz ne de anladınız ve Beni 
gördüğünüzde, kime baktığınızı bilmiyordunuz. Bu, ruhani duyarlılıktan yoksun olduğunuzun kanıtıydı. 

52 Ama sonunda Bana geldiniz ki, sadece kusurlarınızı göstermekle kalmayıp size öğretebileyim. 
Ruhunuzda geçmişinizi bir kefaret yükü olarak taşıyorsunuz*. 
Ek'teki Not 2'ye bakınız 

53 O zaman yükünüzü alır ve dinlenmenize izin veririm, üzüntünüzü giderir ve kalbinizde umut ışığını 
yakan yiyecekler sunarım. 

54 Yaşamın zorluklarıyla katılaşmış kaç yürek Sözümün yumuşaklığıyla aşıldığını hissetti. 
Rahatladıklarını, sağlıklı olduklarını ve yeni bir hayata uyandıklarını hissettiler. Böylece Beni izleyenler, 
elde ettiklerini Benim gücüme ve sevgime atfederler ve ruhları artık kendini Benden ayıramaz, çünkü 
kalpleri şükran ve sevgiyle doludur ve ruhani kaftanlarının saf beyazını en zengin hükümdarın kraliyet 
giysileriyle değiştirmezler. 

55 Ama Benimle kalanlar ve Sözümü billur bir su gibi almalarına rağmen, kötü eğilimlerini koruyanlar 
vardır. Bunlar arasında kıskanç Kabil gibi davrananlar da vardır; kendi sunularının Rab'bi, doğru Habil 
gibi davranan alçakgönüllü kişininkinden daha az hoşnut ettiğini gördüklerinde, yürekleri öfke ve 
kıskançlıkla yanar ve kardeşlerini acı bir şekilde yaralamak için dilleriyle sahip oldukları iki ucu keskin 
kılıcı çekerler. Onları acılarına hıçkıra hıçkıra ağlattıktan ya da (zihinsel olarak) öldürdükten sonra, 
Mabedime gelirler, düşüncelerini Bana yükseltirler ve ikiyüzlülükle dolu bir şekilde Beni sevdiklerini 
söylerler. 

56 Yine de zihinleri ve yürekleri katılaşmış olan bu küçük çocukları uzaklaştırmıyorum; onları büyük 
sınavlara tabi tutuyor ve Sözümü iyice hissetmelerini sağlıyorum. Eğer boyun eğerlerse, kazanmış 
olurlar; eğer isyan ederlerse, yeniden yoldan çıkmalı ve başka bir fırsat beklemelidirler. 

57 Bütün bunları, Benim iyi öğrencilerim olmanız ve gerçek bilgeliğe sahip olmayı başarmanız için size 
anlatıyorum. 

58 Bilginizle asla övünmemelisiniz, çünkü Baba'nın gizemi yalnızca O'nun kapısını alçakgönüllülükle 
çalanlara açıklanır. 

59 Eğer dünyanızı yönlendiren ve değiştiren bilim adamları sevgi ve iyilikten ilham almış olsalardı, bu 
zamanın bilimi için bilgi açısından ne kadar çok şey sakladığımı çoktan keşfetmiş olurlardı, sadece çok 
fazla şey varsaydıkları bu çok küçük kısmı değil. 

60 Süleyman'a bilge denmesinin nedeni yargılarının, öğütlerinin ve sözlerinin bilgelikle işaretlenmiş 
olmasıdır; ünü krallığının sınırlarını aşarak diğer ülkelere ulaşmıştır. 

61 Ama bu adam, bir kral olmasına rağmen, alçakgönüllülükle Rabbinin önünde diz çöktü ve bilgelik, 
güç ve koruma istedi, çünkü sadece Benim kulum olduğunu kabul etti ve Benim önümde asasını ve 
tacını bıraktı. Eğer tüm bilginler, tüm bilim insanları aynı şekilde hareket etselerdi - bilgelikleri ne kadar 
büyük olurdu, henüz bilinmeyen ne kadar çok öğreti Benim gizli bilgi hazinemden onlara ifşa edilirdi! 

62 Sizler, materyalin içindeki alçakgönüllüler, ne bilginlerin ne de bilim adamlarının size açıklamadığı 
pek çok bilgiye zaten sahipsiniz. 

63 "Bedenin dirilişi" gizemi, ruhun yeniden bedenlenmesine ilişkin vahiyle açıklığa kavuşturulmuştur. 
Bugün biliyorsunuz ki, bu sevgi ve adalet yasasının anlamı, ruhun kendini mükemmelleştirmesi, asla 
kaybolmamasıdır, çünkü Baba tarafından kendisine sunulan kurtuluş fırsatı olarak her zaman açık bir 
kapı bulacaktır. 

64 Bu yasaya dayanarak her ruh hakkında verdiğim hüküm mükemmel ve amansızdır. 
65 Sizi nasıl yargılayacağımı yalnızca ben bilirim, çünkü her kader insanlar için anlaşılmazdır. Bu 

nedenle, hiç kimse başkalarına maruz kalmaz veya ihanet etmez. 
66 Ruhlar günahları içinde kendilerini kaybettikten sonra, onca mücadeleden ve talihsizlikten sonra 

ve uzun yolculuklardan sonra, deneyimlerinden dolayı bilgelikle dolu, acılarla arınmış, erdemleriyle 
yücelmiş, uzun hac yolculuğundan yorgun ama yine de çocuklar gibi sade ve neşeli olarak Bana 
gelecekler. 

67 İnsanlar, önünüzdeki zamanı düşünün ve Sözümü dinleyin, çünkü o "Yol "dur. Görevinizi bilin ve 
yerine getirin ve acılarınıza sabırla katlanın, çünkü mükemmelliğin zirvesine ulaşmak için dikensiz bir 
yol yoktur. 
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68 Sözümün ışığı bu Üçüncü Çağ'da insanları birleştirecektir. Benim gerçeğim her zihinde parlayacak, 
inanç ve mezhep farklılıklarını ortadan kaldıracak. 

69 Bugün bazıları Beni Yehova'da sevip Mesih'i inkâr ederken, diğerleri Beni Mesih'te sevip Yehova'yı 
tanımıyor; bazıları Benim varlığımı Kutsal Ruh olarak kabul ederken, diğerleri Üçlü Birliğim konusunda 
tartışıyor ve bölünüyor. 

70 Ve şimdi bu insanlığa ve onu ruhen yönetenlere soruyorum: Hepiniz gerçek Tanrı'ya inandığınız 
halde neden birbirinizden uzaklaşıyorsunuz? Yehova'da Beni seviyorsanız, gerçeğin içindesiniz 
demektir. Eğer Beni Mesih aracılığıyla seviyorsanız - O Yol, Gerçek ve Yaşam'dır. Beni Kutsal Ruh olarak 
severseniz, Işığa yaklaşırsınız. Sizin tek bir Tanrınız, tek bir Babanız vardır. Tanrı'da var olan üç İlahi 
Şahıs değil, gelişimin üç farklı aşamasında Kendisini insanlığa ifşa eden tek bir İlahi Ruh vardır. Bu 
derinliğe nüfuz ettiklerinde, çocuksulukları nedeniyle sadece tek bir İlahi Ruh'un var olduğu yerde üç 
kişi gördüklerine inandılar. Bu nedenle, Yehova adını duyduğunuzda, Tanrı'yı Baba ve Yargıç olarak 
düşünün. Mesih'i düşündüğünüzde, O'nda Efendi olarak, Sevgi olarak Tanrı'yı tanıyın; ve Kutsal Ruh'un 
kökenini anlamaya çalıştığınızda, O'nun muazzam bilgeliğini daha ileri düzeydeki öğrencilere 
açıkladığında Tanrı'dan başkası olmadığını bilin. 

71 Eğer ilk zamanlardaki insanlığı bugün olduğu gibi ruhen gelişmiş bulsaydım, Kendimi ona Baba, 
Efendi ve Kutsal Ruh olarak açıklardım; o zaman insanlar tek bir ilah varken üç ilah görmezlerdi. Ancak 
öğretilerimi doğru yorumlayamadılar ve kafaları karışarak yolumdan uzaklaştılar, kendi fikirlerine göre 
erişilebilir ve küçük tanrılar yaratmaya devam ettiler. 

72 İnsanlar bu gerçeği fark edip kabul ettiklerinde, birazcık sevgiyle kaçınabilecekleri bir hata 
yüzünden birbirlerini yanlış yargıladıkları için üzüleceklerdir. 

73 Yasayı öğrenin, iyi olanı sevin, sevgi ve merhametin eyleme dönüşmesine izin verin, ruhunuza 
yuvasına yükselmesi için kutsal özgürlüğü verin ve Beni seveceksiniz. Bana ulaşmak için nasıl 
davranmanız ve nasıl olmanız gerektiğine dair mükemmel bir örnek mi istiyorsunuz? - İsa'yı model alın, 
Beni O'nda sevin, Beni O'nun aracılığıyla arayın, Bana O'nun ilahi yolundan gelin; ama Beni O'nun 
bedensel formunda ya da suretinde sevmeyin, hatta O'nun öğretilerinin uygulamasını ayinlerle ya da 
dışsal formlarla ikame etmeyin, aksi takdirde farklılıklarınızda, düşmanlığınızda ve fanatizminizde 
ebediyen kalırsınız. 

74 Beni İsa'da, ama O'nun Ruhu'nda, O'nun öğretisinde sevin ve ebedi yasayı yerine getirin; çünkü 
Mesih'te doğruluk, sevgi ve bilgelik bir araya geldi, böylece insanlığa Ruhumun varlığını ve her şeye 
kadir olduğunu bildirdim. 

75 Eğer Mesih Sevgi ise, Ben Sevgi olduğuma göre, O'nun Yehova'dan bağımsız olduğuna inanabilir 
misiniz? 

76 Eğer Kutsal Ruh Bilgelik ise, ben Bilgelik olduğuma göre, bu Ruh'un Mesih'ten bağımsız olarak var 
olduğuna inanıyor musunuz? "Söz" ve Kutsal Ruh'un iki farklı şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

77 Sadece Tek bir Tanrı'nın var olduğunu ve sonsuza dek sadece Tek olacağını anlamak için İsa'nın 
insanlığa öğrettiği Söz'ün sadece bir kısmını bilmek yeterlidir. Bu nedenle O'nun aracılığıyla şöyle 
dedim: "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır, çünkü O Bendedir ve Ben O'ndayım." Daha sonra, başka bir 
zamanda insanlara geri döneceğini açıkladığında, sadece "Tekrar geleceğim" demekle kalmadı, aynı 
zamanda Kutsal Ruh'u, Yorgan Ruhu'nu, Gerçeğin Ruhu'nu göndereceğine söz verdi. 

78 Mesih neden Kutsal Ruh'tan ayrı olarak gelsin? Ruhu'yla birlikte gerçeği, ışığı ve teselliyi getiremez 
miydi? 

79 İnsanlar Benim Gerçeğime ne kadar az nüfuz ettiler ve nüfuz ettikleri bu az şeyle ne kadar kafaları 
karıştı! En derin hakikatlere ulaştıklarına inanıyorlar; ama hakikati aldatmak, öldürmek, barışı yok 
etmek ve birbirlerini yanlış yargılamak için kullandıkları sürece, ki bunların hepsi Benim Sözümün 
öğrettiklerinin tam tersidir, insanlar hakikat yolunda yürüdüklerini söyleyemezler. 

80 Bu zamanda hepinize mesajımı gönderiyorum; İsa'nın insanlar arasında yaşadığı dönemde onun 
ağzından insanlığa vaat edilen bir mesaj. 

81 İlk başta bu öğretinin düşük itibar göreceğini biliyorum, çünkü Benim Söz aracılığım gibi basit 
yaratıklar ve günahkârlar aracılığıyla iletilmiştir. Ancak bu vahyin içerdiği gerçek geçerli olacak ve bu 
öğreti duyulacaktır, çünkü özünde Yorgan ve vaat edilen gerçek olan Kutsal Ruh mevcuttur. 
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82 Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 2 
1 İşte, ruhunuzun Beni dinlediği ve Bana şükrettiği bu saatte yine aranızdayım. 

2 Her yeni yıl başladığında insanlık yeni umutlar beslese de korku duyanlar da var. Hayattan ve 

zamandan neden korkuyorsunuz? Onlar her zaman aynı kalır; geçip giden sizsiniz. Bugün çocuksunuz, 

yarın yetişkin; bugün yeryüzündesiniz, yarın yoksunuz; bugün doğdunuz, yarın öleceksiniz. 

3 Zamanın tükenişinde yaşıyorsunuz. Ruhunuz artık maddi yaşama tabi değildir; sonsuzluğun içine 

girmiştir. Sizler Benim Tanrısallığımın atomlarısınız. Ben ebediyim. Ben hep öyleydim. İlahi Ruh asla 

yaşlanmaz. Ben değişmez ve yok olmazım, başlangıç ve sonum, Alfa ve Omega'yım. Benden çıktınız ve bu 

nedenle Bana döneceksiniz. 

4 Kuşkusuz, her yeni yıl insanlar için bir gizemdir, ama gerçekten size söylüyorum, bu evrim yolunda 

atmanız gereken yeni bir adımdır. 

5 Gelecekten korkmayın çünkü onu bilmiyorsunuz; onu karanlıkla örtülü görmeyin. Benim zaman ve 

sonsuzluk olduğumu hatırlayın; benim gelecekte olduğumu hatırlayın. 

6 Siz, halkım, gelecekte neler olacağına dair bir şeyler biliyorsunuz çünkü onu size açıklıyorum ve 

aranızda Benim isteğime göre geleceğe nüfuz eden ve size tanıklık eden peygamberleriniz var. 

7 Kuşku duymaya hakkınız yok; sizler yolda tökezlemekten korkan körler değilsiniz. 

8 Huzur bulabilsinler diye tüm insanlar için yollar açtım. Beni tüm gerçeğimle bulabilsinler diye 

onlar için yollar belirledim. 

9 Ey insanlık, Ben size çok yakınım ve siz Beni hissetmiyorsunuz! 

10 Size barışın sırrını, yani birbirinize duyduğunuz sevgiyi verdim. 

11 Öyle bir zaman gelecek ki, insanlar barışı o kadar özleyecekler ki, onu her yolla arayacaklar: 

dinlerde, bilimde ve çeşitli doktrinlerde. İnananlar ve kendilerini ateist ve özgür düşünenler olarak 

adlandıranlar, bu huzuru aramak için aynı noktaya doğru hareket edecekler ve ona ulaştıklarında Benimle 

yüz yüze gelecekler. 

12 Şu anda Sözümü dinleyen ama yakında artık duymayacak olan sizler, dikkatinizi verin. Bu vahiy bu 

yıl içinde değil, ancak Benim İrademin belirlediği zamanda, yani 1950'de sona erecektir. 

13 Beni uzun zamandır dinleyenler size söylediğimi hatırlasınlar: Sözüm dağın tepesinden inecek ve 

siz onu almak için dağın eteklerinde olacaksınız. 

14 Bu tezahür için zihnini kullandığım ilk 'sözcüden' beri, size 1866'da başlayan bu ilahi tezahürün 

1950'de sona ereceğini ve o yıldan sonra öksüz kalmayacağınızı, çünkü kendinizi nasıl hazırlayacağınızı 

bilirseniz Varlığımın daha da güçlü bir şekilde hissedileceğini söyledim. 

15 Bugün 1941'in ilk günüdür, bu yüzden Sözümü bir on yıl daha duyacaksınız, kardeşlerinizin 

çoğunun bu öğretiyi öğrenmesi, inanmayanların çoğunun inanması ve itaat etmeyenlerin çoğunun ileri 

gidip emirlerimi yerine getirmesi için yeterli zaman. 

16 Alçakgönüllü ve nazik sözlerim acı çekenler için bir zevk ve her ruh için çiy ve koku gibi olacaktır. 

Pek çok kişinin reddettiği ve pek çok kişinin kendi zevkleri için kirlettiği bu Söz, herkese bir okşayış gibi 

görünecektir. 

17 Ruhani faydalarımdan yalnızca sizin ülkenizin yararlanacağını düşünmeyin. Hayır, başlangıçtan 

beri bu dünyadaki her ulusun mirasını elimde tutuyorum. 

18 Tıpkı bir zamanlar İsa'nın Tanrı'ya tapınmaya adanmış tapınaklara girip kâhinleri, ihtiyarları ve 

yasa öğretmenlerini sözleriyle şaşırttığı gibi, gerçeğim yine tüm konutlara girecektir. 

19 Bu çağda ve günümüzde Beni kim örnek alacak? İnsanlıktan korkmayanlar kimlerdir? - Yaptıkları 

işlerle gerçeğe tanıklık edenler. Size doğrusunu söyleyeyim: Efendisinin kendisi gibi doğruyu söyleyen kişi 

ölümden korkmayacaktır. 

20 Bu sözün tapınaklarda ve kiliselerde yankılanmasının ve yankısının yeryüzünün kudretlilerine 

ulaşmasının zamanı çoktan gelmiştir. Ancak onu taşıyanların, onun değerli elçileri olmak için kendilerini 

arındırmaları ve geliştirmeleri gerekir. Bu hazırlığı kendiniz yapmadan zamanın nasıl geçtiğini görün. 
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21 Sizden bir fedakârlık yapmanızı istemiyorum; sadece eylemlerinizin kendiliğinden ve sevginizin 

gerçek olmasını istiyorum. Yine de, Baba ondan sevgili Oğlu İshak'ın canını istediğinde İbrahim'in itaat ve 

teslimiyet örneğini unutmayın. Şimdiki zamanın insanlarından, Beni sevenlerden kim Bana böyle bir itaat, 

sevgi ve iman kanıtı verebilir? 

22 Elçilerim Benim Gerçeğimi ilan ettiler ve insanlar onları mahkûm ettiğinde ölümden kaçmadılar. 

23 Gerçeğin içinde yaşayan kişi hiçbir şeyden korkmamalıdır. 

24 Halkım, yolunuz güzel örneklerle doludur. 

25 Altıncı Şamdan'ın ışığı bu zamanın insanlarına ışık getirir; ama daha önce geçmiş olan beş mühür 

de ruhlara ışıklarını bırakmıştır. 

26 Bazılarınız ruhen*, bazılarınız da bedenen bu parlak ışığa ulaştığınızda, ne yapmaya çağrıldığınızı 

sordunuz. O zaman sizinle konuşan sesi duydunuz: Ben sizin sevginiz için kendini feda eden Kuzuyum ve 

birbirinizi sevip Bana gelebilmeniz için ruhunuzu aydınlatmaya geldim. 
* Maddi bir bedeni olmayan bir ruh olarak. 

27 Bu kez Ruh'la geliyorum. Işığım insanların üzerine ateşten diller gibi iner, öyle ki yasam hakkında 

tüm dillerde konuşabilsinler. 

28 Yüz kırk dört bin enkarne ve enkarne olmayan ruh bu süre zarfında yolu açacaktır. Onlar öncüler, 

peygamberler ve elçiler olacaklardır. Onlar orduların önünde gidecek olan, benim tarafımdan işaretlenmiş 

kişilerdir. 

29 Bu işaretlenmiş olanlara, İlk Çağ'da ait oldukları kabilenin adı açıklandı, böylece o dönemde 

Tanrılarıyla bir antlaşma yaptıklarını ve uzun süredir Rab'bin yolunda olduklarını bileceklerdi. Ancak 

günümüzde her kabile adı ortadan kalkmıştır çünkü insanları ayırmak için sınırları çizen Rab değildir. 

30 1950 yılında, ışınım ses taşıyıcısı aracılığıyla son kez indiğinde, herkes gelecek zamanlar için 

hazırlanmış olacak. Ama o zaman gelene kadar size öğretmeye devam edeceğim. Ancak ondan önce, 

üzüntünüzü Bana bırakın ve dinlenin. Sonra, acınız dindiğinde ve gözyaşlarınız kuruduğunda, öğretilerimin 

içinde olması için ruhunuzu yeniden yükseltin. 

31 Öğrencilerimden hiçbirini aç ya da susuz görmek istemiyorum; sizi tok görmek istiyorum çünkü 

sevgimin ekmeğini ve şarabını yediniz ve içtiniz. Ancak bu şekilde insanlar arasında Bana layık işler 

yapabilirsiniz. Her geçen gün Benim ayrılış anımın yaklaştığını ve bu eğitim zamanından 

yararlanmayanların daha sonra kendilerini yetim hissedeceklerini unutmayın. 

32 Sizi bu mitinge getiren şey tesadüf değildi. Sesim sizi yolunuza çağırdı ve sizi buraya getirdi. Artık 

buraya yeryüzünde yerine getirmeniz gereken görevi öğrenmek için geldiğinizi biliyorsunuz. Sözümde 

kökeninizin ve amacınızın ne olduğunu öğrendiniz. Üç çağda Ruh'un kudret helvasını almış olan bir halkın 

parçası olduğunuz size açıklanmıştır. 

33 İlk iki zamanda İsrail halkında meydana gelen her şeyi ruhsal olarak araştırırsanız, aynı şeyin şu 

anda sizde de meydana geldiğini fark edeceksiniz. 

34 Bu halkın yaşamı, tarihi, tüm insanlık için bir ders, bir kıssadır. Bu, yasasını Sina Dağı'nda size 

açıkladığım bir ders kitabıdır. 

35 Bugün, o kitap ruhunuzun önünde açılıyor ve ondan yeni öğretilerin filizlendiğini görüyorsunuz, 

çünkü o zamanlarda anlamadığınız şeyleri şimdi anlamayı öğreniyorsunuz. 

36 Ruhunuz bilgelik arzusuyla ötelerin kapılarında zonklayabilir, ruhsal kapasiteniz Üstada 

yaklaşmanıza izin verir, böylece O size gizli hazinesinin sakladığı yeni öğretileri verebilir. 

37 Halkım, dünyanın yollarında yürüdüğünüzü, zahmet ve kusur zincirlerini yanınızda sürüklediğinizi 

gördüğümde, evrim yolunda size yardımcı olmak için sevgimi gönderiyorum. 

38 Bir çölde dolaşıyorsunuz ve çölün ortasında gölge ve ferahlık bulasınız diye hurma ağaçları 

yetiştirdim. 

39 Yüreğinin çorak kayasından tükenmez bir pınar fışkırttım ki, içesin ve bir daha asla susamayasın. 

40 Bugün size dünyada ekip biçmeniz için tarlalar vermeyeceğim. Tarlalarınızı kalplerde bulacaksınız. 

Bazıları yeni ekmeye başladı, diğerleri ekimlerini bitiriyor. 
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41 Babalar, ailevi yükümlülüklerini yerine getirmek için başkaları için iyilik yapmayı 

düşünemeyecekleri bahanesini kullanmamalıdır. 

42 İnsanlar Bana Yasamı öğretme konusunda kendilerini yetersiz hissettiklerini söylemesinler. 

Hepinize diyorum ki, yaşam yolunuzda zamanınızı boşa harcamadan ve görevlerinizi ihmal etmeden 

tohumumu saçmak için bolca fırsat var. 

43 Bana hizmet edin, ben de size hizmet edeyim. 

44 Oğullarınızın ya da kardeşlerinizin yüreklerine sevgi eker ve nankörlük biçerseniz hayal kırıklığına 

uğramayın. İsa'nın dünyaya ne ektiğini ve ne biçtiğini biliyorsunuz. Ama O size hasadın bu dünyada değil, 

yalnızca zamanı geldiğinde cennette olacağını söyledi. Siz de, öğrencilerim, Üstadın sabrını kendinize 

örnek almalısınız. Bu dünyada ne bir ödül ne de bir karşılık arayın; bunun yerine ahiretteki mutluluk 

saatinizi bekleyin. 

45 İşlerinizi yargılamak, erdemlerinizi ve kusurlarınızı ortaya çıkarmak için geldiğimi unutmayın. Her 

ruhun üzerine lütfumu döküyorum, sizi sınava tabi tutuyor ve sizden istiyorum: Zamanların 

başlangıcından beri Benim Yasama sahipken ve Ben seni ulusları* Benim Öğretime döndürmek için 

gözlemekle görevlendirmişken, zamanların sona erişinde yeryüzüne döndüğüne göre, bugün Bana 

gösterecek hasadın neden yok? 
* Bu, şefaat, örnek olma ve ilahi hakikatin duyurulması şeklinde yardım etmeye ruhani olarak hazır olmayı içerir. 

46 Bu çağda ruhen geldim ve İkinci Çağ'da aranızda yaşarken size bıraktığım emirleri yerine 

getirmenizi talep ediyorum. Ruhunuzda sözlerimin yankısını ve yolunuzda ayak izlerimin izini arıyorum ve 

bulamıyorum. Sevgiyi uyguladınız ve öğrettiniz mi? - Her şeye rağmen, günahlarınızı telafi edebilir ve 

kaçırdığınız zamanı telafi edebilirsiniz, çünkü size yeni bir fırsat veriyorum. Sadece kendiniz için değil, 

gelecek barış günlerinde Benimle daha mükemmel bir şekilde birleşmek zorunda olan kardeşleriniz için 

de çalışmalısınız. 

47 Benim içimde yorulmak bilmeyen bir Efendiniz ve sizi seven ve azarlayan mükemmel bir Babanız 

var. Size yalnızca yasalarımı harfiyen yerine getirmeniz için lütufta bulunsaydım ne yapardınız? 

48 Sizinle bu şekilde konuştuğumda, günahlarınız için içten içe ağlar ve hoşnut edici bir sunu 

ararsınız: kutsanmış çocukları önüme koyar ve onların masumiyeti uğruna günahlarınızı bağışlamamı 

istersiniz. Buna cevap veriyorum: Eğer onların kalplerini nasıl besleyeceğinizi ve onları erdem içinde 

tutacağınızı biliyorsanız, teklifinizi kabul edeceğim. 

49 Sizi sertlikle yargılamayacağım; bundan önce, ruhunuzun yükselmesi için sizi uygun bir zamanda 

hazırlayacağım ki, çalışabilesiniz ve kendinizi Sözümle besleyebilesiniz. Bu arada, elementlerin serbest 

bırakıldığı büyük ziyaretlere tanık olacaksınız; birçok halk şiddetli kasırgalar tarafından kırbaçlanacak ve 

sadece Meryem'in formunda Tanrı'nın anne sevgisinin şefaatiyle affedilecek. 

50 İlahi işaretler ve kanıtlar arayışında olan kalabalıkların bu ulusa geldiğini göreceksiniz ve onları 

kabul edeceğim, Sözümün tüm yanlış yorumlarını zihinlerinden sileceğim ve onlara gerçeği göstereceğim. 

O zaman Benim sevgime boyun eğecekler. 

51 İtaatinizi bekleyen Meryem, şefkatli Anneniz var. Ruhumun insanların kusurlarından üzüntü 

duyduğunu bilir ve size iyilik aşılamak için size yaklaşır, sizi mükemmel huzura ulaştırmak için mücadele 

eder. 

52 İnsanlık bu dönemde arınır ve ağlarken, kalplere teselli ve huzur getirmek için Sözüm tarafından 

hazırlanacaksınız. Acı çekmek, ruhun Bana gelmeye layık olmak için kendini arındıracağı bir pota gibi 

olacaktır. Herkes Benim gücümü aldı ve en büyük sınavlarda bile ilerleyecekler. 

53 Bütün yarattıklarımdan aldığım gibi, sizin de bir yıllık (görevlerinizi) yerine getirmenizi kabul 

ediyorum. İyi niyetlerinizi kutsuyorum ve iyi bakılmamış her tohumu size bırakıyorum, böylece onu 

mükemmelliğe kadar verimli kılmaya devam edebilirsiniz. Beni neyin hoşnut ettiğini bilin ki, her zaman 

Benim Yasama uygun olarak yaşayabilesiniz. 

54 Yasayı ihlal etmeyin; hazırlıklı olmadıkça Benim adımı anmayın. Kendinizi değerli kılın ki 

tanınasınız ve örneğiniz kardeşlerinizi Beni izlemeye davet edebilsin ve Ben de onlara şöyle diyebileyim: 
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Çobanlarının sesiyle ağıllarına gelen koyunlar gibi alçakgönüllülükle bu buluşma yerlerine gelen siz 

öğrenciler, hoş geldiniz. 

55 Bu yolda iyi niyetle yürüyen kişi asla yorgunluk hissetmeyecektir. 

56 Bu yolda tepkiler olursa, savunmanız için size silahlar verdim: kardeşlerinize zarar vermeniz için 

cinayet silahları değil, güçlü ve yenilmez olduğunuz dua. 

57 Ben sizin amacınızım ve bu nedenle yasamı yerine getirdiğinizde hepiniz Bana döneceksiniz. Ancak 

gelişim yolunda ilerlemek için üzerinize düşeni yapmalısınız. 

58 Sözümü kendinize mal edin, çünkü o sizin mirasınızdır. İçinde yatan gücü bilin. Buna sahip olan 

kişi, bir ziyaretin ortasında bir ülkeyi kurtarabilecektir. 

59 "Yeryüzü bir uçtan diğer uca titreyecek" diye yazılmıştır ve o karanlık günlerde, başkalarının 

yolunu aydınlatan meşaleler gibi olabilmeleri için iman dolu insanların olması gereklidir. 

60 Şu anda uyandırdığım bu insanların tekrar uykuya dalmasını istemiyorum, çünkü aksi takdirde 

insanlığın acı veren ağrıları ve sancıları onları sarsarak uyandıracak. Ve sonra komşularını rahatlatmak için 

ayağa kalktığında, onların artık dünyada değil, çoktan öte dünyada olduklarını keşfedecektir. 

61 İnsanların kafa karışıklığı, korku ve acı seslerini duyan aranızdan kim onlara sırtını dönmek ve 

Tanrı'ya güvenmeden yoldan çekilmek isteyecektir? 

Doktrinimi uygulamanın onlar için bir şeyler yapmanıza verdiği güç? Deneme anında dudaklarınızdan 

konuşanın ve işlerinizde O'nun gücünü gösterenin Ben olacağımı söylediğimde sözüme inanmıyor 

musunuz? 

62 Şüphe duyan kişi, sorana verecek hiçbir şeyi olmayan kişi kadar güçsüz ve yardıma muhtaç 

olacaktır. 

63 Bu, ruhunuzun materyalizm ve ahlaksızlığın egemenliğinin üzerine yükselmek için Baba'dan 

vazgeçilmez armağanları ve güçleri alması gerektiğine dair bir önseziye sahip olduğu Üçüncü Zaman'dır. 

Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu armağanlar başlangıçtan beri ruhunuzda duruyordu. 

64 Bazıları hastalık nedeniyle zayıf düşmüş olarak Bana geldiler, bazıları da Varlığıma inanabilmek için 

Benden kanıt talep ettiler. Birinciler Bana arınmış olarak gelebilmek için kendi arınmalarının gerekli 

olduğunu fark etmişlerdir. Bunlar Beni izlemek için yoldalar. 

65 Sonuncular, aradıklarını bulduklarında, Sözüme hiçbir önem vermeden ve nerede ve kiminle 

olduklarından bile şüphelenmeden tekrar ayrıldılar. 

66 Bu yolla sadece maddi şeyler bulacaklarından emin olarak gelen diğerleri ise bu manevi gıda 

ziyafeti karşısında hayal kırıklığına uğramış ve daha iyi yollar aramak üzere tekrar yola çıkmışlardır. Bunlar 

için, ruhun krallığının bu dünyaya ait olmadığını anlamaları uzun zaman alacaktır. 

67 Ama hepsini kabul ediyorum. Benim kapımı çalıp da kendisine açılmayan hiç kimse olmamıştır. 

Bunu size söylüyorum, çünkü birileri de kapınıza dayanacak ve muhtaç bir insanın yapacağı gibi kapınızı 

alçakgönüllülükle çalacak olan ben olacağım. 

68 Bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, nasıl oluyor da kapımıza muhtaç biri olarak geliyorsunuz?" Ama 

sana söylüyorum: Hayret etme ve imkansız olduğunu düşünme, merhametinin kapısını çalmak için 

yoksulların, hastaların, yenilmişlerin ve yas tutanların kalbinde saklı olarak geleceğim. Bakın, size 

söylüyorum: Size getirdiğim öğretiden yararlanabilmeniz için zihninizde ve ruhunuzda inatçı olun. 

69 Bu, bugün bu toplantı salonlarında aldığınız öğretimi uygulamayı, açıklamayı ve yaşamayı 

öğreneceğiniz zamandır; ve yarın onu insanlık arasında yaymak için yola çıkacaksınız. 

70 Sözümde, bu tezahürde bulunup bulunmadıklarına, zaten yeryüzünde olup olmadıklarına ya da 

hala gelip gelmeyeceklerine bakmaksızın tüm çocuklarıma sesleniyorum. Herkes kendisini ilgilendiren 

şeyleri kabul etmelidir. 

71 Bu zamanda, bu öğreti insanlığı hakikat yoluna götüren ışık olacaktır; çünkü insanlar bu ışığa 

gözlerini kapatmışlardır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, kör körüne tökezlemeden ya da uçuruma 

düşmeden yol gösteremez. 

72 Gerçeğin Ruhu öğretilerimin her birinin içindedir. Tezahürlerimin bu zamanını değerlendirin, 

Sözümü kıskançlıkla izleyin ve kendinizi bu mirastan asla mahrum bırakmayın. 
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73 Sevgim yüreğinizdeki katılığın üstesinden gelecektir. O İkinci Çağ'da olduğu gibi, kurtuluş kapısı 

açıktır. Gelin ve ruhunuzu Vaat Edilmiş Topraklara götürecek yolda ilerleyin. 

74 Ağacın hiçbir yaprağı Benim İradem olmadan hareket etmez. - Kendimi size tanıttıysam, bu Benim 

İradem olduğu içindir ve bunun derinliklerinde her birinizle ve tüm evrenle ilgili çok büyük niyetler 

yatmaktadır. 

75 İnsanlar şu anda büyük acılar çekerek kendilerini arındırıyorlar; ama bugün çok günahkâr olan bu 

insanlıktan, yarın Benim Tanrısallığımla ruhtan ruha birliktelik içinde olacak nesiller çıkacaktır. 

76 Bu zamanı yaşayanlar işimin büyüklüğüne ve Sözümün gerçekleşmesine hayret edecekler. O 

zaman çocukların nasıl öğreteceklerini, eğiteceklerini ve gerçek ruhaniyetle Bana tanıklık edeceklerini, 

gençlerin ve yetişkinlerin nasıl dünyanın zevklerini ve eğlencelerini geride bırakıp kendilerini Benim 

Öğretimi uygulamaya adayacaklarını görecekler ve içinde yaşadıkları zamanın peygamberler tarafından 

bildirilen zaman olduğunu ilan edecekler. 

77 Ama bugün Sözümü işitip de tembel ya da imansız olanlar bu örnekler karşısında utanç 

duyacaklardır. 

78 Bunlar Benim Sözümü günahkâr ve kusurlu olan bir insan ses taşıyıcısı aracılığıyla duymayacaklar, 

Rablerinin sesini vicdanlarında duyacaklar. 

79 Siz, dinleyicilerim, çok yüksek olmasına rağmen en mükemmel olmayan bu anlayış yolunda Beni 

dinlemek kaderinizde varmış. On yıl hala emrinizde. Bunları kullanın ki, yarın kaybettiğiniz zaman için 

ağlamak zorunda kalmayasınız, çünkü siz halkım için daha sonra daha büyük bir ruhsal gelişim zamanı 

doğacaktır. 

80 Sözümü şimdi tutmazsanız, daha sonra, bu tezahür artık var olmadığında, Babanızdan sizinle 

konuşmasını ve insan zihni aracılığıyla Kendisini tekrar iletmek istediğini istemek için kalplerinizde acıyla 

bu dua yerlerine geleceksiniz; ama O'nu tekrar duymayacaksınız. O zaman bu tezahür için sessiz kalacak 

ve size sadece ruhsal olarak yükselmenizi söyleyecek olan eski Söz Aracılarıma bakacaksınız. 

81 Düzenime saygısızlık etmemeniz Benim isteğimdir. Bana ulaştığınızda size şunu söylemek zorunda 

kalmak istemiyorum: "Benden uzaklaşın, sizi tanımıyorum" ve o zaman ruhunuzda ağır bir onarım yükü 

kalsın. 

82 Size bilgi alanınıza giren ruhani öğretilerden söz ediyorum ama yine de sözlerimden şüphe 

duyanlar var. Ya sizinle İlahi Tezahürler hakkında konuşsam ya da size sonsuzluğu tarif etsem? O zaman 

Bana şöyle derdiniz: "Bize neden bahsediyorsun Baba, biz bu konuda hiçbir şey anlamıyoruz? 

83 Size, öte dünyaya dair bazı kavrayışlara sahip yeni peygamberlerimi emanet ediyorum. Bu ruhani 

öğretilere tanıklık edecekler ve size henüz gelmemiş olan olayları duyuracaklar. 

84 İşte Benim öğretilerim, öğrencilerim, siz yorulmayın diye uzatmıyorum ve başka bir vesileyle 

tekrarlamak zorunda kalıyorum. Ama öğretilerimden yararlanmak istiyorsanız, kendinizi yenileyin ve her 

türlü kötülüğe ve ahlaksızlığa son verin. 

85 O zaman bencilliğin, ikiyüzlülüğün, kibrin ve materyalizmin kalplerinizi nasıl belli belirsiz terk 

edeceğini ve bunun yerine hiçbir ödül beklemeyen gerçek komşu sevgisini uygulamaya başlayacağınızı 

deneyimleyeceksiniz. 

86 Geçmişte yaptığınız gibi tokatla karşılık vermediğiniz için kırılacak ve şaşıracaksınız. O zaman 

Efendinize şükranla dolup taşarak ayağa kalkacak ve Bana şöyle diyeceksiniz: "Tanrım, bize bu dersleri 

yalnızca Sen öğretirsin ve bu denemelerde bizi güçlü kılarsın." 

87 Ben asmayım, siz de dallarsınız; bu nedenle benim sizin için verdiğim meyvenin aynısını verin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 3 
1 İşte, sonsuz yaşam ekmeği; uzun zamandır onu yemediniz. 

2 Uzun bir süre Beni beklediniz ve bunu hiç düşünmediğiniz bir anda, gök kubbede bir ışık parladı. 

Bunun nereden geldiğini ve ne anlama geldiğini sorduğunuzda size şöyle söylendi: İnsanlığı hazırlamak ve 

onu Üstatla birleşmeye layık kılmak için gelen İlyas'tır. 

3 Koyunlarını toplayıp sayan ve efendisine tam sayıyı göstermek için başıboş olanları aceleyle 

arayan çoban gibi, İlyas da sizi sevdi, size yol gösterdi ve ahırın sıcaklığını hissettirdi. 

4 Sizi böyle hazırlanmış gördüğümde, size sonsuza dek besleneceğiniz Ekmeğimi sundum. 

5 Bu ekmekten gerçek anlamda yiyen kişi Benim esenliğimden zevk almış ve ziyafet çekmiştir. 

6 Benim ilahi Sözüm olan bu besin, Tanrı'nın insanın vicdanında hakikat içinde yaşadığının bir başka 

tezahürü olarak bir insanın ağzından gelir. 

7 Kendinizde Beni hissetmenin mutluluğunu neden sizden esirgeyeyim? 

8 Kalbinde huzur ve saflığı besleyen kişi Beni içinde hisseder, ne kadar günah işlemiş olurlarsa 

olsunlar Ben tüm ruhların içindeyim. Var olan asla yok olmaz ve yaşayan Beni içinde taşır, çünkü Ben 

Yaşam'ım. 

9 Tanrı ile yarattıkları arasında asla koparılamayacak bağlar vardır. Ama insanlar kendilerini göksel 

Babalarından ayrı hissediyorlarsa, bunun nedeni ruhsallaşma eksiklikleri ya da inanç eksiklikleridir. 

10 Sizi Bana bağlayan bağı ne ölüm ne de sevgisizlik yok edebilir. 

11 Hiç kimse Benim varlığımdan kaçamaz. Benden saklanabileceğiniz hiçbir konut ya da yer yoktur, 

çünkü nereye giderseniz gidin Ben sizinle birlikteyim ve nerede olursanız olun siz Bendesiniz. 

12 Bunu bilmekle yetinmeyin. Beni hissetmelisiniz ki Ben de sizin işlerinizde Kendimi tanıtabileyim. 

13 Şunu düşünün: Ben içinizdeysem, günah işlediğinizde Beni nereye getirdiniz? 

14 Bunu size söylüyorum çünkü yüreğinizde bir ışık kıvılcımı bulana kadar yüreğinizdeki külleri 

temizlemem gerekiyor. 

15 Bu sınava dayanabilmeniz için size güç veriyorum. 

16 Akrabalarınızın kalplerinizi parçaladığını ve sizi sınavlara tabi tuttuğunu görüyorum. Bazıları için 

babaları, bazıları için de oğulları onları Beni izlemekten en çok alıkoyan kişilerdi. 

17 Birçok kişi bu mitinge ağlayarak geldi çünkü Beni dinlemek için düşmanlık içinde evlerini terk 

etmek zorunda kalacaklarını biliyorlardı ama yine de Beni dinlemekte ısrar ettiler. 

18 Bu gerçeğin farkına varmaları umuduyla ne kadar çok gözyaşı, ne kadar çok dua ve ne kadar çok 

sabır! 

19 Sözlerimi dinlemek için özgürlük ararken evlerinden ayrılmak zorunda kalanlar var; ebeveynleri ve 

arkadaşları tarafından damgalanmamak için yakın evlerini terk etmek zorunda kalanlar var; işlerini 

kaybedenler, alay edilenler ve büyücü olarak adlandırılanlar var; ve bazıları ekmekten mahrum bırakıldı. 

20 Beni takip etmek için acı çektiğinizde sizi nasıl şefkatle karşılamayayım, yaralarınıza nasıl şifalı 

merhemimi dökmeyeyim! 

Ama asla kimseden şikayet etmeyin, hiçbir kardeşinizi suçlamayın. Davanızı, size gerçeği söyleyen 

Bana bırakın: Sizi en çok incitenler, şifa ve bağışlanma arzusuyla Bana en çok tövbe eden ve alçakgönüllü 

olanlar olacaktır. O zaman bunlar Bana, "Tanrım, çocuğumun yüreğini nasıl incittim, beni bağışla" 

diyecekler. Bir başkası şöyle diyecektir: "Tanrım, eşim seni izlediği için onu küçümsedim. Kendimi onun 

yatağından ayırarak ve başka bir odada uyuyarak onu cezalandırdım; çünkü onu karanlık bir kalple 

kınadım." 

Benden af dileyecekler, hatalarını itiraf edecekler ve birçok kez yanlış değerlendirdikleri kişiler 

aracılığıyla fayda sağladıklarını fark edecekler. O zaman onlara şöyle diyeceğim: Siz bu işçilerim için hayatı 

nasıl olabildiğince zorlaştıracağınızı düşünürken, onlar sessizlik ve yalnızlık içinde sizi "izliyorlardı". 

Ama size doğrusunu söyleyeyim, öğrencilerim, Benim bağışlamamı kazandınız. Ama onları yürekten de 

affediyor musunuz? 
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21 İsa o zamandan beri size sevgiden doğan mükemmel bağışlamayı öğretti. Bugün ruhumla 

geliyorum, ama öğrettiklerim aynı. 

22 Efendi aracılığıyla mükemmel bir örneğe sahip olduğunuz için sevinin. Size doğrusunu söyleyeyim, 

İsa'dan önce de sonra da O'nun size verdiği örnek gibi bir örneğiniz olmadı. 

23 Öğrenci bilgelikte onu geçerse Üstat mükemmel olur mu? - Hayır. 

24 Ruhunuz çok büyük olacak, ama asla Rabbinizin ruhundan daha büyük olmayacak. Ruhsal 

yükselişiniz ne kadar büyük olursa, Tanrınızı o kadar yüksek ve büyük göreceksiniz. 

25 Kibirli kişi sonunda her zaman düşecek, kendi eserleri tarafından alaşağı edilecektir çünkü kendisi 

için savaştığına inanırken aslında kendisine karşı savaşmaktadır. 

26 Gurur, Tanrı'nın yarattıkları arasında pek çok kötülüğün ve acının nedenidir. 

27 İlk itaatsiz kişi Yasama isyan ettiğinden beri ne kadar sefalet ve ne kadar karanlık bıraktı ardında! 

O zamandan beri kötülük görünmez bir güç olarak var olmuştur. Bu gücün varlığını sürdürmesine yalnızca 

sizi sınava tabi tutmak için izin verdim ve sizin aracılığınızla onu ortadan kaldırmak istiyorum. 

28 Ancak bu nedenle hatalarınız ve düşüşleriniz için bu gücü temsil eden belirli bir varlığı suçlamayın. 

Her ayartmaya karşı ruhunuzda kötülükle savaşacak bir erdem olduğunu unutmayın. 

29 İçinde yaşadığınız zamanı anlayın ve dikkatle inceleyin. İkinci Çağ'da size geri döneceğimi 

duyurdum ve geliş alametlerimin neler olacağını söyledim. İnsanlığın bu işaretlerin çoktan ortaya çıktığını 

fark etmesini istiyorum. 

30 Size tekrar geleceğimi söylediysem, bunun nedeni size söyleyecek daha çok şeyim olması ve 

bunları o zaman size açıklayamamamdı, çünkü anlayamazdınız. 

31 Bugün Ruh'la geldim ve size gerçekten söylüyorum: Bazıları ilk zamanlarda size bugün 

olduğumdan daha yakın olduğumu düşünüyor. Yanılıyorlar, çünkü her gelişimde sana daha da yaklaştım. 

İlk Çağ'da bir dağa yerleştiğimi ve oradan size taşa oyulmuş Yasamı indirdiğimi hatırlayın. İkinci Çağ'da 

dağların zirvesini terk ettim ve vadilerinize indim, aranızda yaşamak için insan oldum. Ve şimdiki 

zamanda, size daha da yakın olmak için, Kendimi orada tanıtmak ve insanlarla onun içinden konuşmak 

için kalbinizi konutum yaptım. 

32 Bazıları bu öğretileri duymalarına rağmen kuşku duyarlar; ve bu kuşku duyanlardan bazıları iman 

edecek, diğerleri ise kuşkularını sürdüreceklerdir. Ama 1950 yılı gelecek ve o zaman ruhlarında ne kadar 

soğukluk hissedecekler, kendilerini kasırga gibi fırtınalarla nasıl sarsılmış görecekler, çünkü o zaman 

insanlık arasında büyük acılar ve ziyaretler ortaya çıkacak! 

33 1950'de ayrılışımdan sonra yeryüzü titreyecek ve insanların feryatları göğe yükselecek.* Bütün 

bunlar Tanrı'nın Oğlu'nun öldüğü gün Yeruşalim'i karartan karanlığa ve kasırgaya benzeyecek. 
* Ekteki not 3'e bakınız 

34 Birçokları için bu bir diriliş zamanı olacaktır. Karanlığa düşmüş olan ruhlar ışık dolu bir yaşama 

yükseleceklerdir. 

35 Bu zaman kehanet edilmişti. Tekrar geleceğimi yazmıştım. Ama öğretişlerimi bir insanın ağzından 

duyan birçok kişi kuşkuya kapıldı ve Beni inkâr etti. Diğerleri Benim tezahürüme en ufak bir önem 

vermediler. 

36 İnsanların Sözüme karşı duyarsızlığı ve katılaşması karşısında, bazılarını imana uyandırmak ve 

diğerlerinin dikkatini çekmek için mucize dediğiniz işleri yapmak zorunda kaldım. 

37 Bugün biri, yarın diğeri, yavaş yavaş Sözümün etrafında toplandılar; bunları sembolik olarak 

alınlarına işaretledim. Bu onların ruhlarında taşıdıkları ilahi işarettir ve daha sonra onlara "tarlalarımdaki 

işçiler" adını verdim. 

38 Bunların öğretmek için bilim kitaplarına, felsefelere ve inanç doktrinlerine ihtiyacı olmayacaktır. 

Kutsal Ruhumun ışığı onların zihinlerini aydınlatacak ve tek kitapları Benim Sözüm olacak. 

39 Bana güvenen ve Benimle kalanlara ne mutlu, çünkü öğretilerimin ilahi konseri aracılığıyla büyük 

bir tazelenme yaşadılar. 
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40 Tanrı'nın çocukları olmak sizi bu lütfa layık kılan şeydir, çünkü erdemleriniz hala yetersizdir. Utanç 

lekelerinize bakmadım çünkü onları gizleyen bir örtü vardı. Ama bu merhametli örtü kime aittir? - 

Meryem, çocuklarının her birini yorulmaksızın gözeten sevgi dolu Anneniz. 

41 İlyas'ın bir insan zihninin aracılığı ile Ruhunu tezahür ettirerek açılışını yaptığı ve Benim 

tezahürümün de aynı biçimde gerçekleşeceğini size işaret eden bu Üçüncü Zaman'da yeryüzünde 

yaşamak üzere size bahşedildiniz. 

42 Ancak insan arabulucular tarafından yapılan hazırlık dönemi sona ermektedir. Yakında Sözüm 

artık bu toplantı odalarında duyulmayacak ve onu kalplerinde nasıl tutacaklarını bilmeyenler kendilerini 

öksüz hissedecekler. Bazıları Rablerinin uzakta olduğunu düşünerek, daha sonra Beni bulmak için dinlerin 

peşinden koşacaklardır. 

43 Öte yandan, Benim ilahi ilkelerimi benimsemiş olanlar Üçüncü Çağ'ın güçlüleri olacaklar, çünkü 

önlerindeki yolu açıkça görecekler. 

44 Bu çağa Işık Çağı adını verdim; şimdi çocuklarım, ulusların nasıl acımasız ve kardeş katili savaşlar 

yürütmeye hevesli olduklarını görün. 

45 Benim tarafımdan ışığın çocukları olarak adlandırılan sizler, kardeşlerinizin ulusları "gözetmesi" 

için dua edin ki bu ışık onların ruhuna ulaşabilsin ve yarın Benim Yasamın yolunu izleyebilsinler. 
46 İnsanlar ne zaman Mesih'in gerçek öğrencileri olacaklar? İsa aracılığıyla size her zaman itaati, 

alçakgönüllülüğü ve sevgi dolu şefkati öğrettim. İşte böyle. 

47 Yeryüzünün diğer topraklarından gelecek olan büyük kalabalıkların gelişini size bildirdim. 

Görünüşte, maddi nedenler onları ulusunuza getirecektir, ancak özünde bu, şu anda size verdiğim Söz'ün 

İyi Haberini alabilmeleri için olacaktır. 

48 Ancak bu görev hakkında ciddi bir şekilde düşünün: Kendinizi veya çocuklarınızı hazırlamazsanız 

ne aktaracak, öğretecek veya tanıklık edeceksiniz? 

49 Sorumluluğunuzu hatırlayın ki, Sözüme nüfuz etme gayretinizi artırabilesiniz ve böylece onların 

kapınızı çalma saati geldiğinde, düşünceleriniz, sözleriniz ve işleriniz aracılığıyla ilahi gıdayı sunmaya hazır 

olabilesiniz. 

50 Bana teslim olarak iman edin ve Ben de sizin ağzınızdan konuşayım. 

51 Şunu da bilin ki, yükselmeyi ve yaşamlarını ruhsallaştırmayı bilen ailelerin babalarına, 

bedenlerinde sağlık ve güç, ruhlarında bilgelik mesajı taşıyan çocuklar doğar. 

52 Beni dinlemek için toplandığınız bu dua evinde, acılarınız için teselli ve gelmesi gereken ziyaretlere 

dayanmak için cesaret bulacaksınız. Ama sizin ruhunuz da yücelirken, Bana çalışmalarıyla azar azar 

getirdiği tahılı gösterir. 

53 Size doğrusunu söyleyeyim, ruh Benim tarlalarımda çalışırken asla yorulmayacaktır; bu nedenle 

ona mezarda rahat yoktur. Maddesinin çürümesinden sonra bile, daha yüksek gelişimi ve mükemmelliği 

için çalışmaya devam edecektir. 

54 Sözüm yeryüzündeki ruhsal mücadelenizin yolunu aydınlattıysa, Yaratıcınıza doğru yolculuğunuza 

devam ederken öte dünyada daha da parlak bir ışıkla karşılaşacaksınız. 

55 İlahi ışığım evrenin her yerinde parlıyor. 

56 Yasama itaat edin, ama itaatiniz Baba'nın size olan sınırsız sevgisini anlamaktan kaynaklansın. Beni 

dinleyin ve dua edin, ama kendinizi güçlü hissedene kadar dünyaya çıkmayın, aksi takdirde kasırgalara ve 

fırtınalara dayanamazsınız. 

57 Size yolu gösteriyorum ve sizin için yolu hazırlıyorum, öyle ki oradan asla ayrılmayasınız. Size 

doğrusunu söyleyeyim: Benim adımla, yani merhamet, sevgi ve barışla iyilik eken, Benim yolumda yürür 

ve kurtuluşa erer. 

58 Sizden istediğim tek kefaret, komşunuza samimiyet ve iyi niyetle hizmet edebilmeniz için 

bencilliğin üstesinden gelmenizdir. 

59 Size birçok ses taşıyıcısının aracılığı ile verdiğim bu Sözü dikkatle inceleyin, çünkü her birinin kendi 

armağanı vardır. Size beceriksiz görünen kişiyi hor görmeyin; çünkü 1950'nin sonundaki bu tezahürün 

bitiminden sonra kaç kişi, kendilerini tatmin etmeyen kişi aracılığıyla bile Beni tekrar duymak isteyecektir. 
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60 Ama yarın kendinizi mirasını kaybetmiş bir yetim gibi hissetmeyesiniz diye, bu görev için 

belirlediğim ve hazırladığım kişiler aracılığıyla Sözümün yazılı olarak korunacağı lütfunu size 

bahşediyorum. 

O zaman kalabalıklar ve "sonuncular" sana geldiğinde, öğretilerimin Kitabını, sana söylediklerimin en 

sadık ve gerçek tanıklığı olarak onlara sunacaksın. Çünkü yaşamınızda ve sözlerinizde gerçek bir kitap ve 

örnek olmak için hâlâ çok eksiğiniz var. 

61 Bu kitap uyuyan birçok ruhu uyandıracak ve onların gizli yetenekleri ortaya çıkacaktır. Onu 

okumak gelecek nesillere ilham verecek ve onları donatacak, onları adım adım İlahi Varlığımla ruhani 

birliğe götürecektir. 

62 Çalışanlarım, siz günahkârları Benim araçlarıma dönüştürmek ve kaybolmuş diğerlerini kurtarmak 

için seçtiğim düşüncesiyle kendinizi tazeleyin. 

Bu malların yokluğundan muzdarip olanlara huzur, rahatlama veya neşe getirmekten hiç yoruldunuz 

mu veya bıktınız mı? 

Ağıtların size ulaşmasını engellemek için asla çorak toprakları ya da odanızın yalnızlığını aramayın. 

Bunun her ruh için çok önemli bir zaman olduğunun ve acıyla yüzleşmeniz gerektiğinin farkına varın. 

Yakında, Benim isteğime göre, farklı bölgelere "ağaçlar" dikeceksiniz - Sözümde buluşma yerlerini ve 

dua evlerini böyle adlandırdım. Kendinizi buna hazırlayın ve öğretilerimi doğru yorumlayabilmeniz için 

ruhani dünyanın kendisini aranızda kapsamlı bir şekilde göstermesine izin verin. 

63 İlahiyatımın bu habercilerini dinlemek için kalan zamanınız çok kısa. 1950 yılı çok uzak değil ve 

Benim Çalışmamda Bana gösterecek ne gibi bir ilerlemeniz var? Benzetmedeki kandilleri sönen bakireler 

gibi olmamanız için sizi en derin uyuşukluktan uyandırdığımın farkına varın. Rabbinizin son sözünü 

işittiğinizde uyuyorsanız, sizin için kaba bir uyanış olacaktır. 

64 Yürüyüşten yorgun gelenlere dikkat edin. Bazıları temiz bir vicdanla gelirken, diğerleri pişmanlıkla 

gelir. 

65 Hepiniz buraya geldiniz çünkü şu anda insanlığa seslendiğim söylentisi sizi cezbetti; ve bu sözü 

dinlerken Baba'nın size şöyle dediğini duyuyorsunuz: İşte öğretilerimi onlara duyurmak ve bir vaadi yerine 

getirmek için insanların arasındayım. 

66 İşte Üstadı dinlemek ve O'nun öğretilerini almak için yeni bir fırsat. Her birine yeteneklerini 

hatırlatır ve görevinin farkına varmasını sağlarım. Kim Benim yolumda kararlı ve güçlü olduğunu 

gösterirse, yakında krallığımı tanıyacaktır. 

67 Hiç kimse ışığı, onu gayretle gözeten ve erdemiyle parlamasını sağlayan kişinin elinden 

alamayacaktır. 

68 Sizler bu dünyevi varoluşta geçicisiniz ve bu ruhani öğretinin öğrencileri olarak bunu anlamalısınız. 

Hepinizi mükemmel bir sevgiyle kabul ediyorum ve bu sevgiyle sizi yargılıyorum. Rabbinin hükmü 

insanlarınkinden ne kadar farklıdır! 

69 Benim tarafımdan işaretlenmiş yüz kırk dört bin kişiden bir kısmı ruhani bir görevi yerine getirmek 

için bu ses taşıyıcıları aracılığıyla Sözümü işitecek, bir kısmı sezgi yeteneğiyle desteklenerek emirlerimi 

ruhani olarak alacak ve öte dünyada olan bir başkası da insanlığa yönelik görevini ruhani yollarla yerine 

getirecektir. 

70 Işığım dünyanın her yerinde parlamalıdır. 

71 Bazıları Üstada bu etkinliklerin ne zaman olacağını sorar. Size doğrusunu söyleyeyim, pek çok şey 

sizin iradenize ve azminize bağlıdır. 

72 Bedendeyken uyanmayanlar, ruhları kendisini bağlayan ya da Benim İşimi tanımasını engelleyen 

her şeyden kurtulabilsin diye yeryüzünden alınır. 

73 Size birçok kez söyledim: çalışmak için daha iyi zamanları beklemeyin çünkü gelecek olanların 

daha da zor olup olmayacağını bilemezsiniz. 

74 Görevinizi yerine getirin ki daha sonra insanlığın işlediği pek çok hata için sizden hesap sormak 

zorunda kalmayayım. 

75 Bazıları bana, "Baba, beni bir süre daha bekle" diyor. 
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Bu konuda size söylediklerime kulak verin: Oğul'un dönüşü için uzun süre bekleyebilirim, çünkü ben 

Sonsuzluk'um; ama bunu kendiniz için kazanmanız için sizi gönderdiğimi unutmayın. 

76 Bazıları bana, "Tanrım, beni bu dünyadan götürsen iyi olur, çünkü artık dayanamıyorum!" diyor. 

77 Ne zaman kaderinizle uyum içinde yaşayacaksınız, ne zaman çektiğiniz acıların birçoğunun 

kendinizi ağır bir kusur yükünden kurtardığınız bir kefaret olduğunu anlayacaksınız? Yalnızca anlayış ve 

teslimiyet size huzur getirebilir. 

78 Ruhun bilgi yolunda ne kadar da yavaş ilerliyorsunuz! 

79 Yüzyıllar boyunca vahiyler ve deneyimler yaşadınız ve hala bir soruya cevap veremediğinizi 

gördüğümde ya da yaşam yolunuzdaki denemelerde ilerlemekten aciz olduğunuzu gösterdiğinizde sizi 

kırılgan bebekler olarak karşılıyorum. 

80 Hepinizin Benim öğrencilerim olmanızı, gerçekle yüzleşmenizi engelleyen şeylerden vazgeçmeyi 

başarmanızı istiyorum. 

81 Her zaman ruhani bir şekilde düşünün ki, Sözümü anlamakta zorluk çekmeyesiniz. Tanrı'nın 

görünmez olduğunu hayal edemeyenin siz olduğunuzu ve Beni düşündüğünüzde zihninizde hemen 

devasa boyutlarda bir insan figürü oluşturduğunuzu, bir biçimi olan ama görülemeyen ve her zaman kalın 

bir gizem perdesinin ardında saklı olan bir Varlık olduğunuzu unutun. 

82 İsa'da insan olduğumda, bu Tanrı'nın insan biçiminde olduğunu anlamanızı sağlamak için değil, 

ilahi olan her şeye karşı kör ve sağır olanlara Beni görünür ve duyulur kılmak içindi. 

Size doğrusunu söyleyeyim, İsa'nın bedeni Yehova'nın biçimi olsaydı, ne kanardı ne de ölürdü. 

Mükemmel bir bedendi, ama yine de insani ve narindi, öyle ki insanlar onu görebilsin ve onun aracılığıyla 

Cennetteki Babalarının sesini duyabilsin. 

83 Tanrısal anlayışınız gerçeklikten uzak olduğunda, fantezileri ve gerçek dışılığı yok etmek ve doğru 

yola girmenizi sağlamak için yardımınıza geldim. 

84 Ben yolum, gerçeğim ve yaşamım. Benim öğretilerim ölümle ilgili değil. Size sık sık ruhani krallığın 

varlığından söz ettiğimde, bunun nedeni ruhunuz için bir vaat olarak yaşam ve sonsuz mutluluk olmasıdır; 

ölümü özlemeniz ve bu yaşamdan nefret etmeniz için değil. 

85 Sözüm şu anda size ruhsal yaşamdan söz ediyor ve bunun nedeni gelişiminizde yaşam kitabının 

ruhun açığa çıkmamış sırlarını gösteren bölümüne çoktan ulaşmış olmanızdır. 

86 İnsan ruha sahip olduğuna göre, ruhun ona varlığının bazı özelliklerini ifşa etmesi doğaldır; ancak 

size daha önce de söyledim: Maddenin etkisi ruhun egemenliğine ve yönlendirmelerine boyun eğmediği 

sürece, insan kendi iç ışığını görmek ve ruhani sesini duymak için kendi içine çok az nüfuz edebilecektir. 

87 Bir toplama ve düşünme anı yaşamayı başardığınızda, farkında olmadan ruhani olanla bağlantıya 

geçersiniz ve ebedi olana ve bu ebediyetten bir şeyin varlığınızda yaşadığı ve kıpırdadığı gerçeğine dair bir 

hisse sahip olursunuz. İnsan ilk zamanlarda kendi içinde bir varlık, bu dünyaya ait olmayan ama başka bir 

düzleme ait bir varlık taşıdığını keşfettiğinde de durum aynıydı. Bu onu hiç korkutmadı, aksine umutla 

doldurdu, çünkü hayatının bu dünyadaki kısa varoluşla sınırlı olmadığını gördü. Kendini bedeninden 

ayırdığında, ruhunun bu dünyada bulamadığı bir mutluluğu yaşayacağı bir dünyaya yükseleceğinden, 

yüksek idealinin adil bir şekilde tatmin edileceğinden şüpheleniyordu. 

88 Tüm bu ilhamları öğretilerimle doğrulamak için yeryüzüne geldim; ve gözyaşının, sefaletin ve 

anlaşmazlığın olmadığı bilgelik, sevgi ve adalet dolu bir dünyanın hayalini kuranlara, umutlarında sebat 

etsinler diye Dağdaki Vaazımı adadım. 

89 Hıristiyanlığın ilk ustaları insanlığa ne büyük bir şefkat ve sevgiyle ders verdiler. Sözlerinin gücü, 

dönüştürdükleri ve ruhanileşmeye davet ettikleri eserlerinin doğruluğuna dayanıyordu. 

90 Onlara usta diyorum çünkü Benim örneğime göre öğrettiler. Eğer daha sonra birisi Benim 

öğretilerimin anlamını anlamadan inanç zorlaması altında öğretmek isterse, o bir usta değildi. Eğer gücü 

kardeşlerini düşünme, inanma ve yargılama özgürlüğünden mahrum etmek için kullandıysa, Beni örnek 

almamıştır, ama ruhların Benim vahiylerimin anlamına nüfuz etmeye çalışmasını fiilen engellemiştir. 

91 Sana söylüyorum: Ne zaman Benim adım ve öğretilerim insanlara boyun eğdirmek ya da korku 

salmak için kullanılmış ve bu korku aracılığıyla insanlar inanmaya zorlanmışsa, güdülen amaç ruhani bir 
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amaç değil, dünyevi güç peşinde koşmak olmuştur. Üstat'ın size bu cümlede özetleyebileceğiniz sözünü 

ve örneğini verirken niyeti ne kadar farklıydı: "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir." 

92 Benim tekneme gelin, çünkü o asla alabora olmaz. Ama Petrus'un Efendi'nin uyuduğunu sandığı 

zaman yaptığı gibi kuşkulanmayın; çünkü aksi takdirde sizinle konuşan artık Benim sesim değil, acı olur: Ey 

imanı az olanlar! 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 4 
1 Sözümü her duyduğunuzda, acınızı Benimle birlikte terk ettiğinizi hissedersiniz. Ama neden Bana 

her döndüğünüzde yüreğiniz ağzına kadar acıyla doluyor? 

2 Benim huzurumu korumayı öğrenmenizin zamanı geldi. 

3 Bu zaman hazırlık zamanıdır ve her yerde, köylerde, kasabalarda ve ilçelerde, gezginlere manevi 

gölgeliklerini vermek için "ağaçlar" büyür. 

4 Bu gezginler, bu tezahüre gelip giden kalabalıklardır; onlara başka zamanlarda Yaşam Ağacı'nın 

yaprakları altında gölge bulduklarını söyleyen Sözümü duyduklarında, Vaat Edilmiş Topraklara yaklaşmak 

için zamanı nasıl kullanacaklarını bilmediklerini derinden anlarlar. 

5 Kurtuluş için yeni bir fırsatla karşı karşıya olduğunu hissettiğinde, aranızdan kim geçmişte yaptığı 

gibi Beni tekrar reddedecek? Kim görevinden kaçar ve vicdanının sesini duymazdan gelir? Bu ses 

tarafından uyandırıldıktan sonra kim materyalist hayallerine dalmaya devam edecek? 

6 Huzursuzluğunuza rağmen, Baba'nın sizi sevdiğini, sizi bağışladığını ve O'na gelebilmeniz için 

kendinizi yenilemenize yardım ettiğini söylediğini duyduğunuzda ruhunuz titredi. 

7 İlahi sevgiye boyun eğdiniz ve sevinçle hastaları aramaya koyuldunuz, öyle ki onlar Efendi'nin 

huzuruna koşabilsinler ve O'nun yanında dertlerine şifa bulabilsinler. 

8 İşte manevi meyvelerini insanlara sunan ağaç. 

9 Ben sonsuz yaşam ağacıyım. Çarmıhtaki İsa'yı hatırlayın. O, dalları gibi kolları da insanlığa gölge 

vermek için sevgiyle açılmış bir ağaç gibiydi. O kalabalığın üzerine yavaşça inen sözleri ve damla damla 

düşen Kanı, ilahi ağaçtan kopan meyveler gibiydi. 

10 Sizin için ilahi bir meyve olan bu sözü son kez duyacağınız 1950 yılı yakındır. O zaman ağaç, meyve 

ve gölge ruhunuzda olacaktır. 

11 O sırada hâlâ materyalist düşünceye sahip olanlar ve Benim Sözümden fanatiklik duyanlar Beni 

geri tutmaya çalışacaklar ve bir süre daha kendileriyle bu biçimde konuşmamı isteyecekler; ama bu 

mümkün olmayacak çünkü Ben isteğimi size bildirdim ve bu yazılıdır. 

12 Sözüme teslim olan "bülbüller" bu tezahür için sessizliğe bürünecek ve Ben de onların itaatini Söz 

ve ilham armağanıyla ödüllendireceğim. 

13 O zamanlar için yüksek öğütlerimde neler sakladığımı henüz bilmiyorsunuz. Daha bugünden, o 

kutlu zamanlarda hepinizden isteğimi yerine getirmenizi ve koyunlar gibi itaatkâr ve nazik olmanızı 

beklediğimi söylüyorum. 

14 Ancak, birbirinizi yargılamanız Benim isteğim değildir. Çocuklarımın her birini yargılayan Benim 

kusursuz adaletim olacaktır. 

15 Beni dinleyin, halkım, boşluğa konuşmama izin vermeyin. Düşünmek ve öğrenmek için hâlâ 

vaktiniz var. 

16 İnsan geçici olarak bunu yapma fırsatına sahip olsa da, hiç kimse kendi iradesine göre hareket 

ettiğini iddia etmesin; çünkü Rab'bin doğruluğu ona ulaşacak ve ancak o zaman onun için mukadder olan 

gerçekleşecektir. 

17 Kendinizi hazırlayın, Üçüncü Çağ'ın peygamberleri, öyle ki kalabalıkları uyarabilesiniz ve sahte 

Mesihler ve sahte bildirilerle kandırılmasınlar. 

18 Eğitimsiz ve basit bir ses taşıyıcısı aracılığıyla size ilettiğim için bu sözlerimden şüphe etmeyin. 

19 Kalkın ve bu öğretileri herkese duyurun, çünkü çok az zaman kaldı. 

20 Kardeşlerinizi uyanık tutmak için tek bir ışık sözcüğü yeterli olacaktır. 

21 Kusurları iyi niteliklerle değiştirmek, insan yaşamının yıkıntıları üzerine daha yüksek bir krallık inşa 

edecek olan geleceğin spiritüalistlerinin asil arzusu olacaktır. 

22 Bu yüksek ahlak, daha derin bilgi ve daha büyük maneviyat dünyasını inşa edecek olanlar 

geleceğin nesilleri olacaktır. Ancak siz bugünün insanları da çok şey yapabilirsiniz. Biraz iyi niyetle, 

sapkınlıklar ve rezilliklerle dolu bir geçmişin kalıntılarını, enkazını kaldıracak, geriye sadece uzun ve acı 

verici bir deneyimin ışığını bırakacaksınız. Zihninizin erdemlerle meşgul olması ve dudaklarınızın 
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ruhunuzda filizlenen hakikat ve ilhamın güvenilir bir aracı olması için iyi bir yaşam tarzı sürdürmeye 

gayret ederseniz, sizi kutsayacağım ve birlikte inşa edeceğiniz barış krallığının bir ışık pırıltısını görmenizi 

sağlayacağım. 

23 Ayaklarınız toprağa değse de, özlemlerinizin onun tarafından tutulmasına izin vermemelisiniz. 

Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ve dünyaya ait olanı dünyaya vermeyi unutmadan gözünüzü daha da yükseğe 

dikin. 

24 Sözüm herkes içindir, ama herkes onu aynı şekilde kabul etmez. Pek çok kişi bunu kayıtsızlıkla 

duyuyor, ama Beni duymanın zevki olmadan yaşayamayanlar da var. Bunlar arasında hiçbir maddi gıda 

almadan gelen ve Sözümü işittiğinde ihtiyaçlarını ve yoksunluklarını unutan ve toplantı odasından 

çıktığında güç ve umutla, huzur ve teselliyle öylesine dolduğunu hisseden birini de gördüm ki 

mırıldanmaya başladı: "Doğrusu, insan yalnız ekmekle değil, Tanrı'dan gelen her sözle yaşar." 

25 Kimsenin haberi olmadan her kalbin ne sakladığını sadece ben görüyorum. Üzgün, susuz, hasta 

veya yorgun koyunlar buluyorum; sevgisiz ve yuvasız yaratıklar, yine de Beni duyduklarında şöyle diyorlar: 

"İlahi Üstadı dinlediğimde mutlu oluyorum, çünkü o zaman tüm endişelerim buharlaşıyor ve kalbim ışık ve 

sevinçle dolup taşıyor". 

26 Ancak diğerleri uyuşukluğa gömülür ve Rablerinin sesini duydukları ilk günlerdeki gibi yüreklerinin 

yumuşamasına izin vermezler. 

Ama bazıları dinlerken diğerleri dinlemediği sürece, bazıları Beni hissederken diğerleri hissiz kaldığı 

sürece öğretiye nasıl devam edilir? 

27 Öğrencilerim, içinize dönün, Beni daha önce olduğu gibi duyun ve hissedin. Bu Söz'ün yaşamınız 

ve kaderinizin ışığı olduğunu nasıl itiraf ettiğinizi hatırlayın. Bugün size söylediğimi unutmayın: İhtiyacınız 

olan şey zamanı gelince size verilecektir. 

28 İman ve bilgi alevinin yeniden parlayabilmesi için lambalarınıza yeniden yağ doldurun. 

29 Uyumayın, uyanın ve dua edin, çünkü Üstat evinize girdiğinde sizi şaşırtabilir, tıpkı varlığımı her 

fırsatta hissettiğiniz o ruhani coşku günlerinde yaptığı gibi. 

O zaman hayatınızın, siz farkında olmadan sizi aydınlatmayı bırakan o ışık tarafından nasıl yeniden 

aydınlatılacağını ve size bolluk ve bilgelik dolu bir geleceğin güvenini yeniden kazandıracağını 

göreceksiniz. 

30 Tüm düşüncelerinizi Bana emanet edin; Bana kalbinizi sunun; her acı ve ıstırap aldığım çiçekler 

gibi olacaktır; acı, burukluk ve hayal kırıklığı çiçekleri, ama nihayetinde arınmaya tanıklık ettikleri ve Bana 

yükselen bir koku yaydıkları için çiçekler. 

31 Kendinizi sessizliğe bırakın, ey ışığımı alan ruhlar, kalbiniz Bana üzüntüsünden yakınırken. 

Gözyaşlarınızı Bana bırakın ve onlar için şifalı merhemimi alın. 

32 Baba, Yüce Varlık, gözlerini sizin üzerinize dikmiştir. Kendinizi O'nun önünde yenilmiş ya da güçsüz 

göstermeyin; çünkü sizi yarattığında size Kendi gücünü verdi. 

33 Eğer çektiğiniz acılar ağırsa, O'nun merhameti daha büyüktür. İman ve sevginin erdemlerini yerine 

getirin ve O'nun sizi sonsuza dek iyiliğinin ve bilgeliğinin krallığına getireceğinden kuşku duymayın. 

34 İnsanlar, Bana güvenin ve gücünüz tükendiğinde, yeni bir güç kazanırken çarmıhınızın yükünü 

Bana verin. 

35 Bu dünyanın arındırıcı bir kaynak olduğunu ve ruhunuzun gerçek yuvasına dönmek üzere onu terk 

ettiğinde uzaydaki ışık gibi parlayacağını anlayın. Size söylediğimi hatırlayın: "Beni arayan Beni bulur; 

arayan bulur." - Beni aradınız ve şimdi önümde duruyorsunuz. 

36 Ama Beni arayıp da bulamayanlar da vardır, çünkü bunu Benim olamayacağım bir yerde yaparlar. 

O zaman bunlar Bana çok yakın olduklarını, Benim kendi içlerinde olduğumu bilmeden Benim varlığımdan 

şüphe etmeye bile başlarlar. 

37 Beni kendi kalplerinde bulamazlar çünkü onlar kapalı tapınaklar gibidir. İçlerindeki huzur ve ışık 

gizli kaldı. 
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Ama benim yaşadığım ve sizinle derin vahiyler hakkında konuşmak ve size pek çok gizemin "nedenini" 

açıklamak için girmenizi beklediğim gerçek mabet var. İçeri girdiğinizde, nereden geldiğinizi ve kaderin sizi 

nereye götürdüğünü bilirsiniz ve daha önce hiçbir şey görmediğiniz yerde Beni bulduğunuza şaşırırsınız. 

Ama bu kutsal alanı bilmeyen kişi, tapınağını malzeme üzerine inşa eder, içine bir sunak diker ve 

üzerine elleriyle yaptığı bir tanrı yerleştirir. Ancak zaman içinde ve kendi kültünün kusurluluğuna ikna 

olduktan sonra uyanır ve ruhani Tanrı'yı, gerçeğin Tanrısını, tek Tanrı'yı aramaya koyulur, çünkü kendi 

tasarladığı Tanrı ona hiçbir şey veremezdi, çünkü yaşamı yoktu. 

38 İnsana yaşam veren, onu yaratan Tanrı'dır; ve tanrıları yaratıp onlara yaşam verebilecek olan 

insan değildir. 

39 Bu kelimeyi azar azar duydukça, anlamaya daha da yaklaşırsınız. Bu aydınlanma ruhunuzu 

tamamen doldurduğunda, Bana şöyle diyeceksiniz: "Tanrım, mucize gerçekleşti. 

40 Böylece şu anda ruhta yaptığım işlerin ne olduğunu anlayacaksınız. 

41 Ruhaniyetiniz Bana inanmak için Birinci ve İkinci Zamanların mucizelerine ve kanıtlarına ihtiyaç 

duymayacaktır. 

42 Bugün göksel manın ruhsal biçimde indiğini göreceksiniz. Büyük günahkârların yürekleri olan 

kayalardan tövbe sularının fışkırdığını göreceksiniz. İman ve erdemde ölü olanların dirildiğini, ahlaki 

hastalıklarla hasta olanların kendilerini arındırdığını ve gerçeğe karşı kör olanların gözlerini açıp 

ihtişamımı gördüklerini göreceksiniz. 

43 Eğer İkinci Çağ'da bir insan olarak doğuşum bir mucize idiyse ve bedensel ölümümden sonra 

ruhsal dirilişim bir başka mucize idiyse - doğrusu size söylüyorum - o zaman bu zamanda bir insan zihni 

vasıtasıyla tezahürüm ruhsal bir mucizedir. 

44 Kehanetlerim bu zamanda son ana kadar gerçekleşecek. Size bir bütün oluşturan üç vasiyetimi 

bırakıyorum. 

45 Eskiden Baba'yı sevgi, fedakârlık ve bağışlama olarak tanıyanlar, şu anda O'nu mükemmel bir 

şekilde tanımalıdırlar ki, O'nun doğruluğundan korkmak yerine O'nu sevebilsinler ve O'na tapabilsinler. 

46 İlk Çağ'da yasaya bağlı kaldıysanız, bu ilahi adaletin sizi cezalandırmasından korktuğunuz içindi; 

işte bu yüzden Tanrı'nın sevgi olduğunu bilmeniz için size Sözümü gönderdim. 

47 Bugün ışığım size geliyor ki, yoldan sapmayasınız ve yasama sadakatle yolun sonuna ulaşabilesiniz. 

48 Uzun bir süre boyunca dünyaya hizmet ettiniz ve o da sizi kötü bir şekilde ödüllendirdi. Ama 

insanın dünyanın hizmetkârı olması gerektiği size ne zaman söylendi? Size "Yeryüzünü egemenliğiniz 

altına alın" denildiğini bilmiyor musunuz ya da hatırlamıyor musunuz? Savurgan oğul gibi ne kadar sık 

önüme gelmek zorunda kaldınız! 

49 Bana erdem, fazilet ve alçakgönüllülükle dolu olarak gelmeniz Benim arzumdur. 

50 Sizi ruhsal cüzamla kaplanmış buldum ve kendi isteğimle sizi iyileştirdim. Kardeşlerinizi de aynı 

şekilde, günahlarından dolayı tiksinti duymadan iyileştirmenizi istiyorum. O zaman Beni sevdiğinize 

tanıklık eden işleriniz olacaktır, kalp hissetmeden bunu ilan eden dudaklarınız değil. 

51 Sinagogda Tanrı'nın önünde değerli olmakla övünen ve sokaklarda hayırseverlik sergileyen 

Ferisiler gibi davranmamalısınız. 

52 Öğretilerimi derinlemesine incelemek için saklayın, çünkü bu Sözü artık ses taşıyıcısının zihninden 

duymayacağınız gün yaklaşıyor ve o zaman öğrenip anlayanlar yenilmez askerler gibi güçlü olacaklar. 

53 Eğer hazırsanız, Benden ilham alarak konuşacak ve insanlığa bu basit yolu öğreteceksiniz. Yeni 

öğrencilerimden bazıları insanları arayıp bulmak zorunda kalırken, diğerleri kardeşlerinin gelip 

öğretilerimi onlardan dinlemelerini beklemek zorunda kalacaklar. 

54 Sözümü ve öğrettiklerimi çocuklara da açıklayın. Unutmayın ki Benim öğretilerim yaşa ya da 

cinsiyete göre değişmez, çünkü ruh içindir. 

55 Öğretilerimi çocuklara verin, onları basitleştirin ve akıllarının erişebileceği bir yere getirin. Ancak 

şunu asla unutmayın ki, öğretilerimi açıklamanın en iyi yolu, hayırseverlik, sabır, alçakgönüllülük ve 

ruhanileştirme çalışmalarınızı görecekleri yaşamınızın erdemidir. Bu, en iyi öğretim şekli olacaktır. 
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56 Onlara İsa'yı, Meryem'i ve dünyaya ışık mesajı getiren tüm o kadın ve erkekleri anlatın. Bu şekilde 

onlara Bana giden yolu göstermiş olursunuz. 

57 Onlara, dinlenme gününde ruhunuzun Beni yüceltmek için kutsal alanıma girdiğini söyleyin. Altı 

gün boyunca insani görevlerinize ve eğilimlerinize adanırsınız ve sonra bir gün dinlenir ve Rabbinize birkaç 

dakika tefekkür ve ibadet edersiniz. 

58 Orada Beni sizi beklerken bulacaksınız, her zaman duanızı bekliyor olacağım; bu dilde Bana 

endişelerinizden, sevginizden bahsedecek ya da Bana şükranlarınızı sunacaksınız. 

59 İlahi Sözümü duymaya hevesli kalabalıkların oluşturduğu mabedime girdiniz. Size doğrusunu 

söyleyeyim, sizi bir öğreti seline boğdum. Bu Söz ruhunuzda verimli bir tohum olacak ve böylece kendinizi 

Benim işçilerime dönüştürebileceksiniz. 

60 Minnettar kalplerle geliyorsunuz, çünkü size aktif hayırseverlik yaymanızı söylemeden önce, size 

sağlık, huzur ya da başka bir kayıp iyiliği geri vererek bir mucize bahşettim. 

61 Bugün, minnettarlığınızla Bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, bu kadar sevginin karşılığını ödemek 

için ne yapabilirim?" Sonra size uçsuz bucaksız "tarlaları" gösteriyorum ki onları ısırganlardan ve 

kayalardan temizleyip sevgi, barış ve merhamet tohumları ekebilesiniz. 

62 Sizi göndermeden önce, savaşta ne bocalamanız ne de cesaretinizi kaybetmeniz için sizi güç ve 

imanla dolduruyorum. Çoğu kez buğdayınızın dikenler ve deve dikenleri arasında filizlenip büyüdüğünü 

göreceksiniz. Hasat zamanına kadar buğdaya orada bakacak ve sonra buğdayı daralardan ayıracaksınız. 

63 Tarlaları işlemek size ne kadar acıya mal olursa, onlara olan sevginiz ve onların çiçek açtığını 

gördüğünüzde duyduğunuz memnuniyet de o kadar büyük olacaktır. 

64 Size doğruyu söylüyorum: Benim talimatımla yetiştirdiğiniz bu ruhani buğday, yedinci kuşaktan 

sonraki torunlarınız için sonsuz yaşam ekmeği olacaktır. 

65 Ey öğrenciler, sevinçte birleşmiş olanlar, Beni dinlemekten bıkmayın. Kendimi gösterdiğim bu kirli 

insan dudakları aracılığıyla ruhunuzla konuşuyorum. Ama size doğrusunu söyleyeyim, Benim Sözüm bu 

kirlilikle lekelenmez, ruhunuza tertemiz ulaşır. 

66 Tarlanın, tohumun, suyun ve tarla aletlerinin ne olduğunu anlayabilmeniz ve toprağı hazırlamanın, 

ekmenin, sulamanın ve ona bakmanın mükemmel yolunun ne olduğunu bilebilmeniz için öğretimi 

inceleyin. 

67 Bu şekilde çalışan çiftçi iyi meyveyi kötüden nasıl ayırt edeceğini bilecektir. 

68 Bakın, ne kadar çok kişi ekebileceğini düşünerek yola çıktı ve bu buğday yerine, olgunlaştığında 

onlara diken veren garip tohumlar ekti. 

69 Üçüncü Çağ'ın emekçisinin yerinde olmasını istiyorum. Bu nedenle büyük kalabalıklara çağrı 

gönderiyorum ki, onların arasından bu zamanda Beni takip etmesi gerekenler yola çıkabilsin. 

70 Böylece, ben size birbiri ardına dersler verdikçe, görevinizi tam olarak üstleneceğiniz zaman 

yaklaşıyor. 

71 Gezintilerinizde başka zamanlarda ekilmiş ve sadece sulama ve bakım bekleyen tarlalara 

rastlayacaksınız. Bunlar, peygamberlerin ve elçilerimin zamanından beri aldıkları iman tohumunun içinde 

olduğu ruhlardır. 

72 Bazıları Birinci Çağ'ın tohumunu taşır, diğerleri Birinci ve İkinci Çağ'ın tohumunu taşır ve bu 

Üçüncü Çağ'da size verdiğim tohumu onlara yerleştireceksiniz, çünkü siz Üç Çağ'ın tohumuna sahipsiniz, 

işte bu yüzden size Üçlübirlikçiler diyorum. 

73 Sizi bekleyen hayat ve iş budur. Size her şeyi verdiğim halde neden mücadeleden korkuyorsunuz? 

Mücadelenin en zor kısmı henüz başlamamışken neden bazı işçilerimin gözlerinde yaşlar görüyorum? 

Size yakın olduğuma, ruhsal armağanlarınızın bir gerçeklik olduğuna, deneme anlarında, ruhsal 

mükemmelliğiniz için kritik anlarda Benden isteyeceğiniz her şeyi size vereceğime inanmanızı istiyorum. 

Artık seni korkak görmek istemiyorum. 

74 Çoğu ruhunu unutarak ekmek, şifa ya da beden için iş istemeye geliyor ve hepsinde bir mucize 

yaratıyorum, çünkü bunlar da yarın kardeşlerinizin kalplerinde inanç ve umudu ateşleyecek tanıklıklar 

olacak. 
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Ama benden çok az şey isteme. Size bu kadar çok görünen şey yakında sona erecek. Bunun yerine, 

Benden ebedi faydalar, ruhani iyilikler isteyin. O zaman size dünyaya ait olanı ek olarak vereceğim. 

75 Benden isteyebileceğinizden çok daha fazlasını size verebilirim. Bu nedenle, kendinizi bu kadar az 

şeye teslim etmeyin. 

76 Kalpleri tükenmez hayırseverlik pınarlarına dönüştürebilirim, zihni ilhamla ve dudakları sözle 

doldurabilirim. Size şifa armağanını ve karanlığı çözme ve kötülüğü yenme yetkisini verebilirim. 

77 Her kim bu tür şeyleri ararsa, ruhunda bilinçsizce var olan güçlerin kendisinden nasıl çıktığını 

deneyimleyecektir. Böylesine büyük yeteneklere sahip olmasına rağmen kapısını çalana kim kapılarını 

kapatır? Benim gücümden yararlanan kişiye hangi yollar engebeli ve uzun görünebilir? Elementler 

üzerinde bile gücü varken hangi hava ona acımasız görünebilir? 

78 Ey öğrenciler, en yüce göreviniz sevgi faaliyeti olacaktır! Çoğu zaman bunu övünmeden, sağ elin 

yaptığını sol elin bilmesine izin vermeden gizlice yapacaksınız. Ancak, sevgi faaliyetlerinizin hemcinsleriniz 

tarafından görüleceği ve böylece onların da bu faaliyetlere katılmayı öğrenecekleri durumlar olacaktır. 

79 Ödül konusunda endişelenmeyin! Ben, çocuklarının yaptıklarını tek bir tanesini bile unutmadan 

adaletle ödüllendiren Babayım. 

80 Size gerçek sevgiyle bir bardak su verirseniz, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemiştim. 

81 Bana vardıklarında şöyle diyenlere ne mutlu: "Tanrım, çalışmalarımın karşılığı olarak hiçbir şey 

beklemiyorum; var olmak ve Senin çocuğun olduğumu bilmek bana yeter ve şimdiden ruhum mutlulukla 

doldu." 

Sana söylüyorum: Ağlayarak geliyorsunuz çünkü yolunuzu, sağlığınızı ve işinizin anahtarlarını 

kaybettiniz. Ancak o zaman göksel Babanızı hatırlayacaksınız. 

82 İşte aranızdayım. Üstatla birliktesiniz ve sizi buraya getiren sebep önemsiz. 

83 Öğretilerimi dinleyin! Bazıları öğrenciler içindir, ama "küçük çocuklar" için olanlar da vardır. 

84 Öğretilerimde ilerlemiş olan ve cehaletinizi gizlemeye çalıştığınız kardeşlerinizin arasında 

olmaktan utanmayın. Onlar da senin gibi geldiler. 

85 Buraya azar azar gelen sizler, ilahi dersi öğrenin ki sizden sonra gelenlere sunacak bir şeyiniz 

olsun. 

86 Yeni öğrencilerimi cüruflar arasında aramam, onları daha sonra kardeşleri için bir yenilenme, 

yaşam ve ışık mesajıyla insanlığa göndermek üzere Sözümle yenilemem kimseyi şaşırtmasın. 

87 Bu halkın günahları, kusurları ve kirleri altında, Ruhumun ışığı bu zamanda kendini gösterdi. Bu 

nedenle, ışığı parlatana kadar bu karanlıkları fethetmek için mücadele etmeye geldim. 

88 Gözlerini böylesine büyük bir insani kusurluluğa kapatan ve böylesine büyük bir sefaletin üzerine 

yükselen, yeni tezahürümde Benim Varlığımı nasıl bulacaklarını bilen herkes kutsanmıştır. 

89 Bu eğitimsiz ve günahkâr halk gittikçe daha fazla cilalanacak ve arındırılacaktır, çünkü ruhani 

çalışmamın nesilden nesile daha büyük bir mükemmellikle ortaya çıkmasını sağlamak onların görevidir. 

90 Artık dün olduğunuz kişi olmayın. Modası geçmiş kültleri, kötü alışkanlıkları bırakın ve ruhunuzu 

iyileştirmek için çabalayın. 

91 İsa ve peygamberler tarafından Benim yeni gelişim olarak ilan edilen zamanda sizi şaşırttım. 

Şimdi vaadim gerçekleşiyor, günahın ahlaksızlığın en yüksek noktasında olduğunu görüyorsunuz, insan 

hırsının ve nefretinin bu zamanda insanların ruhunu saran karanlığın sonuçları olarak savaşlarda ortaya 

çıktığını görüyorsunuz. 

92 Ama işte, karanlığın en aşılmaz olduğu anda, ilahi bir ışın onu parçalamak ve insan sözü haline 

gelerek insanlara şunu söylemek için indi: "Birbirinizi sevin". 

93 İzleyin, dua edin ve kendinizi yargılamayın ki size bir daha "Aranızda günahsız olan ilk taşı atsın" 

demek zorunda kalmayayım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 5 
1 Bu İlahi Ruh için bir sevinç anıdır çünkü İsrail halkı Yeni Antlaşma Sandığı'nın önünde toplanmıştır. 

2 Size izimi bırakmak için yeniden geldim ve siz onu takip ettiniz. Sizi besledim ve lütfumla süsledim. 

3 Bu, İlyas'ın hazırlandığı ve hevesle umut ettiği bir gündür; ruhunun sevindiği an gelmiştir. Saf İlyas 

koyunlarını gösterir, çünkü onları daha önce tövbe, yenilenme ve yücelme olan lütuf pınarında yıkamıştır. 

Bugün Çoban'ın Bana gösterdiği kişilerin sayısı azdır, halkımın şekillenmesinde bu bir başlangıç sayılmaz, 

ancak "ilklerin" birleşmesini istiyorum ki "sonlara" iyi bir örnek verebilsinler. 

4 Savurgan oğul gibi başınız öne eğik ve utanç içinde Bana gelmenizi istemiyorum. Babanızın evini 

kendi eviniz gibi görmenizi istiyorum. 

5 Zil çaldı, saat geldi, kalabalık yaklaşıyor. Uyuyan koyunlar uyanacak çünkü İlyas çocukların, 

gençlerin ve yetişkinlerin ruhunu Sözümün ışığını almaya ve onları Ruhumla birleşmeye hazırlamak için 

yaklaşıyor. 

6 Kalabalıklar çağrımı dinledi ve Sözümü arzulayarak geldiler, bu onlar için Vaat Edilmiş Topraklara 

ulaşmak gibidir. Esenlik ve teselli olan sesimi duymaya can atarak gelirler, çünkü sıkıntılar, korkular ve 

acılar yollarını kederli kılar. Onlar sunu yerine dilekçe getirenlerdir. Bazıları Bana hastalıklarını, bazıları 

işsizliğini, bazıları da yoksulluk ve gözyaşlarını sunuyor. Onlara tüm ek armağanları vereceğim ve ruhun 

bedenden önce geldiğini anlamalarını sağlayacağım. Bugün onlar hala Benim çocuklarımdır, ama bu 

yararların bir sonucu olarak, sonunda Benim öğrencilerime dönüşene kadar Beni izleyecekler. 

7 Bu yolda sizi bekleyen ayartmalara yenilmemeniz için size gücümü veriyorum. Aranızda sevgi, 

yardımseverlik ve uyumun hüküm sürmesini istiyorum. Altıncı Mühür'ün bu zamanında insanlığın ruhuyla 

Beni araması Benim İsteğimdir. 

8 Sizi Kendime yükseltmek istiyorum. Eğer İkinci Çağ'da insan olduysam ve sizin için Hayatımı 

verdiysem, şimdi insan aklı aracılığıyla iletişim kurduğuma göre, size İlahi Varlığımı vereceğim. Ama ben 

çarmıhı sırtımda taşırken, sizin yerine getirdiklerinizin içinde uyumanıza izin vermeyeceğim. Her birinize 

ait olan parçayı omuzlarınızda taşımanızı söyleyeceğim. Yol sizin tarafınızdan tanınacaktır, kan ve 

fedakarlık izleriyle işaretlenmiştir. Eğer çiçeklerle bezeli bir zevk yolu arzuluyorsanız, bu sizi hayat 

yolculuğunuzun taçlandırıcı ihtişamını bulacağı dağın zirvesine götürmeyecektir. 

9 Size "Marian halkı" dedim çünkü Kutsal Anne'yi nasıl seveceğinizi ve kabul edeceğinizi biliyorsunuz 

ve şefkat isteyen bir çocuk ya da şefaat isteyen bir günahkâr gibi ona geliyorsunuz. 

10 Meryem'in dünyadaki varlığı Benim insanlığa olan sevgimin kanıtıdır. Onun saflığı size açıklanan 

ilahi bir mucizedir. Benden yeryüzüne bir kadın olmak için indi ve rahminde ilahi tohum filizlenebilsin 

diye, "Söz "ün aracılığıyla konuşacağı İsa'nın bedeni. Şimdiki zamanda kendini yeniden ortaya koyuyor. 

11 Meryem'in sevgisi sizin için ilahi bir gemi gibi olacaktır. Çocukların annelerinin etrafında toplandığı 

gibi siz de onun etrafında toplanacaksınız. Onun tatlı sözlerini dinleyin ve kalplerinizi katılaşmış bulmasına 

izin vermeyin; içinize dönün ve tövbe edin ki onun ışığı size nüfuz edebilsin ve şefkatini hissedebilesiniz. 

Bu şekilde hazırlandığınızda, Tanrınızın, Meryem'in ve İlyas'ın önünde tek bir beden ve tek bir irade 

oluşturacağınıza yemin edin; Yeni Antlaşma'nın sandığı önünde bencilliği, nefreti ve fanatizmi 

kalplerinizden söküp atmak için yorulmadan mücadele edeceğinize yemin edin. Size gerçekten 

söylüyorum, eğer sözünüzü yerine getirirseniz, acı içinde yaşadığınız arınma süresi geçecektir. 

12 Halkım, kayalar bile Sözümün yargısını hissediyorsa, siz nasıl hissetmeyesiniz? Benim sesimle yer 

sarsılıyor ve sular hareket ediyorsa, yaratılışın en yüce varlığı olan ruhunuz nasıl sarsılmasın? 

13 Üstat öğretmek ve iyiliğini en güzel öğretilerle sizinle paylaşmak için yorulmadan gelecektir. 

14 Savaş zamanı yaklaştığı için, Yeni Antlaşma Sandığı'nın içerdiği anlamı kavramaya çalışın. Eğer İsa 

çarmıhtan: "Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar" dediyse ve cehaletiniz için 

bağışlandıysanız, bugün Benim İsteğim, artık Yasayı çiğnememeniz için Işığımı düşünmenizdir. 

15 Yabancı dediklerinizin Benim Sözümü aramaya gelecekleri ve yeni nesillerin daha büyük bir 

maneviyatla büyüyecekleri zaman yakındır. Yakında aranızda Beni sevgiyle dinleyecek ve kendilerini 

Benim öğrencilerime dönüştürecek farklı renklerde ve dillerde insanlar göreceksiniz, çünkü Sözüm 



U 5 

39 

dünyanın uçlarına kadar yankılanmak zorunda kalacak. Sonra, öğretildiklerinde, memleketlerine 

dönecekler ve bu mesajı yanlarında götürecekler. 

16 Öğrencilerim, ruhunuz yükselmeyi başardığı için Sözümü can kulağıyla dinleyen sizler, ruhsal 

olarak girdiğiniz yer Kutsal Ruh'un tapınağı olan mabettir. Kendinizi alçakgönüllülükle hazırladınız, 

kendinizi kardeşleriniz olarak gördünüz, kendinizi Benim İlahiliğimde sevdiniz ve bu lütfu elde ettiniz. 

17 Benim kurduğum ve sizin kirlettiğiniz her şeyin restorasyonu için çalışmak üzere bu Davanın 

havarileri olun. Zayıf olmayın, çünkü ilahi işarete sahip olan herkes yenilmez olacaktır. Bu lütfu sonsuza 

dek korumak istiyorsanız, bataklığın yollarına sapmayın. Artık karanlık ormanlara girmeyin, aksi takdirde 

İlahi Çoban sizi kaybolmuş koyunlar gibi ağlarken bulacaktır. 

18 Hepiniz bu mabedin inşasında çalışın, çünkü Benim önümde hiçbir erdem bilinmez kalmayacak. 

Sözüm size öğretecek, vicdanınız size yol gösterecek ve sezgileriniz hangi anda ve hangi yerde Sözümü 

ifade etmeniz ve iyilik yapmanız gerektiğini söyleyecektir. 

19 Ekilecek "tarlaları" bulun ve kayaları kaldırarak bunları işleyin. Çorak tarlaları verimli hale getirin, 

çünkü çalışmalarınızdan büyük meyveler bekliyorum. Böylece hem veren hem de alan için sevinç 

olacaktır. Size askerlerim diyorum ve sizi kutsuyorum. 

20 Altıncı Mühür'ün meleği tarafından tutulan borazan işitildi ve ruhsal olarak Benim önümde 

ettiğiniz yemin Yaşam Kitabı'nda yazılı kaldı. 

21 Çalışın, çünkü işinizi bitirdiğinizde ödül sizi bekliyor. 

22 Sizler Üç Zaman'da tohumumu alan emekçilersiniz. Ama siz aynı zamanda tarlalarının buğdayla 

yaldızlandığını gördüklerinde uyuşukluğa kapılan ve kurdun bitkilerin kökünü kemirmesine izin vererek 

meyvelerini sağırlaştıranlarsınız. 

23 İlk zamanlardaki çekişmelerinizi, sadakatsizliklerinizi, düşüşlerinizi hatırlayın. İşte bu yüzden şu 

anda sizi dağılmış ve zayıflamış buluyorum. Sizi yeniden toplamak için tekrar geleceğimi size 

duyurduğumu hatırlayın; işte buradayım. Üstat olarak ben sizin lekelerinize ya da hakaretlerinize 

bakmaya gelmedim. Sizi affetmeye, sizi kutsamaya ve size bir kez daha bilgeliğimi vermeye geldim. 

24 Bu, Benim Tanrısallığımla yaptığınız yeni antlaşmadır. Bu vahiy Yeni Antlaşma'nın sandığıdır. Bir 

daha asla yoldan sapmadan yolunuza devam etmek istiyorsanız, gidin ve kederlileri teselli edin, hastaları 

"meshedin "*, kayıpları kurtarın, körlere rehberlik edin ve adalete, anlayışa ve barışa aç olanlara yiyecek 

verin. Bedenen ya da ruhen hasta olanlara yol açın, Bana gelsinler ve onlara şifa vereyim; ama onlara 

acılarının nedeninin günahları olduğunu söylemeyeceğim. 
* Sadece bir ilacın uygulanması değil, öncelikle dua ile ellerin üzerine konulması anlamına gelir. 

25 Yoksulların çadırına geldiğimde, güçlülerin yurduna da geleceğim. Size doğrusunu söyleyeyim, her 

ikisinde de kardeş düşmanlığıyla karşılaştım ve bu tarlalara barış tohumu ekeceğim. 

26 Size hukuk ve adaleti içeren bu talimatı veriyorum ki, Efendinizi izleyerek düşmanlığın olduğu yere 

barış, bencilliğin hüküm sürdüğü yere hayırseverlik getirebilesiniz. Kardeşlerinizin yaşamlarında, yollarını 

aydınlatan yıldızlar gibi olun. 

27 Öğretilerimi asla tahrif etmeyin. İşimi yalnızca saflığı içeren bir kitap olarak sunun ve 

yolculuğunuzu tamamladığınızda sizi kabul edeceğim. Ruhunuzdaki lekelere bakmayacağım ve Vaat 

Edilmiş Topraklara vardığınızda size en büyük ödül olacak olan İlahi Öpücüğümü vereceğim. Verimli 

tarlalara ekmeyi öğrenmeniz ve orada çoğalmanız için bu dönemde size bir avuç tohum verdim. 

28 Size meyveyi zamanından önce toplamamanız, olgunlaşıncaya kadar bitkide bırakmanız 

gerektiğini öğrettim. 

29 Benim tarafımdan yeniden çağrılmanız ve tarlalarımda işçi olmanız için kaç yüzyıl geçmesi 

gerektiğini bilemezsiniz. Sevgim seni büyük kalabalıklar arasından bulup çıkarana dek dünyanın 

sokaklarında dolaştın. 

30 Bugün sizi süsledim ve mirasınızı size bildirdim. 

31 Hiç kimse bir daha müsrif evlat gibi olmak istemez, çünkü her dönüş daha acı verici olacaktır. 

32 Bencilliğin yeniden yüreğinize girmesine ve bu mirası yalnızca kendiniz için saklamanıza izin 

vermeyin. 
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33 Ruhen ayrı ve sadece görünüşte birleşik yaşamayın; çünkü insanları kandırabilirsiniz, ama Bana 

yalan söyleyemezsiniz. 

34 Nasıl dua edeceğinizi bilirseniz, yoldan çıkmazsınız, çünkü sizinle ilgilenen ve size rehberlik eden 

Ruhsal Çoban İlyas'ın yanı sıra, size öğüt vermek ve sizi düzeltmek için yeryüzünde önünüze koyduğum 

kardeşleriniz de vardır. 

35 Tüm toplumların birleşmesi ve bunun barış, birlik ve iyi niyetin bayrağı olması için çaba gösterin. 

Ellerinizde asla kardeş katili silahlar olmayacak. Size verdiğim silahlar sevgiden yapılmıştır. 

36 Şu anda hastaları nasıl "yağlayacağınızı" ve lütuf yaşamına ölmüş olanları nasıl dirilteceğinizi 

öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş savaşmayı ve Benim öğretimi yaymayı da öğreniyorsunuz; ama bu yolda bile 

hala zenginlik, dış ihtişam ve onur peşinde koşanlar var, çünkü bu lekelerin ne kadar acıyla temizlendiğini 

bilmiyorlar. 

37 Söz Aracısı'na emanet edilen armağan ne kadar büyüktür! Zihninden ve dudaklarından nasıl da 

bilgelik, sevgi ve teselli akıyor! O, Tanrı ile insanlar arasında, Beni işitebilmeleri için "arabulucudur". Kibir 

ya da gurur içlerinde yuvalanmamalıdır, çünkü böyle bir durumda günaha düşerler. Tanrısal 

esinlenmeden tam anlamıyla yararlanabilmeleri için örneklikleri nezaket, sadelik ve yardımseverlik 

olmalıdır. Ancak, aralarında kendilerini kral gibi hissedenler, hizmetkârlarını arayanlar ve etraflarını 

dalkavuklarla çevirenler olacaktır. Ama insanlar onlara inanabilecek mi? "Ölüleri" lütuf yaşamına 

yükseltebilecek ve kederli kalplere teselli verebilecekler mi? - Hayır, onlar sadece alay konusu olacaklar, 

bu da onlar için değil, Benim öğretilerim için olacak. 

38 Senin görevin öğretmek. Ama eğer Benden öğrenmezseniz, ne öğretebilirsiniz? 

39 Hepinizi eşit derecede seviyorum; hem Beni seven ve Yasama özenle itaat edenleri, hem de 

Yasama aykırı davranan ya da onu ihlal edenleri. Sonunculara acı çektireceğim, onları düzelteceğim ve 

sonunda onlar Benim iyi işçilerim olacaklar. 

40 Yeni Antlaşma Sandığı'nın önünde ettiğiniz yemini yerine getirmenize yardım edeceğim ve bu, 

dünyaya beraberinizde getirdiğiniz görevi tamamladığınızda olacak. 

41 Uyanık yaşamanız ve zihninizin ve kalbinizin her zaman ruhani talimatlara açık kalması için 

Kendimi her zaman içinizde hissettiriyorum. 

42 Kalabalıklar zamanın geçişine göre yaklaşacak ve "sonuncunun" bakışları, Sözümün ve 

donanımınızın doğasını yargılamak için giderek daha nüfuz edici hale gelecektir. 

43 Kendinizi arındırın! Yenilenme olmadan iyi meyve veremezsiniz. Kutsal Ruhumun ışığı 

vicdanınızdadır, öyle ki işleriniz Gerçeğimin tanıklığı olsun. 

44 Yılları, yüzyılları, çağları Bana yaklaşmak için kullanın. 

45 Bunu size söylüyorum çünkü öğretime kayıtsız kaldığınızı görüyorum; öte yandan ölümün 

yaklaştığını hissettiğinizde ağlıyorsunuz çünkü kaybettiğiniz zamanı tamamlamak ve yeniden yakalamak 

istiyorsunuz. 

46 Dağa tırmanmaktan korkmayın. Sizi yükseklerde beklediğimi biliyorsunuz. 

47 Çarmıh'ın zirvesinde Beni beklediğini bilerek İsa'da Çarmıh'a tırmandım ve cesur kaldım; bu 

öğretimi unutmayın! 

48 Kendimi insanlığa açıklamak için sizi kullanıyorum; sizin ağzınızdan göksel Sözümü söylüyorum. 

Ama insanlar bunu duyduklarında şüpheye düşerlerse, bu şüphe içeriğinden değil, sizin kusurlarınızdan 

kaynaklanacaktır. 

49 Size dua ve düşünce yoluyla, yardım göndermek istediğiniz herhangi bir yere kendinizi ruhen 

taşımayı öğretiyorum. Öğretimi farklı bölgelere götürmek için fiziksel olarak da gitmelisiniz. 

50 Tüm varlığınızdan yararlanmalıyım. 

51 Bu halkı oluşturmak için, ruhunuzu arkasına sakladığınız taştan kalpleri yumuşatmak zorundaydım 

ve sizi fetheden Benim sevgi Sözümdü. Daha sonra mücadelenizde engelleri aşmanız için size silahlar 

verdim - bunlar Benim öğretilerimdir - ve kendinize İsrail'in çocukları diyebilmeniz için öğretimi saflıkla 

uygulamanız ve Yasamı değiştirmeden öğretmeniz gerektiğini anlamanızı sağladım. 
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52 Bana sorduğunuz ve Bana yanıtladığınız şey sessizlik içinde, kalbinizin en iç kısmında gerçekleşir. 

Öğrencilerimin her birinin Sözümü tartışmak ve sorularımı yanıtlamak için kardeşlerinin önünde fiziksel 

olarak ayağa kalkmalarına izin verdiğim yıllar geride kaldı. 

53 Zamanın anıları silmesine ve Sözümü hafızanızdan uzaklaştırmasına nasıl izin verebilirsiniz? 

54 Talimatlarım sizi ince bir keski gibi yumuşatır, çünkü hayat tüm zorlukları ve sınamalarıyla sizi 

hazırlar. 

55 Yaşamınızın acı ve zor anlarında, Benim bilge ve mükemmel yasamın her şeyi yargıladığı 

düşüncesiyle kendinizi teselli edin. 

56 Beni arayabilmeniz için acınızın içinde oldum. İstemeyi, alçakgönüllü olmayı ve başkalarını 

anlamayı öğrenesiniz diye size yoksulluk çektirdim. 

57 Size güvenmeye devam edenlerin yarın için endişelenmeyen kuşlar gibi olduğunu göstermek için 

günlük ekmeği bile sizden esirgedim; onlar şafağın doğuşunu Benim Varlığımın bir sembolü olarak 

görürler ve uyandıklarında yaptıkları ilk şey, şükran duası ve güvenlerinin kanıtı olarak cıvıltılarını 

göndermektir. 

58 Sizi sınamak için Kendimi en sevdiklerinizde hissettirdim ki ruhunuz güçlensin ve bu güçle bu 

yaşamın büyük sınavlarında bedenini destekleyebilsin. 

59 İnsanlığın huysuzluğu büyüktür ve her insan yüreğinde bir kaya taşır; ama herkese Sözümün 

ruhsal okşayışıyla geleceğim. 

60 Muazzam kalabalıklar arasında, İsa'nın tahtaya çivilendiğini ve yeniden kan kaybından öldüğünü 

görse sarsılmayacak olanlar da vardır. İnsanlığın sınandığı bu saatlerde komşularından yükselen acı 

çığlıkları ve kan nehirleri onları daha da az etkiliyor. 

61 Artık hiçbir şey insanlara dokunmuyor. Her şeyi yüzeysel olarak görürler ve hiçbir şey 

düşünmezler. 

62 Gerçeğe, sevgiye ve merhamete uyanmaları için Sözümün ışığının ruhlara ulaşması gerekir. O 

zaman bu kadar çok acının nedenini anlayacaklardır. 

63 Hepiniz anlamalısınız ki, her biriniz için sonsuzlukta bir yer hazırladım ve bu yer bu dünyada değil. 

64 Yaşam yolunuzda Baba'nın bir buyruğunu yerine getiriyorsunuz: "Büyüyün ve çoğalın" diyen 

buyruğu. Ama şimdi ruhunuzun Bana dönüşünü hazırlama zamanı. 

65 Size birçok öğreti vereceğim ve bunları şu anda yazılı olarak bırakacağım, çünkü yakında Beni artık 

bu biçimde duymayacaksınız. Bundan sonra kendinizi donatacaksınız ve Benim ışığım doğrudan ruhunuza 

gelecek. Bu, Kutsal Ruh'un gerçek öğrencileri olarak yola çıkmanızın zamanı olacaktır. 

66 Peygamberlik, söz ve ilham armağanının doğruların ve azizlerin ayrıcalığı olduğunu sanıyordunuz; 

bu zamanda paryalara şöyle diyerek bu hatayı sizden aldım: Siz de Benim peygamberlerim, elçilerim ve 

öğrencilerim olabilirsiniz. 

67 İnsanlık maddi yetersizliğiniz nedeniyle sizi hor gördüğünde, Benim tarafımdan sevildiğinizi 

hissedebilmeniz için sizi soframa davet ediyorum. - Halkım, size duyduğum sevginin karşılığını nasıl 

ödeyeceksiniz? Sadakatinle mi yoksa nankörlüğünle mi? 

68 İlk başarıyla yetinmeyin, daha fazlası için çabalayın, çünkü onları bu İyi Haber'le geniş topraklara 

göndermek için donanımlı treni bekliyorum. 

69 Babanızı, eşinizi ya da çocuklarınızı geride bırakmaktan korkuyor musunuz? Size ait olanı dünyada 

bırakmaktan mı endişe ediyorsunuz? Her kim Benim öğrencim olmak istiyorsa, İkinci Çağ'daki elçilerimi 

hatırlamalı ve onları örnek almalıdır. 

70 Öğretimi duyururken bedensel ölümün şaşırttığı kişiye ne mutlu, çünkü onun ruhundaki ışık çok 

büyük olacaktır. 

71 Her zaman hazırlıklı olun, çünkü bu saat melekler tarafından bile bilinmemektedir. 

72 Benim Sözüm olan bu ilahi kitap ruhları mükemmelleştirecektir. Onun önünde ne yaşlı, ne 

yetişkin, ne de çocuk olacak, sadece öğrenciler olacak. 

73 Bu kitabı okuyun ve anlayın, çünkü size büyük dersler verecektir. Sizler, "bülbül" diye 

adlandırdıklarımın aracılığı ile size verdiğim Sözümü işitmekten bıkmayanlarsınız. 
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74 Yolda kendinizi ne kadar çok güçsüz hissettiniz ve yalnızca Benim sözlerimden bazılarını 

hatırlayarak yeniden güç kazandınız. 

75 Bugün, bir sınavla karşı karşıya kaldığınızda, ruhani dua yoluyla Benim Tanrısallığımla doğrudan 

temas kurmaya çalışın ve zihninizi temizlemek için kendi içinizde mücadele edin ki Baba'dan dilediğiniz 

lütfu alabilesiniz. 

76 Bana ne itiraf edeceğinizi yalnızca ben bilirim. Ve Bana olan sırdaşınız sizi suçlamak şöyle dursun, 

suçlarınızı asla açığa vurmayacaktır. Sana affetmeyi yeniden öğretiyorum. 

77 Ziyaretleri ders olarak alın ve öğretilerimden yararlanın. Zaman çabuk geçiyor. Buraya çocuk 

olarak gelenler şimdi genç; gençliklerinde bu kursa başlayanlar olgunluğa erişti ve orta yaşta başlayanlar 

yaşlı adamlara dönüştü. 

78 Sözümü duymak için kendini içsel olarak toplayabilen kişi onu özümsedi. Ama kim dinlerken 

düşüncelerinin Benim işime ait olmayan şeylere kaymasına izin verirse, ruhu talimatsız ve kalbi boş olarak 

oradan ayrılır. 

79 Sizi sadece lütufta bulunmak için çağırmadığımı, aynı zamanda bu şekilde Efendiniz ve 

kardeşlerinizle birlikte aldığınız çok şeyden bir şeyler aktarma yükümlülüğünü üstlenmeniz gerektiğini 

anlayın. 

80 Siz kirlenmişken, işimi bilmenize izin vermeyeceğim. Kardeşlerinize bu şekilde ne verebilirsiniz? 

81 Kendinizi hazırlayın, çünkü size emanet ettiğim şeyi birlikte korumanız gerekecek. En yüce yargıç 

olarak size acı çekerek değil, sevgi uygulayarak lekelerinizi temizleme fırsatı veren Babanıza karşı 

minnettarlık duymuyor musunuz? 

82 Eğer buna tövbe diyorsanız, sizden kabul ettiğim tek tövbenin bu olduğunu söyleyebilirim. İyi ve 

izin verilen olanı yapmak için yararsız ve kötü olanı reddetmenin bir fedakârlık yerine sizin için sadece 

ruhsal değil insani olarak da gerçek bir zevk olacağı gün gelecek. 

83 Elçilerimin çeşitli vilayetlere ve uluslara seyahat edebilmeleri için yolları asfaltlama sürecindeyim. 

84 Bu süre zarfında verdiğim sözler son yıllarda meyvelerini verdi; toplantı yerleri çoğaldı ve 

kalabalıklar arttı. 

85 Böylesine hassas bir görevin icrasına yaklaşmak için kendinizi çok garip hissediyorsunuz. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim, sayısız öğretilerim ve ilhamlarım dudaklarınıza Söz armağanını yerleştirecek. 

Ancak, bu vaadin yerine getirilmesine ulaşabilmeniz için Bana ve kendinize güvenmeniz gerekir. Bu 

güvene sahip olan ve Yasamı yerine getiren kişi, armağanlarıyla övünmesin, çünkü aksi takdirde sözü 

özden yoksun kalır. 

86 Sözüm neden her türden insanın kalbine gitti? - Alçakgönüllülüğü, saflığı ve sadeliği nedeniyle. 

87 Halkım, çocuklara insanlık için dua etmeyi öğretin; onların masum ve saf duaları çiçeklerin kokusu 

gibi Bana yükselecek ve acı çeken kalplere de ulaşacaktır. 

88 Çocukları hazırlayın, onlara pusularda ustalaşmanın yolunu gösterin, o zaman yarın sizden bir 

adım önde olacaklar. Sözümü anlasaydınız, Kendimi tanıttığım çeşitli söz aracıları aracılığıyla şekillenen 

düşüncelerin her birinin özünü zaten tanıyor olsaydınız ve öğretilerimden tek birinin değerini biliyor 

olsaydınız, bu işten söz etmekten bu kadar çekinmezdiniz. O insanların öğretilerimden birinin içeriğini 

duyabilmeleri için bir savaş alanına ulaşabileceğinizi hissedersiniz. 

89 Sana doğrusunu söyleyeyim, onların kimi pişmanlıktan, kimi de umuttan ağladıklarını görürsün. 

Neden zaman zaman bu kadar dokunulmaz kalıyorsunuz? - Ey Sözümün okşamasına alışmış olan katı 

yürekler! İsraf ettiğiniz bu ekmeğin bir kırıntısına bile sahip olmayan pek çok kişi olduğunu düşünmeden, 

huzur ve teselliye kavuşmuş olmanın mutluluğuyla uykuya dalmışsınız. 

90 Efendi'nin teselli edici sözlerinin birçok yürekte yaratacağı etkiyi görseniz sevinmezsiniz. 

91 Ey küçük çocuklar! Nihayet ne zaman ruhen büyüyeceksiniz? Vücudunuzun zayıflıklarına hakim 

olmaya ne zaman hazır olacaksınız? Ben çölü geçen, İlahi Sözümü ilan eden ve kayıp gezginleri arayan 

kişiyim. Ama insanların Benden aldıklarını başkalarına aktarmayı öğrenmelerini istiyorum. Bu nedenle, 

halkım, size hayırseverliği yaymak ve bu öğretilerin dünyanın uçlarına ulaşmasını sağlamak için kendinizi 
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hazırlamanızı söylüyorum. İnsanları çeşitli yollarla arayarak tüm uluslara ulaşmalarını sağlamak için 

çalışın. 

92 Bu, sevgi ve hakikate susamış olanlara sunabileceğiniz en iyi sudur. 

93 Diğer uluslardaki insanlar bu mesajı alamadıkları için yok olurken, size emanet ettiğim ruhani 

hazineleri sakladığınız için henüz işe koyulmadınız. Onlar yönsüz yürüyen insan kalabalıkları, su ve ışıktan 

yoksun gezginlerdir. 

94 Eğer yola çıkmazsanız, halkım, bilginiz size ne için hizmet edecek? Ruhani dünyada sizi bekleyen 

gelecek yaşamınız için hangi yararlı ve iyi şeyi yapmaya niyetlisiniz? 

95 Kendinize merhamet edin! Hiç kimse ruhunun maddeden ayrılacağı anın ne zaman geleceğini 

bilemez. Ertesi gün gözlerinin hâlâ ışığa açık olup olmayacağını kimse bilemez. Hepiniz yaratılmış olan her 

şeyin tek Sahibine aitsiniz ve ne zaman çağrılacağınızı bilmiyorsunuz. 

96 Başınızdaki saçların bile size ait olmadığını, üzerine bastığınız toprağın bile size ait olmadığını, 

kendinizin size ait olmadığını, krallığınız bile bu dünyaya ait olmadığından, çabuk bozulan mallara 

ihtiyacınız olmadığını düşünün. 

97 Kendinizi ruhsallaştırın ve ihtiyacınız olduğu sürece her şeye adaletle ve ölçüyle sahip olacaksınız. 

O zaman, bu yaşamdan vazgeçme anı geldiğinde, diğer dünyada size ait olanı ele geçirmek için ışıkla dolu 

olarak yükseleceksiniz. 

98 Çağlar boyunca tüm ruhani çalışmalarımın amacı, tüm çocuklarım için sonsuzlukta bir mutluluk ve 

ışık krallığı kurmak olmuştur. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 6 
1 Ne mutlu Üstadın öğretisini dinleyenlere, çünkü Benim öğretilerim gelecek kuşaklara 

aktaracağınız tohumlardır. Siz, küçük kardeşlerine örnek olarak onların yolunu hazırlayan ilk oğlusunuz. 

2 Bu, her gözün Beni göreceğine dair size verdiğim peygamberlik sözünü yerine getirmek üzere, 

İlahi Ruhumun tüm bedenlerin ve tüm ruhların üzerine döküldüğü Üçüncü Zaman'dır. 

3 Size doğrusunu söyleyeyim: eğer Benim Tanrısallığımla ruhtan ruha bağlantı kurarsanız, Beni 

göreceksiniz, çünkü Ben sizin ruhsal görüşünüzü geliştiriyorum. 

4 Sizler Benim Krallığımın mirasçılarısınız. Baba size yaşam ağacının meyvesini verdi, böylece tatmin 

olabilir ve daha sonra onun tohumunu yetiştirebilirsiniz. 

5 Rab toprakların sahibiydi ve onları çocuklarına, yani sizlere verdi ve sizleri "O'nun mülkünde 

çalışan işçiler" olarak adlandırdı. 

6 Görevlerini anlayanlar ve tarlalarda nasıl çalışacaklarını bilenler kendilerini tazelediler ve Bana 

memnuniyetlerini gösterdiler; güzel kokulu çiçeklerle süslenmiş yolu hayal edenler ve ağacın meyve 

vermek için bakıma ve ilgiye ihtiyacı olmadığına inananlar bugün kendilerini bitkin gösteriyorlar. Yaşam 

yolculuklarında o kadar çok sefalet, günah ve acı buldular ki, kardeşlerinin çarmıhını 

hafifletemeyeceklerini hissettiler. Günün işine başlar başlamaz kendilerini bitkin hissettiler. Kendilerini 

hastaları iyileştirme görevine adadılar ve kendileri de hasta oldular. 

7 Ama yine de Üstat öğrencilerine yeni öğretiler vermek ve yükselmelerine yardımcı olmak için 

onların arasındadır. Sana söylüyorum: Benden isteyin, size vereyim, çünkü Ben sizin Babanızım. 

8 Sevgi ve sabır dolu öğretilerim sizi çobanlarının sesini isteyerek takip eden uysal koyunlara 

dönüştürecek. 

9 Yeni Antlaşma Sandığı'nda Yasamın buyruklarını yerine getireceğinize dair yemin ettiğinizi 

unutmayın. 

10 Evet, öğrenciler, sizin göreviniz barış ve birliktir; Tapınağımı yeniden inşa etmeniz gerekecek 

çünkü sizin aracılığınızla insanlığa miras bırakacağım Sözüm, kehanetlerim ve emirlerim var. 

11 Ben de size diyorum ki: Baba'nın mirasçıları olduğunuz halde, neden Benim İradem'e karşı 

gelmeye ya da onu çarpıtmaya cüret ediyorsunuz? Böyle yaparak kefaret yükünüzü artırdığınızı 

düşünmüyor musunuz? - İşte hastalıklarınızın ve kaderin cilvelerinin nedeni! 

12 Sizi "birinci" yaptığım gibi, "sonuncu" olmayın. Yerinizi alın ve yolun sonuna kadar bu zarafeti 

koruyun. 

13 Kendinizi bölmeyin, tek bir aile oluşturun, ancak bu şekilde güçlü olabilirsiniz. 

14 Gurura kapılmayın, tarlalarınızın küçük ve tohumlarınızın hala sınırlı olduğunu unutmayın. Her 

zaman alçakgönüllü olun ve Baba'nın önünde yüceleceksiniz. 

15 Dün zayıf olanlar yarının güçlüleri olacaklar, özlemini duymanız gereken o yarın, güneşi ruhunuzu 

aydınlatacak yeni bir günün doğuşu gibi olacak. O zaman çarmıhın yükünü taşımanıza yardımcı olması için 

birbirinize yardımcı olacaksınız. 

16 İşimi bir yük olarak görmeyin ve Baba'yı ve insan kardeşlerinizi sevmek gibi güzel bir görevi yerine 

getirmenin ruhunuz için zor olduğunu söylemeyin. Asıl ağır olan, uğruna ağlamanız, kanamanız ve hatta 

ölmeniz gereken, kendinizin ve başkalarının kötülüklerinin çarmıhıdır. Nankörlük, anlayışsızlık, bencillik ve 

iftira, eğer onlara barınak sağlarsanız, üzerinize bir yük gibi çökecektir. 

17 Asi insana yasamın yerine getirilmesi zor ve güç görünebilir, çünkü o mükemmeldir ve ne kötülüğü 

ne de yalanı kayırır. Ancak itaatkâr için yasa onun savunması, desteği ve kurtuluşudur. 

18 Sizi her konuda uyarıyorum ve öğretilerimi gerçek bir içtenlikle nasıl yayacağınızı bilmeniz için sizi 

hazırlıyorum. 

19 Ses Taşıyıcılarımı aydınlatıyorum ki, insan Sözüne dönüşmüş ama ilahi özle dolu olan Işınım, 

kalabalıkları beslemek, arındırmak ve iyileştirmek için onların üzerine insin. Yakında ses taşıyıcılarımın 

sayısı artacak; erkekler ve kadınlar yoğun bir şekilde konuşacak ve onlar aracılığıyla size büyük öğretiler 

açıklayacağım. 
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20 Sizinle konuşuyorum ve sizi izliyorum. İsa zeytin bahçesinde dua ederken İkinci Çağ havarileri gibi 

uyumayın, aksi takdirde düşmanlar sizi şaşırtacaktır. 

21 Efendinizle birlikte dua edin ki, dualarınız size cesaret versin ve alarm sinyalleri karşısında 

umutsuzluğa kapılmayasınız. 

22 Bazıları akılları aracılığıyla Benim tezahürümü aldıklarında bile Benim varlığımdan şüphe ederler. 

Bunun nedeni, yaşamını, sözlerini ve hatta düşüncelerini yargılayarak, kendisini değersiz ve saf olmayan 

biri olarak görmesi ve Benim onun içinde bulunmamın imkânsız olduğuna inanmasıdır. Size doğrusunu 

söyleyeyim, onların hepsi Benim aracılığımla Kendimi ilettiğim saf olmayan ve günahkârlardır; ama 

onların kendilerini Benim İlahi Sözümü iletmeye her zamankinden daha layık hale getirmek için ısrarlı 

çabalarını görüyorum ve Benim gücüm ve ışığım onlarla birliktedir. 

23 Şimdiki zamanda gençlik çağındaki bir adam gibi görünmesi gereken bu halk, yaşlı bir adam gibi 

Baba'sının huzuruna geldi. Uzun yolculuğundan ruhen yorgun, yükünün ağırlığıyla eğilmiş, solmuş ve 

hayal kırıklığına uğramış olarak gelir. Ama ona bu yolda yardımcı olmak için, içinde ebedi huzurun, ebedi 

gençliğin, sağlığın ve neşenin sırrını keşfedeceği bir kitap, Yaşam Kitabı'nı açtım. 

24 Benim topraklarımda kaybettiğiniz gücü yeniden kazanacaksınız, ey işçilerim! 

25 Sözüm size her zaman iyilik ve erdemi öğütler: hemcinsleriniz hakkında kötü konuşmamanız ve 

böylece onları küçük düşürmemeniz; bulaşıcı dediğiniz hastalıklardan muzdarip olanlara küçümseyerek 

bakmamanız; savaşları desteklememeniz; ahlakı yok eden ve kötü alışkanlıkları destekleyen utanç verici 

bir uğraşınız olmaması; yaratılmış hiçbir şeye lanet etmemeniz, sahibinin izni olmadan yabancı bir şeyi 

alıp götürmemeniz ve batıl inançları yaymamanız. Hastaları ziyaret edecek, size karşı suç işleyenleri 

bağışlayacak, erdemi koruyacak ve iyi örnek olacaksınız; Beni ve hemcinslerinizi seveceksiniz, çünkü bu iki 

emirde tüm yasa özetlenmiştir. 

26 Dersimi öğrenin ve eylemlerinizle öğretin. Eğer öğrenmezseniz, Benim öğretimi nasıl 

duyuracaksınız? Ve eğer öğrendiklerinizi hissetmezseniz, nasıl iyi elçiler olarak öğreteceksiniz? 

27 Söyleyin bana millet: Şimdiye kadar neyi gerçekten derinlemesine araştırdınız ve uygulamaya 

koydunuz? Benim Sözüm açık ve basittir, ama siz onu nasıl yorumlayacağınızı henüz anlamadınız. Ama 

ben sizi aydınlatıyor ve ışık yolunda size rehberlik ediyorum. Bu yoldan ayrılmayın, geri dönmeyin; çok 

aceleci de davranmayın. 

28 Size olan sevgimden dolayı size öğretmeye geldim ve Bana gelmenizi ve melekler gibi şarkınızı 

söylemenizi arzuluyorum: "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara esenlik 

olsun." 

29 Ayrıca sizden tövbe sözlerinizi, dürüst itiraflarınızı duymak, bir baba olarak sizi teselli etmek, öğüt 

vermek ve en iyi arkadaşınız olmak istiyorum. 

30 Bugün, bu dönem boyunca size açıklayacağım her şeyi henüz bilmiyorsunuz. Adım adım sana 

öğreteceğim. İnsanlığın yalnızca bir kısmı tarafından bilinen öğretilerim, doğru zaman geldiğinde 

ihtişamını ortaya koyacaktır. 

31 Ben akademisyenleri ya da filozofları akıllarını kullanmaya çağırmadım. Alçakgönüllüleri seçtim ki, 

onları Sözümün ses taşıyıcıları yapayım; Ruhum bu yolla size bu bildiriyi verir ve Beni tanıdığınızı 

gördüğünde sevinir. 

32 Sevgimin kaynağı dolup taşıyor: Beni kabul edecek misiniz? Ben Sözümün özündeyim. Şarkınızı 

meleklerin şarkısıyla birleştirin ve Beni övün. Ruhsal ilerlemenizin yararı için istediğiniz her şeyi size 

vereceğim. 

33 Baba'nın Sözünü duyuyorsunuz, bakışlarım yüreklerinize işliyor ve bazılarında kayanın sertliğini ve 

mermerin soğukluğunu görüyorum; ama kayalardan su fışkırtıyorum ve sevgim ve şefkatim size 

ruhunuzun ihtiyaç duyduğu sıcaklığı verecek. 

34 Bedeninizi maddeden oluşturdum ve size ilahi nefesimi verdim. Varlığımın bilgisi içinde yaşamanız 

için size bir vicdan bahşettim ve zaman zaman ruhunuzu yükselten bilgelik dolu öğretiler verdim. İkinci 

Çağ'da içinize sevgi tohumumu ektim ve bugün onu beslemeye geldim. Zamanın sonunda, Ben sizinle 

birlikte olduğum gibi, siz de Benimle birlikte olacaksınız. 
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35 Yol boyunca sizi 'yumuşattım' çünkü Benim iyi öğrencilerim olabilmeniz için saf ve erdemli 

olmanızı arzuluyorum. 

36 Uyanık ve dua ederek yaşarsanız, her acıya katlanabilirsiniz; günaha düşmezsiniz ve Baba olarak 

Ruhum'un sizi koruduğunu hissedersiniz. Sınavlarda güçlü olun. İkinci Çağ'da İsa'ya acı kâse verildiğinde 

ve O'nu bekleyen acıyı önceden gördüğünde şöyle dediğini hatırlayın: "Mümkünse bu kâseyi benden alın; 

ama Benim isteğim değil, Sizin isteğiniz olsun". Yeryüzünde acı çeken ve tahammül eden sizler de O'nun 

gibi yapmak istemiyor musunuz? O'nu takip etmeyecek misiniz? 

37 Neden bugün sizinle Yorgan Ruhu olarak konuştuğumda, sizinle ilk kez Yargıç ve ikinci kez Efendi 

olarak konuştuğum zamankinden daha az korkuyorsunuz, üstelik sizinle üç kez aynı Ruh olarak 

konuşmama rağmen? Belki de sizinle nazikçe konuştuğum içindir? 

38 İkinci Çağ'da size öğrettim ve bugün de size Sözümün aynı gıdasını sunuyorum; çünkü sizler Benim 

öğrencilerimsiniz ve Benden beslenmenizi istiyorum. Lütuf dolu yaşama yeniden dönün ve size 

öğretmekte olduğum bu şimdiki zamanı değerlendirin. Daha sonra, sizin için sakladığım her şeyi 

aldığınızda, sizden bu zamanda ve tüm zamanlarda yaptıklarınızın hesabını isteyeceğim. İnsan olmak için 

dünyaya geldiğimde, Benimle konuştunuz ve bugün yaptığınız gibi öğretilerimi aldınız. Ama bu süre içinde 

bazılarınız inandı, bazılarınız kuşkulandı ve o lütuf zamanı, ruhunuzun ilerlemesi için o fırsat geçti. Ama 

Baba çocuklarına ruhsal ilerlemeleri için yeni öğretiler ve denemeler verir; ve bu süre içinde vaat edilen 

topraklara daha yakından bakabilmeniz için size başka bir öğreti veriyorum. 

39 Sizinle çeşitli ses taşıyıcıları aracılığıyla konuştum ve onlar insan olarak kusurlu oldukları için şüphe 

duydunuz. Ama size doğrusunu söyleyeyim, onlardan yararlanıyorum, çünkü onları tanıyorum ve onları 

yüzyıllar boyunca hazırladım ki, şu anda size Sözümün yorumcuları olarak sunayım. 

40 Sizi arayıp buldum çünkü size olan sevgim çok büyük. Her yaratık için Baba'nın sevgi dolu 

adaletinin yansıtıldığı bir kefaret kaderi tasarladım. Sapkınlıklarınıza rağmen, size insanlık arasındaki 

görevinizi açıklıyorum; ancak iyice düşünmeniz ve buna layık olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Kendimi 

size yalnızca sözlerle değil, aynı zamanda rüyalar ve görümler aracılığıyla ilham ve vahiyle de gösterdiğimi 

unutmayın. 

41 Halkım: Henüz kendinizi yetkinleştirmediniz, ama erdemlerinizle kendinizi arındırdığınızda 

Benimle birlikte olacaksınız. Eğer bugün kendinizi cahil sanıyorsanız, ben sizi aydınlatacağım ve insanlarla 

konuşup onları şaşırtacaksınız. Hazırlandığınızda, arzunuz insanlığın kurtuluşu işinde Benimle işbirliği 

yapmak olacaktır. 

42 Kendinizi hazırlayabilmeniz ve İkinci Çağ'daki örneğimi anarak dualarınız ve çalışmalarınızla Bana 

öykünebilmeniz için size gerçeği öğretiyor ve size yolu gösteriyorum. Yaşamınızdaki tüm eylemler sevgi ve 

hakikat içermelidir ki, onlar aracılığıyla Bana tanıklık edesiniz. Unutmayın ki, Benim adımı anan herkes 

Beni sevmez ya da Benim adımı anan herkes Bana tapınmaz. Yalnızca Yasamı yerine getirenler Bana 

tanıklık ederler. 

43 Şimdi size mükemmelliğinizin merdivenini tırmanmanız için bir fırsat daha veriyorum; ve 

tırmanmanın sırrının ne olduğunu biliyor musunuz? - Sevgi, samimiyet, kalp saflığı ve iyi işler. Bu nedenle 

size şunu söyledim: Geminin içini ve dışını temizleyin. Benzetmemdeki bilge bakireler gibi izleyin; 

kandillerinizi yanık tutun; öğretimi inançla anlatın ve öğrencilerim olmaktan korkmayın ve utanmayın. 

Çünkü bugün Beni inkâr ederseniz, yarın kendinizi Benim gerçeğime ikna ettiğinizde acı hissedeceksiniz. 

44 Eğer Beni sözlerimle tanımıyorsanız, aranızda yaptığım mucizelerle tanıyın. Ses Taşıyıcısı'nın 

aracılığı ile size vaat ettiklerimi, yaşam yolunuzda yerine getirdim. Kutsal Ruh'un zamanında yaşamanıza 

rağmen, neden birçok kişi Benim İlahi Ruh olarak tezahürlerimi inkâr ediyor? 

45 Benden bu vahiylerin kanıtını isteseydiniz, size verirdim. Ama sizi bir teste tabi tutsam, ne 

yapardınız? - Kendinizi zayıf ve küçük hissedersiniz. 

46 İkinci Çağ'da Bana gelen hastaların; felçlinin, körün ve tedavisi olmayan kadının sahip olduğu 

imanı sizde de görmek istiyorum. Baba olarak sevildiğimi, Doktor olarak arzulandığımı ve Efendi olarak 

duyulduğumu hissetmek istiyorum. 
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47 Bu kez İkinci Çağ'da olduğu gibi kurban edilmeye gelmedim. Ruhum sadece ışık olarak, öz olarak, 

tüm çocuklarımın üzerine onları kurtarmak için dökülecektir. Evrim yolunuzda yükseldiğinizde, tüm 

kardeşlerinize şefaat etmek için tek bir iyilik ve barış Ruhu oluşturacaksınız. 

48 Sevginizi manevi Annenizin şefaatiyle birleştirin, çünkü adalet asası çoktan insanlara çok yaklaştı. 

49 Sevgi dolu işler yapın ve benim size verdiğim gibi siz de kardeşlerinize verin. 

50 Sözlerim üzerinde düşünün ve görevlerinizden sorumlu hissedin. - Günahlarınızı bağışlamak ve 

size yeni bir yaşama başlama fırsatı vermek için sevgiyle geldiğimi neden bazen unutuyorsunuz? Yeni ve 

geniş ufuklar keşfedeceğiniz gelişim yolunda ilerleyebilmeniz ve ruh için sonu gelmeyen bir uyarıcı 

olabilmeniz için üzerinizde çalışmama rağmen neden günlük rutinin içine düşüyorsunuz? 

51 Yalnızca Benim Sözümü duyduğunuz anda harekete geçmeyin. Derinden hissetmeden 

günahlarınız için ağlamayın ve çok yakında bozacağınız yanlış kararlar vermeyin. Kararlarınızda kararlı 

olmanız için izleyin ve güçlü olun ve yollarınızı düzeltmeye yemin ettiğinizde, bunu kararlılıkla yapın ve 

sonra sevinçle Bana gelip şöyle deyin: "Baba, emirlerini yerine getirdim, Sana itaat ettim ve adını 

onurlandırdım." 

52 Bu, insanlıkla konuşmak zorunda olduğum ilan edilmiş zamandır ve peygamberliklerimi yerine 

getirerek, size verdiğim bu sözle ciltler dolusu kitap derlemenizi ve daha sonra bunlardan alıntılar ve 

analizler yapmanızı ve bunları kardeşlerinizin dikkatine sunmanızı istiyorum. Bu görevi üstlenmek istiyor 

musunuz? İşimde ve dışında size verdiğim görevleri yerine getirmeniz için size zaman veriyorum. İş, huzur 

ve neşe ruhunuzda olacak. Kibirlenmeden, kendinizi bir bencillik çemberi içinde soyutlamadan hareket 

edin. Maddi ve manevi kardeşleriniz için bir destek ve örnek olun. Göreviniz enkarne varlıklar için 

çalışmakla sınırlı değil, aynı zamanda artık enkarne olmayanlara, sevgi ve yardıma muhtaç olan ve çok az 

kişinin aklına gelen bu yaratıklara da yardım etmelisiniz. Şu anda Benim tezahürüme inanmak ve kabul 

etmekle yetinmeyin; size öğrettiğim öğretiyi uygulamanız gereklidir. 

53 Çocukların talimat eksikliği nedeniyle yoldan sapmalarına izin vermeyin. Büyük işler başarmak için 

hazırlanmış olsalar bile, gelişmiş zihinlerinin yanlış yolun taşlarına takılabileceğini düşünün. 

54 Bir kıssa 

Çiçek açmış bir bahçenin ortasında, yaptığı işe sevinçle bakan saygıdeğer bir yaşlı adam vardı. Kristal 

berraklığında suların fışkırdığı bir kaynak, bakımlı bahçeyi suluyordu. Yaşlı adam meyvelerini başkalarıyla 

paylaşmak istedi ve bu nedenle yoldan geçenleri mallarının tadını çıkarmaya davet etti. 

55 Ve böylece hasta bir adam, bir cüzamlı, ona geldi. Yaşlı adam ona sevgiyle baktı, onu karşıladı ve 

ne istediğini sordu. Gezgin ona şöyle dedi: "Bana yaklaşma, çünkü ben bir cüzamlıyım. Ama yaşlı adam 

tiksinti duymadan onu içeri aldı, evinde barındırdı ve kötülüğünün nedenini sormadan karnını doyurdu. 

Cüzamlı, yaşlı adamın bakımı altında bedenini temizledi ve ona minnettarlıkla şöyle dedi: "Seninle 

kalacağım, çünkü beni sağlığıma kavuşturdun. Tarlalarınızı işlemeniz için size yardım edeceğim". 

56 Daha sonra, yüzünde umutsuzluk ifadesi olan bir kadın oraya geldi ve yaşlı adam ona, "Neyin var 

senin?" diye sordu. Ve ağlayarak cevap verdi, "Yanlış adımımı saklayamam. Evliliğimi bozdum ve evimden 

kovuldum; küçük çocuklarım terk edilmiş durumda." Yaşlı adam ona, "Bir daha zina yapma, eşini sev ve 

onurlandır ve evine dönerken bu billur gibi sudan iç ve arın" dedi. Ama kadın, "Geri dönemem, ama 

çağrınız evime de ulaşsın; ben de sizin hizmetinizde kalayım," diye karşılık verdi. 

57 Günler geçti ve yalnız kalan küçükler, iyilik dağıttığını bildikleri için iyi kalpli yaşlı adamı aramaya 

koyuldular; o da onlara, "Ne arıyorsunuz?" diye sordu. "Evde yalnız kaldık, anne babamız bizi terk etti, 

ekmek ve barınak aramak için sana geldik, bunları senin yanında bulacağımızı biliyoruz" diye cevap 

verdiler. Yaşlı adam onlara, "İçeri gelin, anne babanız yanımda, dinlenin ve onlarla birleşin" dedi. 

58 O kutsanmış topluluktaki herkes huzura kavuştu, bağışlama ve uzlaşma hüküm sürdü ve günlük 

yaşama geri döndüler. Cüzzamından arınan yenilenmiş baba, bir kez daha karısını çatısı altında barındırdı 

ve küçük çocuklarına sıcaklık verdi. Tövbe eden ve saf olan kadın, kocası için bir rahim ve çocukları için bir 

beşikti. Ebeveynlerini sonsuza dek kaybettiklerini düşünen küçükler, onları kendilerine geri verdiği ve 

evlerinin restore edilmesini mümkün kıldığı için yaşlı adama teşekkür ettiler.  
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(benzetmenin sonu) 

59 Doğrusunu istersen, sana söylüyorum: En büyük zorluklarınızda Beni ararsanız, her zaman onların 

çözümünü bulacaksınız. 

60 Ben benzetmedeki yaşlı adamım. Bana gel. Ben kimseyi geri çevirmem, aksine sizi arındırmak ve 

Bana yaklaştırmak için denemelerinizi kullanırım. Hepiniz gelin, huzura ve sağlığa kavuşun. Kristal 

berraklığındaki kaynaktan için ve sağlıklı olun. Çünkü Ben Yaşam Kitabı'yım ve onu inceleyip 

Öğretilerimde güçlenebilmeniz için sizi başka bir sayfayla tanıştırdım. Bu yolda devam etmek istiyor 

musunuz? - Yasamı öğrenin ve Emirlerimin her birini yerine getirin. Babanızın acı çekmesine neden 

olmayın, Bana acı çektirmeyin. Unutmayın ki Benim kurbanım devam ediyor; şüpheniz ve anlayış 

eksikliğinizle Beni her an çarmıha geriyorsunuz. 

61 Siz erkeklere bir miras, bir mülk, sevmeniz ve bakmanız için size emanet edilmiş bir kadın verdim. 

Oysa arkadaşınız, anlayışsızlığınız yüzünden Bana ağlayarak ve yakınarak geldi. Size güçlü olduğunuzu, 

Benim suretimde ve benzerliğimde yaratıldığınızı söyledim. Ancak ben size kadını aşağılayın ve onu 

köleniz yapın demedim. Evinizde Beni temsil edebilmeniz için sizi güçlü kıldım: erdemde, yetenekte güçlü 

ve dünyevi yaşamınızda bir tamamlayıcı olarak size bir eş olarak kadını verdim, böylece karşılıklı sevgide 

denemelere ve değişen talihlere karşı koyacak gücü bulabilirsiniz. 

62 Bugün sizi kurtarmak için Krallığıma çağırıyorum; ama sizin için işaretlediğim ışık yolunda daha 

yükseğe tırmanmak için çalışmalı ve liyakat kazanmalısınız. Sizi sabırsızlıkla bekliyorum; gelin ve itaatkâr 

çocuklar gibi kabul edileceksiniz ve göklerde bir şölen olacak. 

63 Size her an güç vermeme rağmen neden ruhunuzda yorgunluk hissediyorsunuz? İnsanlığın içinizde 

bıraktığı yorgunluk ya da soğukluk olsa bile, kendinizi Benden uzaklaştırmayın. Ben Diriliş ve Yaşam'ım; 

Bana güvenirseniz, yeniden güç ve sevinç kazanırsınız. Desteğe ihtiyacınız varsa, Çobanınız İlyas'a 

yaslanın; o size destek verecektir. Teselli ve şefkat özlemi çekiyorsanız, göksel Anneniz Meryem'e sığının 

ve onun okşayışını ve iyileştirici gücünü hissedin. Onun sevgisini anlayın; acınızı hissediyor ve ıstırabınızda 

yanınızda duruyor. Bu ışığı gördükten sonra yoldan çıktığınızda ve körler gibi yürüdüğünüzde onun acısı 

ne büyüktür. 

64 Acı, insanlığın kalbini sular altında bıraktı. Bugün şu kehanet gerçekleşmiştir: "Babalar oğullarını, 

oğullar da babalarını reddedecek. Kardeşler arasında itiraf edecekler ve birbirlerinden nefret edecekler." 

Ayrıca evlerin nasıl anlaşmazlık ve çekişme yerleri olduğunu da görürsünüz. Ama ben sizi bu yolda geri 

tutuyorum ve yıkım silahlarını atmanızı, birbirinizi öldürmemenizi, kaostan kaçmanızı, Bana gelmenizi ve 

restorasyon işinde Beni takip etmenizi söylüyorum. 

65 Sana soruyorum: Benim Sözümden teselli ve güç almadınız mı? Benim huzurumda derinden 

etkilenmediniz mi? - Evet, öğrenciler, "beden" bunu itiraf etmese bile, ruh Beni tanır, Bana teşekkür eder 

ve bu Sözün altındaki sevgimin özünü keşfeder. İkinci Çağ'da size Gerçeğin Ruhu olarak döneceğime dair 

söz vermedim mi? Size teklif ettiğim her şeyi nasıl yerine getirdiğimi görün. 

66 Öğrenciler, sizden sonra gelecek olanlara öğretmek için çalışın. Filozoflar ve bilim insanları sizi 

arayacaklar ve ben de sizin aracılığınızla onlarla konuşacağım ve onlara bir kez daha yoksulları ve basitleri 

kullandığımı kanıtlayacağım. Kalkın ey işçiler, sizin için hazırladığım tarlaları ekin, çünkü çok yakında size 

verdiğim tohumun hasadını sizden talep etmek için bir kâhya ve yargıç olarak geleceğim. 

67 Kardeşlerinizin alçakgönüllü efendileri olabilmeniz ve hastaları iyileştirebilmeniz için sizi lütfumla 

giydiriyorum. Buraya ışık aramak için gelenleri kabul edin ve herkese ışık olun. Günahkârlara öğüt verin ve 

onları dine döndürün, ama benim öğrencilerim olduğunuz için övünmeyin. Eğer kardeşlerinizin acısını 

hissediyor ve onları nasıl teselli edeceğinizi biliyorsanız, eğer gerçekte seviyor ve bunu belli etmeden 

özverili bir şekilde yardım ediyorsanız, o zaman kendinize Benim öğrencilerim diyebilirsiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 7 
1 Benim tezahürümü henüz anlamayanlara diyorum ki: Kendimi aracılığıyla tezahür ettirdiğim bu 

adam sizin gibi bir adamdır ve toplantı salonunun köşesinde gördüğünüz, üzerinde Sözümün ses 

taşıyıcısının oturduğu bu sandalye Rab'bin tahtı değildir. 

2 Sizinle birlikte aradığım taht kalbinizdir ve putperestlik ya da fanatizm olmadan Bana nasıl 

tapınacağını bilirse, ona yerleşeceğim. 

3 O kadar zayıfsınız ve putperestliğe o kadar meyillisiniz ki, farkında olmadan, iletişim kurduğum 

bedenlerde Bana tapıyor ve bu yerlere kutsalmış gibi bakıyorsunuz. Ama artık bu formda Bana sahip 

olmadığınızda, bu ağızlıkların Benim tezahürüm için en yüce araçlar olmadığını anlayacaksınız. İlahi Işın, 

insan zihnine inmek yerine, usulüne uygun olarak hazırlanmış ruhunuza yerleştiğinde, o zaman gerçekten 

mükemmel birliğe ulaşmış olacaksınız; çünkü bunda Üstadınızın ışığına karışan hiçbir hata ya da belirsizlik 

olmayacaktır. 

4 İnsan ezelden beri birçok form altında Benim Ruhumla birleşmeye yazgılıydı ve şu anda insan aklı 

vasıtasıyla sahip olduğunuz bu form da onlardan biridir. 

5 Bu sözde bir kusur bulursanız, bunu Kendimi ilettiğim akla bağlayın; bu sözcüleri basit, cahil ve 

eğitimsiz kimseler arasından seçtiğimi aklınızda tutun ki, onlar aracılığıyla bildirdiklerim sizi hayrete 

düşürsün. Ancak, öğretilerimin daha derin anlamlarına nüfuz ederseniz, Benim sesimi taşıyanları 

yargılamaya kalkışmayın; çünkü onları yargılamaktan yalnızca Ben sorumluyum ve her an vicdan 

aracılığıyla onlarla konuşurum. Bu nedenle, kendi kıstasınızla ölçmeyin, çünkü bu kıstasla ölçüleceksiniz. 

6 Benim işçilerim olmaya çağrılanlar, kalplerinin Beni dinlemek ve bu dua ve aktif hayırseverlik 

mekânlarına girmeye devam etmek için onları harekete geçirdiğini hissederler. 

7 Bu Üçüncü Çağ'ın seçilmişlerine ait olduklarından şüphelenenlere ve halihazırda işçilerimin 

saflarında olanlara şunu söylüyorum: Emirlerimi tutun, Öğütlerimi düşünün ve Sözlerime açıklık getirin, 

böylece denemelere yenilmeyecek güçlü askerler olabilirsiniz. 

8 Hepiniz bilmelisiniz ki 1950 yılının sona ermesiyle birlikte sizinle bu formda konuşmaya son 

vereceğim ve bunun gerçekleşmesi gereklidir, öyle ki siz Bana ruhtan ruha mükemmel bir tapınma 

sunarken Beni aranızda tam olarak hissedebilesiniz. 

9 Size verdiğim bu öğretilerle, 1950'den sonra sizde gerçekleşecek olan değişimi yavaş yavaş 

anlayabilmeniz için sizi size duyurduğum zamana yaklaştırıyorum. 

10 Eğer Benim irademe boyun eğmek ve ruhsal gelişiminizde ilerlemek istiyorsanız, o zaman güçlü ve 

hazırlıklı olmalısınız. 

11 Uyanık olmalısınız, çünkü ayartma her an size saldıracak ve bazılarını, sonu Benim tarafımdan 

belirtilmiş olan bir gelişim aşamasını süresiz olarak devam ettirmeye ve diğerlerini de, hazırlıksızlık ve aşırı 

kibir sonucu, İlahi Sözümü ruhsal olarak duyduklarını söylemeye teşvik edecektir. Ama bugünden sizi 

uyarıyorum ve bilmenizi istiyorum ki o zaman insan sözleriyle değil, ilhamlarla, fikirlerle ve düşüncelerle 

konuşuyorum. 

12 Size öğretilerimi insan sözcükleriyle verebilmek için, Kendimi insan zihni aracılığıyla bildirdim; ama 

ruhun ruhla birleşmesinde, ne siz ne de Babanız Benimle maddi sözcüklerle konuşmayacaksınız. 

13 Kendinizi hazırlamazsanız, belirsiz sesler kulaklarınıza ulaşacak ve kafanızı karıştıracak ve daha 

sonra kardeşlerinizi de onlarla karıştıracaksınız. Bu bildiriler sona erdiğinde, onları tekrar almaya 

çalışmamanız için sizi uyanık kılıyorum, çünkü onlar kendilerini tanıtan ışık ruhları değil, daha önce inşa 

ettiklerinizi yok etmek isteyen kafası karışmış varlıklar olacaklar. 

14 Öte yandan, kendini nasıl hazırlayacağını bilen, üstün olmayı istemek yerine yararlı olmaya 

çalışan, olayları aceleye getirmek yerine sabırla bekleyen kişi, içindeki armağanlar olan ilham, sezgi, 

öngörü, dua, ruhsal vizyon ve peygamberlik rüyaları aracılığıyla ruhuna ulaşacak olan öğretimi açıkça 

duyacaktır. 
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15 Halkım, bilgisizlik yüzünden Yasama saygısızlık etmeyesiniz diye sizi hazırlıyorum. Üzerinizdeki 

muazzam sorumluluğu anlayabilmeniz ve aynı zamanda bu Çalışmada size emanet ettiğim görevin ne 

kadar sonsuz derecede hassas olduğunu anlayabilmeniz için gözlerinizi gerçeğin ışığına açıyorum. 

16 İtaatinizin sizi korumama layık kılmasını ve hatalarınızla, anlayışsızlığınızla ve itaatsizliğinizle 

kendinizi, yeryüzündeki adımlarınızı durduranın insanların adaleti olduğu tehlikesine maruz 

bırakmamanızı istiyorum. 

17 Size doğrusunu söyleyeyim, vicdanında var olan Yasamı yerine getirmeyen Bana gelmeyecektir; 

ama size şunu da söyleyeyim ki, ekmek için büyük çabalar sarf etseniz ve hasat zamanı geldiğinde, tüm 

eylemlerinizin bedeniniz için olduğunu ve hiçbir şeyin ruhunuzun mükemmelleşmesini amaçlamadığını 

fark ettiğiniz için hasadınızda hayal kırıklığına uğrarsanız, bu üzücü olur. 

18 Halkım, Beni böyle konuşurken duyduğunuzda ağlamayın; sizden taleplerde bulunduğumda 

adaletsiz olduğumu düşünmeyin ve bu sözleri ses taşıyıcısının katı yürekliliğine atfetmeyin. Sizi uyarmak 

ve uyanık tutmak için bir nedenim olduğunu biliyorum. 

19 Gerçeğin ışığını göremedikleri için karanlıkta yürüyen birçok kişiyi kurtarmanız için sizi insanlığın 

arasına bırakacağım. Ama kendinize Benim öğrencilerim demeye layık olmanız için sahip olmanız gereken 

donanımı edinmezseniz, kör bir adamın diğer körlere önderlik edebileceğine inanıyor musunuz? 

20 Size doğrusunu söyleyeyim, erdemden ancak onu kendi yolunda kullanmış ve hissedebilen kişi söz 

edebilir. 

21 Halkım, içinizde sorumluluk duygusunun uyanması ve her adımınızda vicdanınızın sesini 

duyabilmeniz için izleyin ve dua edin; öyle ki ruhunuzun uyanması ve buyruklarıma dikkat etmeniz 

gereken ışık zamanına girdiğinizi hissedebilesiniz. Gelecek nesiller, yeni bir insanlığın temel duvarlarını 

oluşturmak, Üçüncü Çağ öğretilerimin habercileri olmak üzere seçildiğinizi öğrendiklerinde sizi şanslı 

sayacaklardır. 

22 Bu süre zarfında hepiniz acıyı hissettiniz ve en hassas tellerine dokunulan kalbiniz, acı dindikten 

sonra Bana döndü ve Beni takip etmeye karar verdi. Sözlerimden tek bir tanesi bile sizinle bu şekilde 

konuşanın Ben olduğumu anlamanız için yeterlidir. Bana gösterdiğin şefkat ve sevgiye olan açlığın azaldı 

ve yalnızca Benim lütfumu korumayı arzuluyorsun. Ancak birçokları şu anda insanlığa çeşitli şekillerde 

verdiğim tezahürlerimi nasıl yorumlayacaklarını bilmeyecek, Sözümü anlamayacaklar ve bu cehalet 

gözlerinin önünde Benim gerçeğimi görmelerini engelleyen bir göz bağı gibi olacak. 

23 Beni bulmak istiyorsanız, Beni sessizlikte, iç tapınağınızın alçakgönüllülüğünde arayın; orada 

Ruhumla birlik içinde olacaksınız ve Ben de sizin tarafınızdan sevildiğimi ve hayranlık duyduğumu 

hissedeceğim. 

24 Bana bir suret yapmayın ya da Beni herhangi bir nesnede görmeye çalışmayın. Benim tapınmama 

adadığınız toplanma yerini gösteriş için inşa etmeyin; nerede olursanız olun, ruhunuzu yükseltebilirsiniz. 

Eğer bir araya gelmek isterseniz, basit bir oda toplanmanız için yeterli olacaktır ve eğer kalbinizde Benim 

için gerçek mabedi inşa ettiyseniz, kardeşlerinize de onu inşa etmeyi öğretmelisiniz. 

25 Bana yoksulluğunuzu gösteriyor ve yeryüzünde hiçbir malınız olmadığını söylüyorsunuz; ama size 

daha büyük bir hazine olan huzur, sevgi ve ruhsal yücelme verdiğimi unutmayın. Güçlü, bilge İsrail olun ve 

Ruhumdan ilham aldığınızı hissederseniz, kardeşlerinize Benden bahsedin, hastaları iyileştirin, zayıfları 

güçlendirin, savunmasızları koruyun; bu faaliyetlerde ruhunuzda dinlenen zenginlikleri deneyimleyecek 

ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. 

26 'Sonuncular' bu yolda ileriye doğru büyük adımlar atacaklar ve siz bugün onlar için yolu 

hazırlamalısınız. O zaman geldiğinde Bana şükredin ve kardeşlerinize Sözümün gerçekleştiğine tanıklık 

edin. Hiç kimseyi ruhsal ilerlemesinde durdurmayın, çünkü bu insanlığın kısa sürede gelişmesi Benim 

isteğimdir. 

27 Büyük ya da küçük tatminlerinizi alıyorum. Size gücümü veriyorum ve acılarınızda sizi teselli 

ediyorum; gözyaşlarınız tohumlarınıza verdiğiniz en iyi sulamadır. Bir anne çocuklarının anlayışsızlığı 

yüzünden nasıl üzüntüden kahrolur ve gözyaşlarını sessizce akıtırsa, siz de size emanet ettiklerimi 
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izleyecek ve onlar için acı çekeceksiniz ki, ben de size şöyle diyebileyim: Ne mutlu benim kullarıma. Ne 

mutlu mükemmel tohum ekenlere. 

28 Sizi kabul ediyorum, yolcular. Sizi kabul ediyorum, ekiciler. Mücadelenizin ödülünün yeryüzünde 

olmadığını bilerek, Rabbinizi takip etmek için faydasız geleneklerden yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuz. 

Kendinizi hayatın cilvelerine teslim ediyorsunuz. Kutsanmış ol. - Benden lezzetli bir yemek istemediniz, 

sert bir parça kuru ekmekle yetindiniz. Kutsanmış olun, çünkü dünyevi bir şeyin peşinde olmadığınızın 

kanıtını verdiniz, ama Nasıralı İsa'nın izini giderek daha fazla takip ettiğinizi gösterdiniz. 

29 Denemeler sizi korkutmadı ve doğrusunu söylemek gerekirse size söylüyorum: Her birinizin 

üzerine bir çarmıh koydum; tüm acılarınız, insanların sizden kopardıkları, yoksunluğunuz, hepinizin ve her 

birinizin yüreğinde taşıdığı acı, işte bu sizin çarmıhınızdır. Buna sabırla katlandınız ve uysallığınız 

ödüllendirilmeye değer.  

30 Kim sadece dünyaya ait olanı ararsa, onu Benim yanımda tutamaz. Dünya nimetlerine maddi 

çalışmalarınızla ulaşırsınız, ama ruhun nimetlerine yalnızca hazırlık ve ruhsal tatmin yoluyla ulaşırsınız. 

31 Ben sizin efendinizim ve size söylüyorum: Haçınızı zaten sabırla taşıdığınıza göre, onu yarı yolda 

bırakmayın. Bütün olmak isteyen kişi çarmıhını yaşam yolculuğunun sonuna kadar taşıyacaktır. Buna 

boyun eğmeyen kişi çarmıhını daha da ağırlaştıracak ve bu ona dayanılmaz görünecektir. 

32 Öğretimi yerine getirmenizin erdemli olmasını istiyorsanız, acılarınıza sabırla katlanın; ve Bana: 

"Efendim, Benimle birlikte hiçbir haç taşımıyorum" diyen kişinin durumunda, onun yalnızca teslimiyet 

eksikliğinin yükünü taşıdığını görüyorum; ama bu Benim İsteğim değildir. 

33 Bana gösterecek neyin var? Beslediğiniz tohum nedir? Gerçekleştirdikleriniz sayesinde ekip 

biçtiğiniz ve verimli hale getirdiğiniz tarlalar nelerdir? Tohumların mükemmel olduğu zaman henüz 

gelmedi ama cesaretinizi kırmayacağım. En yüksek mertebeye erişebilmeniz için size öğretiyorum. 

Ektiğinize göre hasat alacağınızı unutmayın. Ektiğiniz buğday sağırsa, hiçbir şey biçemezsiniz. Az 

ekerseniz, az biçersiniz. Bu nedenle, kendinizi ekiminize adayın ve gelecek için bir ödül kazanacaksınız. 

Olgun meyveler Benim ambarımda olacak. "Yedi başak "ı yetiştirmeniz için size bırakıyorum. Birincinin 

meyvesini, ikincinin meyvesini ve sonuncuya kadar hepsini isteyeceğim ve hepsi iyi tat verdiğinde, hasat 

mükemmel olacak. Ama sevgili öğrenciler, size sözünü ettiğim bu başaklar nedir? - Bunlar ruhun yedi 

erdemidir. 

34 Kendinizi güçlendirin! Merhem seninle birlikte oldu ve ruhuna ışığımı verdim. İnsanlar sizi 

aramaya gelecekler ama ben onlara sizin aracılığınızla kanıt vereceğim. Hazırlıklı olmayanın vay haline, 

çünkü ondan ve Efendi'den şüphe edecekler. Sizi imtihan anı için güçlü kılıyorum, ama o an geldiğinde 

neden şaşırıyorsunuz? Benim sözlerim kehanet değil miydi? Bu nedenle size şunu söylüyorum: Hazır olun 

halkım, çünkü yolunuzun üzerinde sizi kuzu postuna bürünerek ele geçirmek isteyen aç kurtla 

karşılaşacaksınız. Ancak uyanık olursanız, onun maskesini düşürecek ve sevgi silahlarınızla onu 

yeneceksiniz. 

35 İnsanlar sizi bozmak için hatalarınızı arayacaklardır. Tıpkı İkinci Çağ'da Üstadı araştırdıkları gibi, 

size de aynısını yapacaklar. Ama ben sizi uyandırıyorum, hazırlıyorum ve sezgilerimi veriyorum. 

36 Yakın ve uzak bölgelerde Benim Sözümü ileteceksiniz. Ağacın 1950'den sonra yalnız kalmaması 

için yeni işçileri donatacağım. 

37 İnsanlardan korkmayın, çünkü size doğrusunu söyleyeyim: Senin ağzından konuşacağım, senin 

aracılığınla Sözüme tanıklık edeceğim ve bunun yankısı dünyanın uçlarına, büyüklere, küçüklere, 

yöneticilere, bilim adamlarına ve ilahiyatçılara ulaşacak. 

38 İnsanlık sizde Kutsal Ruh'un elçilerini görecek. Kusurluluğu mükemmelliğe dönüştüreceksiniz. 

Sözleriniz sevgi dolu, şefkat dolu olmalı, o zaman hastalar onunla sağlık bulacak ve yoldan sapan kişi 

hatalarından tövbe edip Bana dönecektir. 

39 Bugün Benim öğrencilerimsiniz, yarın insanlığa iyi bir örnek olmak için kendinizi efendilere 

dönüştüreceksiniz. Sevgi ve Bilgelik Pınarı'na sevinç dolu bir kalple geldiğinizi göreceğim ve size diyeceğim 

ki: gelin ve susuzluğunuzu giderin; ve sonra, içip kendinizi Bana yükselttiğinizde, susamış kalabalıkların 

gelişinizi beklediği dünyanın yollarını size işaret ettiğimi göreceksiniz. 
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40 Baba size ışığın ve esenliğin çocukları diyor, ama bu adı işlerinizle haklı çıkarmalısınız. Ancak bu 

şekilde Benden söz edebileceksiniz. Kendisine armağanlar yağdırıldığını düşünerek kibirle dolan ya da 

bencilliğin yüreğini ele geçirmesine izin veren kişinin vay haline; çünkü düşüşü uzun sürmeyecek ve çok 

acı verici olacaktır. 

41 Kardeşlerinizle paylaşmanız için size verdiğim meyvenin, işinizin verimsiz olmasını istemiyorsanız, 

karıştıramayacağınız ya da değiştiremeyeceğiniz bir tadı vardır. Beni sevdiğinizi ilan etmeniz Benim 

isteğim değildir. İşlerinizle yavaş yavaş sevgi, merhamet ve inanç izi bırakmanızı istiyorum. 

42 Ne zaman ayağa kalkıp Benim seçtiklerim, Bana daha yakın olanlar ve Bana daha iyi hizmet 

edenler olduğunuzu ilan ederseniz, Celile Denizi'nde havarilerime yaptığım gibi sizi de sınayacağım. O 

zaman Beni gerçekten sevip sevmediğinizi ve imanınızın sağlam olup olmadığını anlayacaksınız. Beni 

izlemek isteyen kişi alçakgönüllü olmalıdır. 

43 Yasama itaat etmek ruhunuzda alçakgönüllülük demektir; itaat eden kişi lütfumla kuşatılır, oysa 

kendi isteğine göre yürüyen kişi, mirasının kendisiyle birlikte olduğunu düşünerek, gerçekte kendisini 

armağanlarından mahrum bırakmıştır. 

44 Her geçen gün size öğretiyorum, sizi savaş için donatıyorum, çünkü yakında sizinle artık bu şekilde 

konuşmayacağım ve denemeleri geçmek için güçlü olmanız gerekiyor. Benimle kalın, Beni yüreklerinizde 

taşımayı öğrenin ve deneme saatlerinde aracılığınızla mucizeler yarattığımı göreceksiniz. 

45 Öğretimi içinizde taşımanın imkânsız olduğunu düşünmemeniz için size söylemek istediğim şeyi 

hepiniz anlayın. 

46 Ruhsal mükemmelliğinize giden yolda bir adım daha atabilmeniz için sözlerimi doğru yorumlayın. 

47 İkinci Çağ'da Beni yakından takip edenler gibi, Beni takip etmek için her şeyi bırakabilir misiniz? 

Yoksa başka diyarlara gitmek ve kendisine verilen mirası çarçur etmek için babasının evini terk eden 

Benim benzetmemdeki müsrif oğlu mu taklit etmeye çalışacaksınız? 

48 Düşüncelisiniz ve Bana yanıt vermeye cesaret edemiyorsunuz; ama korkmayın, çünkü sizi 

çağırdıysam, Beni sevdiğinizi ve yolun sonuna kadar Beni izleyeceğinizi bildiğim içindir. 

49 Korktuğunuz şey hayatınızı kaybetmek ya da kanlı kurbanların acısını çekmekse, size bugünden 

ruhsal mücadelenizde bu denemelerle karşılaşmayacağınızı söylüyorum. Dünya, İkinci Çağ'dan bu yana 

Üstadın ve öğrencilerinin kanıyla bereketlenmiştir. 

50 Maddi yaşama karşı görevlerinizi ihmal etmeden ruhani yasayı yerine getirmeniz sizin erdeminiz 

olacaktır. 

51 Herkesten aynı feragati talep etmiyorum, ne de herkes aynı fedakârlığı yapabilir. O günlerde 

öğrencilerimin kendilerini tamamen onlara emanet ettiğim İşe adamaları gerekiyordu ve bunun için anne 

babalarını, çocuklarını, eşlerini ve dünyada sahip oldukları her şeyi terk etmeleri gerekiyordu. Öte 

yandan, kalabalıklara öğrettiğimde, Yaradan'ın verdiği yaşamı yerine getirmek için "Tanrı'ya ait olanı 

Tanrı'ya ve İmparator'a ait olanı İmparator'a vermenin" gerekli olduğunu gösterdim. 

52 İnsanlık somutlaşmıştı ve aynı zamanda çok az gelişmişti; bu nedenle kalabalıklara şöyle dedim: 

"İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'dan gelen her sözle yaşar". 

53 Siz aynı zamanda materyalist bir insansınız, ama aynı zamanda evrimleşmiş, ruhunuza ihtiyacı 

olanı ve insan yaşamınıza ihtiyacı olanı verebilecek durumdasınız. 

54 Sizler Benim Öğretime yeni gelenler değilsiniz, çünkü öyle olsaydınız, İlk Çağ'da yaptığım gibi size 

taşa oyulmuş Yasa'yı vermem gerekirdi. Ancak, sizinle ruhsallaşma hakkında konuştuğum ve o 

zamanlarda insanlara gösterilmeyen sırları size açıkladığım için, bu sizin geçmiş zamanlarda zaten Benim 

öğrencilerim olduğunuzun bir işaretidir. İşte bu yüzden bazen size onların ve sizin aynı olduğunuzu 

söylüyorum. 

55 Bir kıssa 

Uzak bir ülkede bir baba, çok sevdiği oğullarından biriyle birlikte yaşarmış. 
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56 Oğlu hastalandı ve babası onun hayatının tehlikede olduğunu görünce, onu o ülkenin kaderini 

yöneten yaşlı bir adamın bulunduğu bir tepeye götürdü ve ayaklarının dibine vardığında yaşlı adamla 

şöyle konuştu: "Oğlum hasta ve en büyük dileğim iyileşmesi; çünkü o ölürse ben de acıdan ölürüm." 

57 Yaşlı adam ona, "Oğlun iyileşecek ve eve hayat ve güç dolu dönecek," diye cevap verdi; ve bu 

sözleri söylerken hasta adama dokundu ve adam iyileşti. 

58 Eve döndükten sonra baba oğlunun dinç ve sağlıklı olduğunu gördü. Zaman geçti ve o oğul kendini 

güçlü hissetti ve küstahlaştı; yoldan saptı ve bedenini ve zihnini hasta eden zehirli meyveler aldı. Babasını 

yanlış değerlendirmiş ve kalbinde sadece nefret ve yıkım duyguları barındırmıştır. 

59 Babası onun bu kötülük uçurumunda kaybolduğunu görünce tepeye çıktı ve yaşlı adama şöyle 

dedi: "Saygıdeğer ihtiyar, oğlum yoldan çıktı ve bu da onu uçuruma sürükledi." 

60 "Neden ağlıyorsun?" dedi yaşlı adam ona. 

61 "Oğlumun ahlaksızlığını gördükçe ağlıyorum. Ruhunun bu dünyadan alınacağını umdum ama o an 

gelmedi ve artık onun kötülüğüne katlanamıyorum." 

Yaşlı adam ona şöyle cevap verdi: "Onun yaşamasını istedin ve o hayatta kaldı. Dünyadaki hayat 
yolculuğunun sona erme vakti gelmişti. Ama şimdi doğru bir şekilde istemeyi ve Benim irademe boyun 
eğmeyi öğrenmeniz gerektiğini anlayın."  

(benzetmenin sonu) 
 
62 Sevgili İsrail: Ben kararlarımda her zaman adil davranırım. Neden bazen Benim yüksek öğütlerime 

müdahale etmek istiyorsunuz? Ruhani dünyaya gidenlerin gerçek yaşama girdiklerini bilmiyor musunuz? 

Onlara karşı çıkmayın, aksine, sizin rızanızla ayrılabilmeleri ve bu dünyadan diğerine adımlarının 

soğukkanlılık ve ruhani anlayışla dolu olabilmesi için onlara yardımcı olun. 

63 Beni Baba olarak arayın, sevgimi, bilgeliğimi ve adaletimi bilin; dua, iman ve iyi işler adımlarıyla 

Bana gelin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 8 
1 Kutsal Ruhumun Işığı üzerinize iniyor; ama neden Beni bir güvercin şeklinde temsil ediyorsunuz? 

Bu imge ve sembollere artık yeni öğrencilerim tarafından tapınılmamalıdır. 

2 Öğretimi anlayın, insanlar: O İkinci Çağ'da, İsa'nın vaftizinde, Kutsal Ruhum Kendisini bir güvercin 

şeklinde gösterdi, çünkü bu kuş uçuşuyla Ruh'un sancılarını andırır, beyazlığı saflıktan söz eder ve nazik ve 

yumuşak bakışları masumiyetin bir yansımasıdır. - Eğer kişi, dünyada bildiği varlıkların figürlerini 

kullanmazsa, ilahi olanı o eğitimsiz insanlar için nasıl anlaşılır kılabilirdi? 

3 Şu anda sizinle konuşan Mesih, bir kuzu tarafından temsil edildi ve Yuhanna bile peygamberlik 

görümünde Beni bu şekilde gördü. Tüm bunların nedeni, eserlerimden her birinde Beni ararsanız, her 

zaman tüm yaratılışta Yaşam Veren'in bir görüntüsünü bulacağınız gerçeğidir. 

4 İsa aracılığıyla yaptığım vahiyde size Kutsal Ruh'un gelişini duyurdum ve insanlar, Kutsal Ruh'tan 

söz ettiğimde, insan aklı aracılığıyla Kendisini ruhsal olarak insanlara ileteceği zamanı hazırlayan tek 

Tanrı'dan söz ettiğimi anlayamadan, onun Tanrı'da bulunan ve kendileri tarafından tanınmayan bir İlah 

olduğuna inandılar. 

5 Bu öğretilerle size ışık ve hakikat kılıcını emanet ediyorum ki, size sık sık duyurduğum savaşta 

onunla savaşabilesiniz; ama size tekrar söylüyorum, size emanet ettiğim bu silahlar kardeşlerinize karşı 

sevgi ve adalet, bağışlama ve merhametten ibarettir. 

6 Öğretimi size bu şekilde vermek için sadece birkaç yıl kaldı. Öğretilerime bağlı kalın, çünkü 

1950'nin sonunda bu tezahürler sona erecek ve tüm sınavlardan sağ çıkabilmeniz için alçakgönüllülük ve 

itaatte güçlü olmanız gerekiyor. 

7 Sadece ruhani alemde savaşacağınızı düşünmeyin; hayır, halkım: yaklaşan savaş her alanda 

gerçekleşecek, böylece yolunu kaybetmiş olan geri dönebilecek, hareketsiz kalmış olan yeniden gelişmeye 

başlayabilecek ve lekelenmiş olan arınmaya kavuşabilecektir. 

8 O zaman insan kurumlarının temellerinden sarsıldığını, doğa unsurlarının şiddetli bir şekilde 

harekete geçtiğini, tahribata yol açtığını ve insanlığın inancını sınadığını göreceksiniz. 

9 Tüm bunlar 1950'ye göre gerçekleşecek ve eğer bu yasaya sadık kalırsanız, tüm değişimleri 

sağlıkla atlatacaksınız; ancak size emrettiklerime sırt çevirerek itaatsiz olursanız, size bugünden 

söylüyorum: denemelerin ve serbest bırakılan unsurların merhametine kalacaksınız ve onlar artık 

emirlerinize itaat etmeyecekler. 

10 Bu kadar uzun bir süre boyunca eğittiğim halkım için bu acıyı istemiyorum; onların huzurunu 

istiyorum ki deneme saatlerinde işkence görenlere bir ışık ve teselli sözü getirebilsinler. 

11 Bu zamanda Kutsal Ruh tarafından aydınlatılmayı kim arzulamaz? 

12 Gerçekten, gerçekten, size söylüyorum, eğer kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, 1950'den 

sonra göreceğiniz tezahürler büyük olacaktır. 

13 İkinci Çağ'da, bulutların arasında son kez öğrencilerime göründüğümde, gözlerinin önünden 

kaybolduğumda içlerinde bir üzüntü vardı, çünkü o anda kendilerini terk edilmiş hissettiler; ama daha 

sonra Rab'bin elçisi meleğin onlara şöyle dediğini duydular: "Celile'nin adamları, ne arıyorsunuz? Bugün 

göğe yükseldiğini gördüğünüz bu İsa'nın aynı şekilde aşağı indiğini göreceksiniz." 

14 O zaman anladılar ki, Efendi insanlara geri döndüğünde, bunu ruhsal olarak yapacaktı. 

15 Çarmıha gerilmemden birkaç gün sonra, öğrencilerim Meryem'in etrafında toplandıklarında, 

onlara bir güvercinin ruhsal vizyonunda sembolize edilen Varlığımı hissettirdim. O mübarek saatte kimse 

kıpırdamaya ya da tek kelime etmeye cesaret edemedi. Bu ruhsal görüntüyü düşünürken gerçek bir coşku 

duyuyorlardı ve yürekleri güç ve güvenle çarpıyordu, çünkü görünüşte kendilerinden ayrılmış olan 

Efendi'nin her zaman ruhen yanlarında olacağını biliyorlardı. 

16 Öğrencilerim, bu öğretiler üzerinde derin derin düşünün ve lütfumun o zamanlardaki gibi sizde 

etkili olmasına izin verin. 

17 Bugün, İkinci Çağ'da Yükselişimden önce ruhen onlarla birlikteyken öğrencilerime göründüğüm 

gibi, onları güçlendirmek ve tanık oldukları olaylar nedeniyle yaşadıkları şaşkınlıktan kurtarmak için parlak 
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bir ışık içinde size geliyorum. Size şunu söylemek için aynı ihtişamla görünüyorum: Kurbanım ebediyen 

tekrarlanıyor, tekrar ve tekrar ölümden diriliyorum ve günün işine başlamanız ve size öğrettiğim her şeyi 

yerine getirmeniz için Işığımı üzerinize döküyorum. 

18 Kendiniz üzerinde çalışın ki, krallığımdan size vermek istediğim ruhani malların indiğini 

görebilesiniz. 

19 Ziyafet hazırlanır, kuzu kurban edilir ve zengin yiyecekler hazırdır. Öğrencilerim, etrafımda 

toplanın ve kendinizi besleyin. Bugüne denk gelen dersi okuyabilmeniz için Bilgelik Kitabı'nı açıyorum. 

Bana gelin ve size sunduğum yiyeceği alın, çünkü size tanıdığım lütuf süresi kısadır. 

20 Sizinle konuşmak ve size yol göstermek için her zaman insanları kullandığım halde, bir insan 

aracılığıyla size verdiğim Sözüme neden hayret ediyorsunuz? İkinci Çağ'da size geldiğimde, Eserlerimi 

görerek Benim adımlarımı izlemeniz için insan oldum. Benim doğduğumu, büyüdüğümü, mücadele 

ettiğimi ve acı çektiğimi gördünüz. İnsanlığın Benim sevgimi ve gücümü bilmesi gerekliydi ki Benim 

örneğim tüm çocuklarımda silinmez olsun. İşte bu yüzden, bu olayları hatırladığınızda ağlıyor ve pişmanlık 

duyuyorsunuz çünkü insanlık tarafından tam olarak tanınmadım ve sevilmedim. Şimdi bile, Üçüncü 

Çağ'da, size geçmişteki çalışmalarımı açıklayacak ve sizi içinde yaşayacağınız yeni zamana hazırlayacak 

başka bir talimat veriyorum. 

21 Yarın, artık Beni bu şekilde duymadığınızda, Benim örneğime uygun yaşamanızı ve insanlığın 

efendileri olarak kalmanızı istiyorum. Kaosun ortasındayken insanlığı kurtarmak için yola çıkanlar kimler 

olacak? Üçüncü Çağ'da Beni kim temsil edecek ve Bana kim tanıklık edecek? Yıkım unsurları dünyaya 

yayıldıklarında ilerlemelerini durduranlar kimler olacak? Elçilerimi kim örnek alacak ve öğretimi kim 

yayacak? - Sözümle, şifa ve güç armağanlarıyla, doktorlar, haberciler ve teselli ediciler olarak hazırladığım 

sizlersiniz, çünkü insanlık Benim ayrılışımdan önce ve sonra çok ağlayacak. Gelecek zamanlar kâsenin en 

acı mayalarını sunacak ve o günlerde Ruhum her zihinde, hüküm süren karmaşayı ortadan kaldırmak için 

tüm yaratıkları aydınlatacak titreşimler ortaya çıkaracak. O günlerde acı tüm ruhları birleştirecek ve onlar 

ışığı ve Bana giden yolu arayacaklar. 

22 Beni aramaya gelenlere rehberlik etmek için Vasiyetimi izleyecek misiniz? - Bana niyetinizin bu 

olduğunu söyleyin ve yolunuza çıkan tüm engelleri aşmak için Benden yardım isteyin. Evet, çocuklarım, 

size yardım etmeye hazır olduğumu söyledim, çünkü bu güç olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Zayıf, 

yoksul ve cahilsiniz, ama sizi gerçek yüceliğe sahip bir krallığın mirasçıları yapıyorum ve gizli hazinemde 

hiçbir şeyi saklamayacağım; çocuklarım olarak size ait olan her şeyi size vereceğim ve bu zenginliği 

kardeşleriniz arasında dağıtmanızı emrediyorum. 

23 Size birlikten, uyumdan ve anlayıştan söz ediyorum, çünkü İsrail Evi'nin bir kurtuluş sandığı, tüm 

yorgun gezginler için bir huzur ve teselli kaynağı olmasını istiyorum. Sizi güçlü olarak adlandırdım ve 

içinize yerleştirdiğim erdemlerin gücüyle böyle olacaksınız. Tüm mücadelelerinizde önünüzden gittiğimi 

ve size izimi bıraktığımı unutmayın. Birleşmediğiniz sürece ruhunuzda ne huzur ne de sevinç olabileceğini 

anlayın. Sizi tüm acılardan kurtulmuş olarak görmek istiyorum, çünkü şimdiden kefaretinizin sonuna 

yaklaştınız, zaferle ve kurtuluşla gireceğiniz Vaat Edilmiş Toprakların kapılarındasınız, çünkü Benim 

İsteğim budur. 

24 Sözüm aracılığıyla fanatikleşmenizi ya da yeni bir putperestliğe şekil vermenizi istemiyorum. 

Hayatınızı feda etmenizi ya da bahçelerinizin çiçeklerini ve meyvelerini sunmanızı istemiyorum, çünkü 

onlar Benim eserimdir ve onları Bana vermekte hiçbir erdeminiz yoktur. Kendi ellerinizle putlar yapıp 

sonra onlara tapınmanız ya da kibir ve gururla dolu ikinci bir Babil Kulesi inşa etmeniz Benim isteğim 

değildir. Sizden bir armağan olarak arzuladığım şey, sevgi eserlerinizden, yüreklerinizden fışkıran ve 

gerçeğe aç ruhlara Benim adıma bahşettiğiniz dua ve sözlerden oluşan, Bana ulaşan bir mabettir. Sizden 

istediğim "hizmet" budur. 

25 Evrim yasasına tabisiniz, reenkarnasyonlarınızın nedeni budur. Sadece Benim ruhumun 

evrimleşmeye ihtiyacı yoktur: Ben değişmem. 
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26 En başından beri size ruhların Bana ulaşmak için çıkmaları gereken merdiveni gösterdim. Bugün 

hangi varlık düzeyinde olduğunuzu bilmiyorsunuz, ancak kabuğunuzu çıkardığınızda gelişim düzeyinizi 

bileceksiniz. Yerinizde durmayın, çünkü sizden sonra gelenler için bir engel olursunuz. 

27 Farklı seviyelerde yaşıyor olsanız da ruhta birleşin ve bir gün yedinci seviyede, en yüksek seviyede 

birleşecek ve Benim sevgimin tadını çıkaracaksınız. 

28 Benim suretimde ve benzerliğimde yaratılmış olan siz erkekler, Beni dinleyin. Yanınızda iyi tohum 

yoksa, alçakgönüllü teslimiyetin ne olduğunu bilmiyorsanız ve Yasamın emrettiğinin tersini yapıyorsanız, 

yarın bu Öğretiden bahsetmek için yola çıkmayın. Yarın yolda tökezlememeniz için bugün size 

tavsiyelerde bulunuyorum. 

29 Sana eş olarak verdiğim kadına iyi bakacaksın, onu besleyeceksin ve onda soyun meyve verecek. 

Güllerin yapraklarını döküp sonra da onları terk ederken doğruluk ve dürüstlükten söz etmenizi 

istemiyorum, çünkü Yasama saygısızlık etmiş olursunuz. Hem kendinize ait olana hem de başkalarına ait 

olana saygı gösterin. Adil olun ve yeryüzünde barışı destekleyin. Koşulsuz itaatten, sevgiden ve 

bağışlamadan söz etmeye hazır olacağınız zaman gelecektir. 

30 Ne mutlu yeryüzünde alçakgönüllü olana, çünkü ben onu bağışlayacağım. Ne mutlu iftiraya 

uğrayana, çünkü ben onun suçsuzluğuna tanıklık edeceğim. Bana tanıklık edene ne mutlu, çünkü onu 

kutsayacağım. Ve kim Benim öğretimi uyguladığı için yanlış değerlendirilirse, Ben onu onaylayacağım. 

31 Aranızda kim Benim varlığımı hissetmedi ve Benim Sözümle beslenmedi? "İsteyin, size 

verilecektir." - Eskiden Beni yıldızlarda ve maddi şeylerde aradıysanız, bugün Beni ruhunuzla Sonsuz'da 

arayın. Bana sevgiyle, itaatle yaklaşırsanız, esenliğe kavuşursunuz. 

32 Beni sevin ve Kendimi tanıttığım bu ses taşıyıcılarını putlaştırmayın. Sözümü ve eserlerimi sevin, 

onlar insanların ötesindedir. Bu ağızlıklar yalnızca Benim aletlerimdir ve sizden üstün değil, size eşittir. 

33 Susuzluğunuzu Benim tükenmez pınarımda giderin ki, artık susamayasınız. Çocuklarımın açlık ya 

da susuzluk çekmeye devam etmesini istemiyorum. İşte bu nedenle size yaklaşıyor ve ruhsal ürünlerden 

bir an bile yoksun kalmayasınız diye size sonsuz yaşam ekmeğini getiriyorum. Öte yandan, ben senin 

sevgine, esenliğine susadım ve sen beni anlayışının suyundan mahrum bıraktın. Bugüne kadar, çocuklar 

olarak Bana borçlu olduğunuz Yasamı tanımak için içinizde yanan susuzluğu gidermediniz. Yine de sizi 

beklemeye devam edeceğim, çünkü sabrım tükenmez. Bana gelin ve size söz veriyorum, Benim 

korumamdan yoksun kalmayacaksınız, çünkü bugün Beni nasıl seveceğinizi bilirseniz, bir gün Bana 

gelecek ve sonunda Beni anlayacaksınız. 

34 Yaşayın ve yeryüzünde sizin esenliğiniz için yarattığım her şeyden alın ki, huzur sizden ayrılmasın. 

Ruhani kurtuluşunuza erişebilmeniz için mücadelede gevşeklik göstermeyin. 

35 Ruh hazırlandığında, onun için gece, yorgunluk ya da uyku yoktur; faaliyet içinde gücünü kazanır 

ve her deneme gücünü ve dayanıklılığını kanıtlaması için değerli bir fırsattır. Diğer ruhlar, zayıf olsalar da, 

deneme anında Beni nasıl arayacaklarını bilirler; inançları ve güvenleri onları başarıya ulaştırır. - 

Ruhunuza rehberlik eden ilahi kıvılcım olan vicdanınız tarafından yönlendirilebilmeniz için alçakgönüllü ve 

itaatkâr olmanızı istiyorum. 

36 Bana ne sormak istiyorsunuz ve kimin için ağlıyorsunuz? İhtiyacınız olan şeyi yalnızca Benim 

verebileceğimi söylüyorsunuz. O halde, Beni arayan ve sevdikleriniz, şefkatle sevdiğiniz ve ruhsal 

gelişimleri için kaygı duyduğunuz kişiler için, kan bağınız olmadan alçakgönüllülükle Benden istekte 

bulunanlar kutsanmışsınızdır. Benden hapiste olan ve cezasını çekenler için ve masum olarak 

hapsedilenler için dua edin. Evlerinden uzakta acı çeken hastalar için dua ediyorsunuz. Bu arzu içinizde 

doğar çünkü sevmeye başlarsınız ve bu duyguda giderek daha fazla en yüksek mutluluğu bulursunuz. Tüm 

çalışmalarınızı gerçekleştirmeniz için sevginin size ilham vermesine izin verin, o zaman manevi içeriğe 

sahip olacaklardır. 

37 Dua ettiğinizde, Beni tüm dünyevi şeylerin ötesindeki Sonsuzlukta arayın. Benimle temas kurun ve 

dünyanıza döndüğünüzde, tüm şüpheler ortadan kalkacak, önünüzde hiçbir engel kalmayacak ve 

kendinizi Benim bilgeliğimle dolu hissedeceksiniz. 
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38 Size bu zamanı, öğretimi çalışmanız için, kendinizi dünyanın zevklerinden uzaklaştırarak Sözüme 

dalmanız için verdim. Bugün Ben size çok yakınım, ışığım ruhunuzda parladı; Varlığım sizi besliyor ve 

örneğim sonsuza dek sizin için mevcut. Size yalnızca İkinci Çağ'da sevgi kanıtları verdiğimi düşünmeyin; 

Benim Varlığım ebediyen sizinle birliktedir. Sizden yalnızca, Beni tüm İşlerimde hissetmek için kendinizi 

hazırlamanızı istiyorum. Bugün insanlığı büken sınavlarda, Benim adaletimin doğruluğunu görebilirsiniz. 

39 Hepiniz görevinizi yerine getirerek hedefe ulaşacaksınız; işte bu yüzden size tükenmez öğretilerimi 

vermeye geldim, böylece gelişiminizin merdivenini tırmanabilirsiniz. Sizi kurtaracak olan Benim kanım 

değil, ruhunuzdaki ışığımdır. 

40 İkinci Çağ'da, ayrılışımdan sonra, elçilerim aracılığıyla size Öğretimi verdim; şimdi onu size ses 

taşıyıcılarımın aracılığı ile veriyorum ve onda size ruhunuzu besleyen ve rahatlatan İlahi Bilgeliği 

sunuyorum. 

41 Anne olarak aradığınız ve rahminden size sonsuz yaşamın ekmeği olan İsa'yı getiren kutsanmış 

meyve çıktığı için sevdiğiniz Meryem'e sunmak üzere kalbinizi ruhani bir çiçeğe dönüştürmenizi rica 

ediyorum. 

42 Meryem, özü her zaman Benim Ruhumda olan Cennet Bahçemin çiçeğidir. 

43 Güzelliğini alçakgönüllülükle saklayan bu çiçekleri görüyor musunuz? Aynı şekilde Meryem de 

öyleydi ve öyledir: onu saflık ve hürmetle seyredebilenler için tükenmez bir güzellik pınarı ve tüm varlıklar 

için bir iyilik ve şefkat hazinesidir. 

44 Onu İsa'ya Anne olarak verdim; o bir kadında vücut bulmuş ilahi şefkatti. Avukat olarak aradığınız, 

acılarınızda teselli bulmaya çağırdığınız odur ve bu ilahi sevgi insanlığın üzerine bir örtü gibi yayılır. 

45 O, Rab'bin Meleği'nin "Tüm kadınlar arasında kutsanmış" dediği kişidir. O, tüm insanların ruhsal 

annesi olarak Mesih'i çarmıhta bırakan kişiyle aynı kişidir. 

46 Meryem ilahi özünü gizleyerek dünyaya geldi; kim olduğunu ve Oğlu'nun kim olduğunu biliyordu 

ve bu lütufla övünmek yerine, kendisini yalnızca En Yüce Olan'ın bir hizmetkârı, Rab'bin öğütlerinin bir 

aracı olarak ilan etti. 

47 Meryem dünyada sessizce yürüdü, ama kalpleri huzurla doldurdu, muhtaçlar için aracılık etti, 

herkes için dua etti ve sonunda insanların cehaleti ve kötülüğü karşısında bağışlama ve merhamet 

gözyaşlarını döktü. Rab'be gelmek istiyorsanız neden Meryem'e dönmeyesiniz, çünkü O'nun aracılığıyla 

İsa'yı kabul ettiniz? Kurtarıcı'nın ölümünün yüce saatinde Anne ve Oğul birleşmemiş miydi? O anda 

Oğul'un kanı Anne'nin gözyaşlarına karışmamış mıydı? 

48 Bu nedenle, şu anda size rehberlik etmesi ve sizi Üstada yaklaştırması için onu aramanız şaşırtıcı 

değil. 

49 Cennet bahçesindeki bu alçakgönüllülük ve saflık çiçeğini nasıl keşfedeceklerini bilenler 

kutsanmıştır; ama size tekrar söylüyorum, onu yalnızca saf gözler bulabilecektir. 

50 Bugün acılarınızı hafifletebilmem için Bana sunuyorsunuz ve gerçekte size bunun Benim görevim 

olduğunu, bunun için geldiğimi, çünkü Ben İlahi Hekim olduğumu söylüyorum. Ama Benim iyileştirici 

merhemim yaralarınızda etkisini göstermeden önce, Benim okşamam size ulaşmadan önce, kendinize 

yoğunlaşın ve acınızı inceleyin, araştırın, gereken tüm süre boyunca iyice düşünün, öyle ki bu tefekkürden 

bu incelemenin içerdiği dersi ve bilmeniz gereken sakladığı bilgiyi alabilesiniz. Bu bilgi deneyim olacak, 

inanç olacak, gerçeğin yüzüne bir bakış olacak, yanlış anlaşılan birçok denemenizin ve dersinizin 

açıklaması olacak. 

51 Acıyı sanki elle tutulur bir şeymiş gibi keşfedin ve onda deneyimin güzel tohumunu, 

varoluşunuzun büyük dersini keşfedeceksiniz, çünkü acı hayatınızın öğretmeni haline gelmiştir. 

52 Acıyı bir öğretmen olarak gören ve onun yenilenme, tövbe etme ve düzeltme öğütlerine uysallıkla 

kulak veren kişi, daha sonra mutluluğu, huzuru ve sağlığı tadacaktır. 

53 Kendinizi dikkatle inceleyin ve bundan ne kadar fayda sağlayacağınızı deneyimleyeceksiniz. 

Eksikliklerinizi ve kusurlarınızı fark edecek, bunları düzeltecek ve böylece başkalarının yargıcı olmaktan 

vazgeçeceksiniz. 
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54 Benden sizi iyileştirmemi istiyorsunuz; ama size doğrusunu söyleyeyim, hiç kimse sizin 

kendinizden daha iyi doktorunuz olamaz. 

55 Hatalarınızı, günahlarınızı, kötü alışkanlıklarınızı ve kusurlarınızı bir kenara bırakmazsanız, sizi 

iyileştirmemin ve acınızı gidermemin ne yararı var? Kötülüğünüzün kaynağı acı değil, günahlarınızdır. İşte, 

acının kaynağı budur! Bu yüzden günahla savaşın, onu kendinizden uzaklaştırın ve iyi olacaksınız. Ama 

bunu yapmak sizin göreviniz; ben sadece size öğretiyor ve yardım ediyorum. 

56 Vicdanınız aracılığıyla sıkıntılarınızın nedenini keşfeder ve onlarla mücadele etmek için elinizden 

geleni yaparsanız, mücadelede galip gelmenize ve ruhsal özgürlüğünüzü kazanmanıza yardımcı olacak 

ilahi gücü tam anlamıyla hissedersiniz. 

57 Kendi erdemlerinizle kendinizi acıdan kurtarmayı başardığınızı ve huzura kavuştuğunuzu 

hissettiğinizde duyacağınız memnuniyet ne kadar büyük olacaktır. O zaman şöyle diyeceksiniz: "Babam, 

Senin sözün benim şifamdı, Senin öğretişin benim kurtuluşumdu". 

58 Artık varsayımlarla dolu bir dünyada yaşamayı bırakın. Ne insan olarak ne de ruhlar olarak 

gerçeklerden habersiz olmamalısınız. Manevi yaşamı bilmeden maddi mücadelede nasıl zafer 

kazanacaksınız? Gözlerinizi inatla ebedi ışığa kapatırsanız nasıl büyük, sağlıklı, bilge ve güçlü olacaksınız? 

59 Artık alacakaranlıkta yaşamayın! Uyanın ve gün ışığına çıkın! Artık küçük çocuklar olmayın ve 

ruhsal olarak büyüyün! 

60 Kendinizi diğer uluslarla kıyasladığınızda huzur içinde olduğunuzu da söyleyemezsiniz; ama 

umutsuzluğa kapıldığınızda, İşimden güç alın; materyalizmin öğretileri size hükmetmek istediğinde, 

Sözümden ışık alın. Size gerçekten söylüyorum, eğer size öğrettiğim gibi kendinizi hazırlamazsanız, 

birçoğunuzun kafası karışacak, birçoğunuz Bana sırtını dönecek ve bugünün birçok inananı yarın Benim 

düşmanım olacak ve bu Gerçeği inkar etmek için ayağa kalkacak; sizi şimdiden affediyorum, ama 

umutsuzluğa kapılırsanız, İşimden güç alın Şimdiden sizi affediyorum, ama aynı zamanda sizi önceden 

bilinçlendiriyor ve uyanık tutuyorum. 

61 Size bir kez daha kendinizi dikkatle incelemenizi söylüyorum; bu şekilde başkalarına karşı biraz 

daha kardeşçe hissetmeye, komşunuza karşı daha şefkatli ve anlayışlı olmaya başlayacaksınız. Kendi 

hatalarınızı unuttuğunuz için bugün hala başkalarının pek çok eyleminden tiksiniyorsunuz. Ancak 

lekelerinizi ve hatalarınızı bildiğinizde, sizi affettiğim ve sizi beklediğim sevgiyi anlayacaksınız. O zaman 

sadece şunu söyleyebilirsiniz: "Babam O'nu bu kadar incittikten sonra beni bağışladıysa, kardeşlerimi 

bağışlamak da benim görevimdir." 

62 İnsan kendi içine nasıl bakacağını, eylemlerini ve düşüncelerini nasıl inceleyeceğini bilmez. 

63 İhtiyacınız olan şey ruhsal hazırlıktır, ama Sözüme göre hareket ederseniz, kardeşlerinizin 

yaşamlarında heyecan yaratacaksınız, çünkü ruh tüm armağanları ve güçleriyle sizde kendini 

gösterecektir. 

64 Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizmin tarihi insanlık tarihine parlak harflerle yazılacaktır. 

65 İsrail kendisini Mısır boyunduruğundan kurtararak ölümsüz kılmadı mı? Hıristiyanlar zafer 

yürüyüşlerinde kendilerini sevgiyle ölümsüz kılmadılar mı? Aynı şekilde, spiritüalistler de ruhun özgürlüğü 

için verdikleri mücadelede kendilerini ölümsüz kılacaklardır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 9 
1 Bu gün Yeruşalim'e girişimi hatırlıyorsunuz; İsa olarak aranızda yaşadığım zamanları 

anımsıyorsunuz. Bugün yeni mucizelerim karşısında kendinizi yeniden güçlü hissediyorsunuz ve bu 

Efendinin İkinci Çağ'da sizinle konuşanla aynı kişi olduğuna açıkça tanıklık ediyorsunuz; ama size İsa'yla 

yaptıklarınızı unutmamanızı söylüyorum, yoksa bu zamanda onu tekrarlarsınız. Sevincinizin ardından 

rahiplerin sözleriyle zayıflayacağınızı ve Hosian ilahilerinizin kısa süre içinde "O'nu Çarmıha Gerin "e 

dönüşeceğini biliyordum. 

2 Ey çocuklarım, çağlar boyunca bildirilerimin farkına varmayan ve kehanetlerimin gerçekleşmesini 

bekleyerek uyanık kalmayan sizler! 

3 Halkımın kutladığı Fısıh Bayramı'nda kurbanlık kuzu bendim. Ancak daha sonra, zaman sona 

erdiğinde, öğretilerimin doğasını ve kurban edilmemin nedenini anladınız ve o zaman Beni tanımadığınız 

için ağladınız ve tövbe ettiniz. 

4 Bugün öğretilerin ve büyük ruhsal tezahürlerin yeni bir zamanındasınız ve Üstat başka bir 

zamanda içinize ektiği tohumu ruhunuzda arıyor. Bana, "Sen bize bu kadar yakınken neden varlığını 

hissetmiyoruz?" diyorsunuz. Ben de size maddileştiğinizi, bilimlerle ve dünyaya ait olan her şeyle meşgul 

olduğunuzu, ruhunuzu unuttuğunuzu söylüyorum. 

Korkuyla Bana yoldan saptığınızı söylüyorsunuz ve Ben de size öğretilerimin ışığıyla size yolu 

göstermeye geldiğimi ve sizi barış dolu bir dünyada var olmaya götüreceğimi söylüyorum. Beni dinleyin ve 

Sözüm sizi yeni bir yaşama uyandıracak, şüpheleriniz ve korkularınız ortadan kalkacak. Ağır bir yük taşıyan 

ruhunuz, Benim bağışlayıcılığımı hissettiğinde huzur bulacaktır. 

5 Neden davanızı Bana bırakmıyorsunuz? Neden Benim yerime geçerek kendiniz için adalet 

sağlıyorsunuz? Bir imtihan ve borç ödeme döneminde yaşadığınızı bilmiyor musunuz? Hepinizin Benim 

Yasamı ihlal ettiğinizi ve benim sizi ne yargıladığımı ne de alenen suçladığımı anlayın. 

6 Eğer size özgür irade bahşettiysem, bu birbirinizi yargılamanız için değil, vicdan ışığıyla 

desteklenen iyilik uygulamalarında ruhunuzu mükemmelleştirmeniz içindir. 

7 Sizi "işçiler" yapıyorum ve hastalara, acı çekenlere, kötülük yapanlara ekmeniz için size Sevgi 

Tohumumu veriyorum; ve eğer biri bunu almaya layık olmadığını hissederse, Bana gelmesini sağlayın, onu 

nasıl layık kılacağımı bilirim, böylece hor görüldüğünü hissetmez. Göksel Annenizi çağırın, onun ilahi 

sevgisi bu mücadelede size yardımcı olacak ve hepinizi Bana götürecektir. 

8 Öğrettiğim insanlar olan sizlerin, 1950'den sonra gelecek olan yeni kalabalıklara önderlik ederek 

halkımı çoğaltmanızı ve benim sizlerle yaptığım gibi onların da Sonsuz Yaşam Ekmeğiyle beslenmelerini 

izlemenizi istiyorum. 

9 Sözümün çarpıtılmasına izin vermeyin; ruhani anlamının her zaman korunması için uyanık olun ve 

yorumunuzun doğru olduğundan emin olun. Benim gerçeğimi sunun; bu kardeşlerinize yaşam, sağlık ve 

iman getirecektir. Sözüm Benden fışkıran bir ışıksa, onu bilen herkeste bir meşale gibi kendini 

göstermelidir. Size bu ışığı sunuyorum çünkü karanlıkta yaşamanızı istemiyorum. 

10 Ruhunuzu Benim bilgeliğimle mükemmelleştirin, ruhsal yükselişiniz için mücadele etmek üzere 

kendinizi güçlendirin. - Tüm duygulardan yoksun olan sizler, etrafınızdaki varlıkların bencilliğinin 

kalplerinizde hasar bırakmaması için Benim okşamamı hissedin. - Bana soruyorsunuz: "Neden insanlar 

arasında gerçek sevgi yok? İnsanlar neden gerçek hayırseverliği uygulamıyor?" Ve sana cevap veriyorum: 

Çünkü yüreğinize yerleştirdiğim berrak su kaynağını kuruttunuz, çünkü kendinizi Yasamın yerine 

getirilmesinden uzaklaştırdınız. 

11 Kendinizi böldünüz ve kardeşlerinizin ihtiyaçlarını bilmek istemiyorsunuz; aynı çatı altında 

yaşasanız bile kendinizi yabancı olarak görüyorsunuz. Bu yüzden Sözümü duyduğunuzda şaşırdınız, çünkü 

onda tüm çocuklarıma sevgimi, sabrımı ve bağışlayıcılığımı gösteriyorum. 

12 Kimseyi kayırmıyorum ve sizden birlik olmanızı, birbirinizi sevmenizi ve birbirinizi bağışlamanızı 

istiyorum. Size düşünmeniz ve yeni bir hayata başlamanız için yeterince zaman verdim. Geçmişteki 

hatalarınızı bağışladım ve kendinizi Benim iyi öğrencilerime dönüştürmeniz için size fırsat veriyorum. 
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13 Yaşam Kitabı her zihni aydınlatmak için önünüzde açılır. Derslerinin her birini çalışın, her yerde 

sırlar görmeyin; bugün her şey zihin için açıklıktır. Gizli odalara bakın ve size bağışladığım her şeyi bilin. 

Artık sizin için anlaşılmaz bir Baba olmak istemiyorum. Beni bu şekilde görmeniz için hiçbir neden yok, 

çünkü tüm vahiylerim sizin kavrayış alanınız içindeydi ve hepsini size zamanında açıkladım. 

14 Gereksiz yere endişelenmeyin; ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz her şey yanınızda. Işığımı 

ruhunuza yerleştirdim ve bedeninizin korunması için gerekli olanı size emanet ettim. Tüm unsurlar size 

hizmet eder, her şeyi sizin ferahlamanız için yarattım ve ölçülü kullanırsanız her şey faydalıdır. Acılarınızın 

ve endişelerinizin nedeni başka: ruh, yeryüzünde yarattığınız bu boş varoluşta huzur bulamıyor ve 

huzursuzluğu kendisini size iletiyor. Gerçek bir gelişim için kararlar alsaydınız, kendinize ne kadar iyilik 

yapmış olurdunuz ve kaybettiğiniz huzuru nasıl geri kazanırdınız? 

15 Öğrenciler, kendinizi insanlığa sevgi, bağışlama ve adaletten söz etmeye hazırlayın. Kendinizi barış 

ve mükemmel sevgi bölgelerine yükseltmek için dünyaya ait olan her şeyi unutun. 

16 Çağrıma kulak verdiniz ve dersimi öğrenmek için Beni aradınız; bazıları günlük ekmek ister, 

diğerleri Beni bir hekim ve danışman olarak arar. Ama bazıları yalnızca Benim Sözümü araştırmak için gelir 

ve onda bir kusur bulmak ister; ama ben onlara diyorum ki: Aradığınız bu zayıf noktayı Benim 

öğretilerimde bulamayacaksınız. Öte yandan, kendi içinize bakarsanız, kusurluluğu orada bulursunuz. - Bu 

şekilde davrananlar Benim varlığımın farkına varamadılar, çünkü sadece insan işlerini yorumlayabiliyorlar, 

ama henüz Tanrı'nın mesajlarını anlayamıyorlar. Herkesi aydınlatıyorum ve onların inançsızlıklarını 

bağışlıyorum. 

17 Çocuklarımdan tek birinin bile yoldan çıkmasına ya da kaybolmasına izin vermeyeceğim. Parazit 

bitkileri meyve veren bitkilere dönüştürüyorum, çünkü tüm yaratıklar mükemmeliyet hedefine ulaşmak 

için var olmaya çağrıldılar. 

18 Benimle birlikte çalışmaktan zevk almanızı istiyorum. Daha önce de, Benim bir parçam olduğunuz 

için sizi Benim niteliklerime ortak etmiştim. Her şey Bana ait olduğu için, sizi de Eserlerimin sahibi 

yapıyorum. 

19 Siz ruhların hepinizin Ben'de İlahi bir Babası vardır ve eğer size maddi yaşamda insan ebeveynler 

verdiysem, bu onların bedeninize hayat vermeleri ve Cennetteki Babanızı sizinle birlikte temsil etmeleri 

içindi. Size, "Tanrı'yı yaratılmış her şeyden çok seveceksiniz" dedim ve ekledim: "Babanı ve anneni 

onurlandıracaksın". Bu yüzden görevlerinizi ihmal etmeyin. Eğer anne babanızın sevgisini minnetle kabul 

etmediyseniz ve hala bu dünyada iseler, onları kutsayın ve erdemlerini kabul edin. 

20 İnançlı olmanızı, ruhani yaşama inanmanızı istiyorum. Eğer kardeşlerinizin öteki dünyaya gittiğini 

gördüyseniz, onların sizden uzakta olduğunu ya da onları sonsuza dek kaybettiğinizi düşünmeyin. Onlarla 

yeniden bir araya gelmek istiyorsanız, çalışın, liyakat kazanın ve diğer dünyaya geldiğinizde, onları orada 

size manevi vadide yaşamayı öğretmek için sizi beklerken bulacaksınız. 

21 Halkım, bu sözü verenin Tanrınız olduğuna inanıyor musunuz? - Acı yatağında Beni çağırdığınızda 

ve şifalı merhem hastalığınızı anında iyileştirmediğinde neden Benden şüphe ettiniz? Güçlü olmanızı 

istediğim için sizi birçok şekilde sınadığımı unutmayın: çünkü öğrencilerimseniz, inanılmak için birçok 

sınavdan geçmeniz gerekir. 

22 Sizler, size büyük iman ve itaat örnekleri veren İbrahim, İshak ve Yakup'un soyundansınız; aynı 

ruha sahip olmanıza rağmen onlar gibi olmayı başaramıyorsunuz. Peter'ı kaç kez teste tabi tuttum ve 

sadece birinde tereddüt etti. Ancak bu davranışından dolayı onu kötü bir şekilde yargılamayın, çünkü 

imanı alevlendiğinde, insanlar arasında bir meşale gibiydi, vaaz veriyor ve gerçeğe tanıklık ediyordu. 

23 Thomas'ı kınamayın; eserlerimi kaç kez ellerinizle kavrayabildiğinizi ve o zaman bile şüphe 

ettiğinizi düşünün. Yahuda İskariyot'u, Efendisini otuz sikke karşılığında satan o sevgili öğrenciyi hor 

görmeyin; çünkü onunkinden daha büyük bir tövbe görülmemiştir. Size örnek teşkil edecek ve insanlığın 

hafızasında ebediyen kalacak öğretiler bırakmak için her birinden faydalandım. İğrençliklerinden sonra 

tövbe ettiler, değiştiler ve kendilerini kayıtsız şartsız misyonlarını yerine getirmeye adadılar. Onlar gerçek 

elçilerdi ve tüm nesiller için bir örnek bıraktılar. 
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24 Sözümü anlayabilmeniz için Ruhsal Vadiye gelin. Öğretimi dinlerken, kendinizi dünyanın 

kaygılarından uzaklaştırın ve ışığımın ruhunuzu aydınlatmasına izin verin. Kendinizi sonsuz yaşamın tadını 

çıkarmaya hazırlayabilmeniz için imanınızı teşvik ediyor ve size her zaman rehberlik ediyorum. 

25 Size tekrar tekrar "izleyin ve dua edin" diyorum; ama bu nazik tavsiyeye alışmanızı değil, üzerinde 

düşünmenizi ve ona göre hareket etmenizi istiyorum. 

26 Size dua etmenizi söylüyorum çünkü dua etmeyenler kendilerini gereksiz, maddi ve bazen de 

delice düşüncelere teslim ederler; bu düşünceler de farkında olmadan kardeş kavgalarını teşvik eder ve 

besler. Ama dua ettiğinizde, düşünceniz sanki bir ışık kılıcı gibi, bugün pek çok varlığı tutsak eden 

karanlığın perdelerini ve ayartmanın tuzaklarını yırtar; çevrenizi ruhani güçle doyurur ve kötülüğün 

güçlerine karşı koyar. 

27 Mücadele karşısında umutsuzluğa kapılmayın ya da henüz başarı elde edemediyseniz 

umutsuzluğa kapılmayın. Sonuna kadar mücadele etmenin sizin göreviniz olduğunun farkına varın; ancak 

insanlığın yenilenmesi ve ruhsallaştırılması işinin yalnızca çok küçük bir kısmının size düşeceğini aklınızdan 

çıkarmayın. 

28 Yarın görevinizden ayrılacaksınız ve başkaları işinize devam etmek için gelecek. Onlar işi bir adım 

daha ileri götürecekler ve böylece Benim Sözüm nesilden nesile yerine gelecek. 

29 Sonunda tüm dallar ağaçla birleşecek, tüm uluslar tek bir halk olarak birleşecek ve yeryüzünde 

barış hüküm sürecektir. 

30 Dua edin, öğrenciler ve yükselişinizde kendinizi mükemmelleştirin ki, öğreti ve sevgi dolu 

sözleriniz kardeşlerinizin yüreklerinde yankı bulabilsin. 

31 Size doğruyu söylüyorum: Eğer bu halk kaderini anlamanın yanı sıra görevini de yerine getirirse, 

insanlık onun dualarıyla lütuf bulacaktır. Ama hala komşularınızı gerçek kardeşler olarak hissedecek, ırk, 

dil ve inanç farklılıklarını gerçekte unutacak ve dahası sizi incitenlere karşı her türlü kızgınlık izini 

kalplerinizden silecek merhametten yoksunsunuz. 

32 Duygularınızı böylesine büyük bir insani sefaletin üzerine çıkarmayı başarırsanız, kardeşleriniz için 

en içten ve samimi yakarış içinizde yükselecek ve bu sevgi titreşimi, duygularınızın bu saflığı, insanların 

savaşları ve tutkuları tarafından yaratılan karanlıkları yok eden en güçlü kılıçlar olacaktır. 

33 Acı sizi hazırladı, İsrail, esaret altında kendinizi arındırdınız; bu nedenle acı çekenlere bakmaya 

uygun olanlar sizsiniz. 

34 İzleyin, halkım, yeni günü haber veren kuşlar gibi olun ve uykuda olanları uyandırın ki ışığı ilk alan 

onlar olsun ve sonra onlara şunu söyleyeyim: Sizi gerçekten seven O, şu anda sizi selamlıyor. 

35 Beni dinlemek için yaklaşan herkes Sözümün okşayışını hissedecek, sevgimle meshedildiklerini ve 

ruhsal ürünlerle yağdırıldıklarını hissedecekler. 

36 Mutluyum çünkü Benim soframda olmak için her şeyi bıraktığınızı gördüm ve bu, Benim Sözümün 

sizin ekmeğiniz ve yeryüzündeki mutluluğunuz olduğunu bildiğiniz içindir. 

37 Bu talimat, iyileştirme kararlarının ve asil duyguların doğduğu kalbinize girer. 

38 Eğer çok acı çektiyseniz ve yüreğinizin kapılarını Bana açmaya hazır olana kadar ağladıysanız, size 

doğrusunu söyleyeyim, çok acı çeken kişi aynı zamanda günahlarının kefaretini ödemiştir ve 

bağışlanacaktır. 

39 Acı çeken yürekler, acılarınızı dindirin ve Bana gelin. Vicdanınızın ışığıyla aydınlanın ve 

öğretilerimin yolunda sevinçle yürüyün. 

40 Bende sağlıklı olun, kederinizi unutun ve sevin. Sevgiye sahip olan her şeye sahiptir; "sevgi" diyen 

her şeyi söyler. 

41 Ama Benden gelen her şeyin mükemmel, uyumlu ve güzel olduğunu anladığınızda, kendinize şunu 

sorarsınız: "O halde Tanrı'nın çocukları neden dünyada yıkıcı ve yok edici bir şekilde yaşıyorlar? Baba'nın 

saf kaynağından doğmuş olmalarına rağmen, onları yanlış yargılamaya ve yok etmeye iten güç nedir? Bu 

güçler nelerdir ve Tanrı sınırsız gücüyle barışı yok eden insanların ilerleyişini neden durdurmamıştır? 

Neden insanlar arasında kötülüğe izin veriyor?" 
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42 Dinleyin, öğrenciler: İnsan ruhsal armağanlar olarak özgür irade ve vicdana sahiptir; herkes 

dünyaya erdemlerle donatılmış olarak gelir ve bunları kullanabilir. Ruhlarında vicdanın ışığı vardır; ancak 

beden gelişirken aynı zamanda tutkular, kötü eğilimler de onunla birlikte gelişir ve bunlar erdemlerle 

savaş halindedir. Tanrı bunun olmasına izin verir, çünkü mücadele olmadan liyakat olmaz ve bu nedenle 

ruhani yolda yükselmeniz için bu gereklidir. Eğer mücadele etmeselerdi Tanrı'nın çocuklarının liyakati ne 

olurdu? Dünyada özlediğiniz gibi mutlulukla dolu yaşasaydınız ne yapardınız? Etrafınız konfor ve 

zenginlikle çevriliyken ruhani ilerleme bekleyebilir misiniz? - Kıpırdamadan durursunuz, çünkü 

mücadelenin olmadığı yerde erdem de yoktur. 

43 Ancak yanlış anlamayın, çünkü mücadeleden söz ettiğimde, zayıflıklarınızın ve tutkularınızın 

üstesinden gelmek için geliştirdiğiniz şeyi kastediyorum. Bu mücadeleler, insanların bencilliklerine ve 

maddi arzularına hakim olmalarına izin verdiğim tek mücadelelerdir, böylece vicdanla aydınlanan ruh 

gerçek yerini alabilir. 

44 Bu içsel mücadeleyi onaylıyorum, ancak insanların kendilerini yüceltme arzusuyla, hırs ve 

kötülükle körleşerek yürüttükleri mücadeleyi onaylamıyorum. 

45 Kardeş katili savaşların gürültüsü ve vahşeti insan kalbinin duyarlılığını yok etmiş, hayırseverlik ve 

merhamet gibi daha yüksek duyguların tezahür etmesini engellemiştir. 

46 Herkesin böyle olduğunu söylemek istemiyorum, hayır, çünkü komşusuna karşı şefkat, merhamet 

ve sevgi duyan, onu kötülüklerden korumak ya da bir sıkıntıdan kurtarmak için fedakârlık yapacak kadar 

ileri giden insanlar hala var. Eğer bazı insanlar size bu yardımı yaparsa, göksel Babanız kendi çocukları 

olan sizler için neler yapmaz ki? O zaman O'nun size acı ve ıssızlık göndereceğini nasıl düşünebilirsiniz? 

47 Ben İkinci Çağ'da size Cennetin Krallığına giden yolu anlatan aynı Üstadım; Ben yüzyıllar boyunca 

gerçeği, Ruhumdan kaynaklanan vahiyler oldukları için değişmeyen ebedi öğretileri ilan eden aynı 

Mesih'im. 

48 Baba'yı bende tanıyın, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, Mesih dünyalar var olmadan önce, 

ezelden beri Baba'yla birdir. İkinci Çağ'da, Tanrı'yla bir olan bu Mesih, İsa'nın kutsanmış bedeninde 

yeryüzünde insan oldu ve böylece Tanrı'nın Oğlu oldu, ama yalnızca insanlığıyla ilgili olarak; çünkü size 

tekrar söylüyorum, yalnızca tek bir Tanrı vardır. 

49 Bazen sizinle ruhaniyetten çok fazla konuştuğumu ve insani ihtiyaçlarınızı ve endişelerinizi 

unuttuğumu düşünüyorsunuz. Buna karşılık ben de şöyle derim: "Tanrı'nın Egemenliği'ni ve O'nun 

doğruluğunu arayın, gerisi size fazlasıyla verilecektir. O zaman huzur, dinginlik, anlayış, bağışlama ve sevgi 

size gelecek ve maddi alanda her şeye bol bol sahip olacaksınız. 

50 Tüm ihtiyaçlarınızı biliyor ve anlıyorum ve isteğime göre tüm endişelerinizi giderme görevini 

üstleniyorum ve istediğiniz şeyi size hemen vermediğim için zaman zaman hayal kırıklığına uğradıysanız, 

bundan dolayı Baba tarafından daha az sevilmiyorsunuz; bu sizin için çok yararlı olduğu için oldu. 

51 Küçük çocuklarımın çoğu çektikleri acıları kaderin adaletsizliğine bağlar ve Babaları tarafından 

unutulduklarına inanırlar. Şimdi sana soruyorum: Benim Sözüm size ne için hizmet etti? Yaşamın Yaratıcısı 

olan Rab'bin hastalıklarınızı iyileştirme gücüne sahip olmadığını ya da ruhsal yükselişinizde size yardımcı 

olmayan herhangi bir maddi konuda size yardım edemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? 

52 Sana sadece senin iyiliğin için olanı veriyorum. Size verildiği takdirde sadece dezavantajlara veya 

talihsizliklere neden olacak kaç istekte bulunuyorsunuz? 

53 Tanrı'ya güvenen ve O'nun önünde kaderini kutsayan kişi asla lanet etmez ya da kendisine 

verilmeyeni talep etmez. 

54 Yoksul ya da hasta olduğunda ve kalbi acı çektiğinde, Rabbinin iradesine güvenerek umut eder. 

55 Bazen Bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, eğer her şeyim olsaydı, hiçbir eksiğim olmasaydı, Senin 

ruhani işlerinde işbirliği yapar ve hayırseverlik uygulardım." Ama şunu bilin ki, erkekler olarak vefasızsınız 

ve hiçbir şeye sahip olmadığınız için bugün aldığınız tüm kararlar, arzu ettiğiniz her şeyi size versem bile 

değişecektir. 

56 Yalnızca Tanrı'nın çocuklarına olan sevgisi değişmez. 



U 9 

63 

57 Size bol bol armağan versem mahvolacağınızı önceden biliyorum, çünkü seçimlerinizi ve 

zayıflıklarınızı biliyorum. 

58 Biliyorum ki, insan bol miktarda maddi varlığa sahip olduğunda Tanrı'dan uzaklaşır, çünkü henüz 

Rabbini anlamaya muktedir ya da hazır değildir. 

59 Sizi ne kadar çok sevdiğimi anlayın ve sizi hiç unutmayın; sadece yok olmanızı istemiyorum. 

60 Dünyanın boş şeylerinden uzaklaşın, acı çekerek değil, inanarak, severek Bana gelin. 

61 Muhtaç olduğunuzda imandan uzaklaşmayın; çünkü yoksulluktan kurtulmanız ruhsal gelişiminiz 

için yararlı olsaydı, size her şeyi bol bol verirdim. 

62 Baba'nın çocuklarının kaderini yüce bir adalet ve mükemmellikle yönlendirdiğini unutmayın. 

63 Bunlar denemelerin, acıların ve buruklukların yaşandığı, insanlığın karşılıklı nefret ve kötü niyetin 

sonuçlarına katlandığı zamanlardır. 

64 Tek duyduğunuzun silahların gürültüsü ve yaralıların acı çığlıkları olduğu savaş alanlarını, daha 

önce genç insanların güçlü bedenleri olan parçalanmış ceset dağlarını görün. Onları annelerini, eşlerini ya 

da oğullarını son kez kucaklarken hayal edebiliyor musunuz? Bu vedaların acısını, bu kadehi kendisi 

içmemiş olan kim ölçebilir? 

65 Binlerce acılı anne-baba, eş ve çocuk, sevdiklerinin, ışıksız ve komşularına karşı sevgisiz birkaç 

insanın açgözlülüğü ve kibri yüzünden savaş, nefret ve intikam alanlarına doğru yola çıktığını gördü. 

66 Genç ve dinç erkeklerden oluşan bu lejyonlar, tarlalarda paramparça bırakıldıkları için evlerine 

dönemediler; ama işte, ulusları yöneten ve hemcinslerinin yaşamlarının efendisi olduklarını düşünen 

erkeklerden daha merhametli olan toprak, Toprak Ana, onları kabul etmek ve sevgiyle örtmek için 

rahmini açtı. 

67 Yıkımdan kaçan, yorgun bir şekilde sığınacak ve huzur bulacak bir yer arayan her yaştan erkek, 

kadın ve çocuk kervanlarını görün. Ayakları çoktan yara bere içinde ve kanıyor, kalpleri artık acıya 

dayanamıyor; ama yine de varlıklarının derinliklerinde bir umut kıvılcımı kalıyor. 

68 Dua edin, insanlar, onlar için dua edin ve düşüncelerinizle birleşen şefkatim onları korumak için 

üzerlerine inecek ve onları sevgi örtümle kaplayacaktır. 

69 Kardeş katili savaşların nedenlerini ve yol açtıkları yıkımı düşündüğünüzde, sandığınız kadar zavallı 

olmadığınızı fark edeceksiniz. O zaman şikâyetleriniz sona erecek ve artık Bana şöyle demeyeceksiniz: 

"Tanrım, ben yeryüzünün en sefiliyim; beni unuttuğun için mi?" 

70 Savaşın her şeyi nasıl yok ettiğini görün! 

71 Sevdiklerinin dönüşünü bekleyen bu yaşlı ebeveynlere bakın; açlık kapılarında zonkluyor ve 

yalnızlık onlara yoldaşlık ediyor. 

72 Yürüyecek kadar gücü olanlar kaçtı; sakatlar kalmak ve başlarına gelenleri kabullenmek zorunda 

kaldı. Onların kasvetli düşünceleri ancak dualarında Bana yalvardıklarında aydınlandı: "Tanrım, Beni 

bırakma." 

73 İnsanların kötülüğü tarafından terk edilen annelerin sakladığı acıyı sadece ben bilirim. 

74 Yaşamlarının sessizliği ve yalnızlığı içinde onlara krallığımda terk edilmediklerini söyleyen tek kişi 

benim. 

75 Halkım, dua edin ve suçu olmayan başkalarına yıkım, umutsuzluk ve ölüm getiren insanların 

beyinlerinde filizlenen kibir ve hırsı düşünün. 

76 Sözlerimi düşündükten sonra, halkım, hâlâ yeryüzündeki en mutsuz kişi olduğunuzu mu 

düşünüyorsunuz? Bana şöyle cevap verin: "Hayır, Efendim, biz hata yaptık çünkü diğerlerini unuttuk ve 

sadece kendimizi düşündük, günlük ekmek mücadelesinin içilebilecek en acı kadeh olduğunu düşündük." 

77 Buna karşılık ben de size diyorum ki, sizi besleyen ve güçlendiren ilahi Sözü işittiğiniz için kendinizi 

zengin hissediyor olmalısınız ve hala biraz huzurun tadını çıkarıyorsunuz. 

78 Hâlâ birkaç gün dinlenebileceğinize güvenebilirsiniz, ancak dünyanın bu köşesi bile acıyla 

sarsılacak; böylece bu dünyada temizlenmemiş hiçbir yer kalmayacak. 

79 Elçim Yuhanna'nın size söylediği her şey şimdi kelime kelime ve olay olay gerçekleşiyor. 
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80 İnsanlığın yaşadığı tüm bu işaretler, denemeler ve sıkıntılar, bir çağın sona erip yerini yeni bir çağa 

bırakmakta olduğunun en somut kanıtıdır. Bu tür olaylar ilk kez başınıza gelmiyor, ama Beni anlasaydınız 

ve hazırlıklı olsaydınız, bu geçiş adımını dehşete kapılmadan sükûnetle atardınız. 

81 Artık bir yüzyılın ortasına yaklaşıyorsunuz ve pek çok şey deneyimlediniz. Önümüzdeki yarım 

yüzyılda sizi ne gibi sürprizler, olaylar ve sınavlar bekliyor? 

82 Size sadece İkinci Çağ'daki elçilerime defalarca söylediğim şeyi söylüyorum: "Günaha düşmemek 

için dikkat edin ve dua edin!" 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 10 
1 Bu mübarek saatte vicdanınızın sorularını yanıtlayın, çünkü yargı zamanıdır. 

2 Yargıcınızın önündesiniz, çünkü size bir an için adaletimle dokunmam gerekiyor; ama size 

gerçekten söylüyorum, Benim yargım sevgi dolu ve adildir. 

3 Aranızda yaşadığım her zaman size büyük kanıtlar veriyorum. Neden hepiniz Bana 

inanmıyorsunuz? Sizi insan kötülüğünün keyfiliğine terk etmemi mi istiyorsunuz? - Dünyanın yollarına 

sapmayın. Bana gelin, Ben sizi gerçek mutluluğa götüren yolum. 

4 Ulusunuza savaş değil, barış misyonu emanet ettim; İlahi Sözümün onun içinde yankılandığını 

anlayın; bu sözde size Yeni Kudüs'ün Ruhsal Vadide olduğunu açıkladım; ve ona (Yeni Kudüs'e) tüm ruhlar 

ruhsal yüksek gelişim yoluyla girmeli ve onun sakinleri olmalıdır. 

5 Bugün hâlâ Bana tahıl ambarlarınızı az tohumla gösteriyorsunuz ve bunun nedeni size yavaş yavaş 

sağladığım tarlaları kullanmamanızdır. Kardeşleriniz gözünüzün önünde ölüyor ve size dokunulmuyor. 

6 Bu şekilde Benim Yasamı gizlediğinizi düşünmüyor musunuz? Çok iyi biliyorsunuz ki, uzun zaman 

önce Benimle bir antlaşma, Yaşam Kitabı'nda yazılı kalan bir antlaşma yapmış olan sizsiniz. 

7 Yüreğiniz hala yılgın askerler gibi olduğunuzu itiraf ediyor. 

8 Beni dinleyin ey insanlar, çünkü sınavlar gelecek, sizi uyandıracak ve eksikliğini duyduğunuz çeliği 

size verecektir. 

9 Bu yaşamda düşünceleriniz ve dualarınız aracılığıyla barışın koruyucusu olmanız gerektiğini 

anlamanız için inancınızın ve bilginizin büyük olması gerekir. 

10 Sizin için Bana hesap vereceğiniz yeni bir yıl başlıyor. Hazırlanmanız ve mücadele etmeniz için size 

bu zamanı veriyorum. 

11 Kendinizi hazırladığınızda, ağlamayacak ve yüreğinizde acı hissetmeyeceksiniz. Ama itaatsizlik 

ederek adaletime meydan okumayın, çünkü o zaman kesinlikle acı kâseyi içmek zorunda kalırsınız. 

12 İşçilerim olun, çünkü tarlalar sizin sevgi tohumlarınızı bekliyor. Yorulmak bilmeyen Çoban İlyas, 

aletlerinizi elinize alıp tarlaları işlemeye başlayabilmeniz için yolları ve tarlaları çoktan hazırladı. 

13 İşiniz çok hassas ama ne zor ne de yorucu olacak. Benim adaletimin kızgın güneşinin önünde 

Meryem'in anaç örtüsü her zaman hayırsever bir bulut gibi olacak ve size ilahi korumasını bahşedecek; 

sesim ise kuşların cıvıltısı ve ötüşü gibi, işinizi keyifli kılmak için sizi memnun edecektir. 

14 Sevgili öğrencilerim, Sesim Üçüncü Çağ'da yorulmadan sizinle konuştu, Sözüm kayıp kazazedelere 

yol gösteren parlayan bir deniz feneri gibi göründü. 

15 Öğretilerimle size sadece bu dünyanın zorluklarına dayanmanız için değil, aynı zamanda bu 

zamanda üstlendiğiniz ruhani görevi yerine getirmeniz için de ruhani güç verdim. 

16 Öğretimi yaydığınızda herkes sizi kollarını açarak karşılamayacaktır; bazıları sizi alaşağı etmek için 

tuzaklar kuracaktır. 

17 Savaş patlak verecektir; çünkü iyilik yapma gücüne sahip olanlar olduğu gibi, kötülük yapma 

gücüne sahip olanlar da vardır. 

18 Sizi arındırıyor, ruhsal ve fiziksel olarak hazırlıyorum ki Baba'nın esinini anlayabilesiniz ve daha 

sonra bunu size ilettiğim saflıkta kardeşlerinize iletebilesiniz. 

19 Bu öğretinin bir teori olmadığını, kitaplardan alınmadığını, gerçeğinde Kutsal Ruh'un mesajını 

içerdiğini kanıtlayacaksınız. 

20 Sizi hazırlıyorum, çünkü yeryüzündeki yaşam her gün değişecek ve bugün "barış" olan yarın savaş 

olacak; bugün insanlara "ışık" olarak görünen şey yarın onları yoldan çıkaracak. İnsanlık savaş için birçok 

silahını hazırlıyor; siz de silahlarınızı hazırladınız mı? 

21 İnsanlar dua ederek ve öğretilerimi uygulayarak ışığı bulacaklardır. Yasama göre hareket ederek, 

yeni askerlerim güç bulacak ve acı dolu günler geldiğinde, kendinizi cesaretlendirmek ve herkes için dua 

etmek için birleşeceksiniz. 

22 Benim Kanunum bu zamanda kurtuluş sandığı olacaktır. Doğruyu söylüyorum: Tufan'ın suları 

kötülüğün, acının ve sefaletin üzerine boşaltıldığında, diğer uluslardan insanlar, maneviyatının, 
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misafirperverliğinin ve huzurunun cazibesine kapılarak bu topraklara akın akın gelecekler; ve bu vahyi 

öğrendiklerinde ve yeni gelişimde Kutsal Ruh olarak söylediklerime inandıklarında, onlara da "Ruh'a göre 

İsrailliler" diyeceğim. Bu kalabalıklar arasında, Sözümün ilahi mesajını kardeşlerine ulaştırmaları için kendi 

uluslarına geri göndereceğim elçilerim olacak. Yine de herkes size getirdiğim öğretiyi öğrenmek için bu 

ulusa gelmeyecek, çünkü birçokları onu ruhsal olarak alacak. 

23 O zaman göreceksiniz ki, Beni hiç duymamış olan pek çok kişi, büyük havariler gibi, iman, sevgi ve 

gayretle ayağa kalkacak, üstesinden gelemediğiniz korkuları ve önyargıları göz ardı edecek ve Sözüme 

tanıklık etmek için açılan her kapıdan içeri girecektir. Mezheplerden ve dinlerden korkmayacaklar, çünkü 

onları düşman olarak görmek yerine kardeş olarak kabul edeceklerdir. 

24 Bu yolda hiç kimseye yabancı gözüyle bakmayın, kardeşlerinizi açık yüreklilikle kabul edin ve size 

verdiğim talimatları onlara iletin. 

25 Daha sonra, elçilerim dünyanın dört bir yanına dağıldıklarında, hepsi görevlerinde birleşmiş 

hissedecekler. 

26 "Emekçi" toprağı işleyecek, karık açacak ve zengin bir hasat biçme inancı ve özlemiyle tohumunu 

toprağa serpecektir. Ancak Üstat size şunu söyler: tohumun başarısız olmaması için uygun toprağı 

seçmeyi her zaman unutmayın. Her zaman, onları yetiştirdiğiniz sevgiye karşılık gelen meyveleri 

toplayacaksınız. 

27 Hepiniz "tarlalarımda işçi" olabileceksiniz, ancak bu görevi önceden hissetmek ve anlamak gerekir. 

28 Bu çalışma, cahillerin ve fanatiklerin üzerindeki karanlık sargıyı kaldırmak, onlara herkesin hizmet 

etmesi gereken Tek Tanrı olduğumu öğretmektir. Gözlerinizi ışığa açabildiğiniz ve cahil olduğunuzu 

alçakgönüllülükle itiraf edebildiğiniz için, kendinizi başkalarına örnek olarak göstermeniz için sizi 

hazırlıyorum. 

29 Sizin aracılığınızla tohumumu ekecek ve daha sonra Yasamın yerine getirilmesinin meyvelerini 

toplayacağım. Kardeşleriniz size bu öğretiyi nasıl aldığınızı, bildirilerimin doğasının ne olduğunu ve neden 

bu yolu izlediğinizi soracaklar; ve her soruya mutlak doğrulukla yanıt vereceksiniz. Çünkü kendinizi 

hakikatle nasıl savunacağınızı bilmezseniz, güçlü olamayacak ve kaybedenler olarak kalacaksınız; o zaman 

tohum filizlenemeyecek. 

30 Dünyanın ayartmalarından uzaklaşıp Beni dinledikten ve öğrencilerim olarak adlandırıldıktan 

sonra, savaşın sonunda hasat toplayamamanızı istemiyorum. Denemelerle yüzleşebilmek için Çalışmamı 

çalışarak ve derinlemesine inceleyerek savunmayı zamanında öğrenmediğiniz için hayal kırıklığı ve acı 

biçmeniz adil olmaz. 

31 Benim öğretilerim tek bir öğretidir, anlayabilmeniz için çeşitli biçimlerde bilgece aktarılmıştır ve 

sizin bunlara ekleyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Ve bu yasa olmasına rağmen, bunu size dayatmak 

istemiyorum, çünkü ikiyüzlülüğe düşersiniz; eylemlerinizle yasamı ihlal ederken, yerine getirdiğinizi 

göstermiş olursunuz. 

32 Vicdanı varlığınıza yerleştirdim ki, tüm yollarınızda rehber olsun; çünkü vicdan iyi olanı kötü 

olandan, adil olanı adaletsiz olandan ayırt edebilir. Bu ışıkla ne kandırılabilir ne de cahil olarak 

adlandırılabilirsiniz. Spiritüalist gerçeği biliyorsa nasıl komşusunu aldatabilir ya da kendini kandırmaya 

çalışabilir? 

33 İkinci Çağ'da zengin bir genç İsa'ya yaklaşarak, "Efendim, senin öğretine göre hareket ettiğim için 

vaat ettiğin krallığı hak ettiğime inanıyorum" dedi. İsa ona, "Kutsal Yasa'yı yerine getiriyor musun?" diye 

sordu. Genç adam, "Evet, Tanrım, oruç tutarım, kardeşlerime iyi davranırım, kimseye kötülük yapmam ve 

servetimin bir kısmını tapınağı desteklemek için veririm" diye yanıtladı. O zaman İsa ona, "Eğer benim 

ardımdan gelmek istiyorsan, sahip olduğun her şeyi yoksullara ver ve benim ardımdan gel" dedi. - Ancak 

genç o kadar çok şeye sahipti ki, zenginliklerinden vazgeçmek istemedi ve kendisini Rab'den ayırmayı 

tercih etti. Kendini tatmin ettiğini düşündü ve kendini kandırdı. 

34 Size kaç kez söyledim: Etkin komşu sevgisi uygulayın, bu erdemin belirginleşmesine izin verin, ama 

bunu gösteriş için yapmayın, çünkü o zaman özverili yardım olmaktan çıkar ve kendinizi kandırırsınız. 
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35 Öğrencilerim, Öğretimi uygularken hataya düşmek istemiyorsanız, eylemlerinizi vicdanınızın 

yardımıyla inceleyin; eğer vicdanınız sizi suçluyorsa, kendinizi baştan aşağıya inceleyin, hatayı bulun ve 

düzeltin. Vicdanınız, samimi olup olmadığınızı görebileceğiniz bir aynadır. 

36 Spiritüalist, gerçek olabilmesi için vicdan tarafından dikte edilmesi gereken eylemleriyle 

tanınmalıdır. Her kim bu şekilde davranırsa, ruhunda kendini Benim öğrencim olarak adlandırmakta haklı 

hissedecektir. 

37 Beni kim kandırabilir? - Hiç kimse. Ama ben sizi ne yaptığınıza göre değil, bunu hangi niyetle 

yaptığınıza göre değerlendiriyorum. Ben sizin vicdanınızdayım ve onun ötesindeyim. Eylemlerinizi ve 

niyetlerinizi bilemeyeceğimi mi sanıyorsunuz? 

38 Kötü eylemleriniz yüzünden halkımın yanlış anlaşılmaması için kendinizi savaşa hazırlayın; çünkü 

çoğu zaman Öğretilerimin tanınması ya da tanınmaması size bağlı olacaktır. Ama sana soruyorum: 

Gerçeğin kendisi olduğu için, saflık ve mükemmellik olduğu için, Benim Sözümü ne gizleyebilir? - Hiçbir 

şey. Ancak tatmin eksikliğiniz nedeniyle, liyakat kazanma ve ruhunuzu yüceltme fırsatlarını kaçırabilirsiniz. 

39 Eğer bir kimse Benim gerçeğimi bilmiyorsa, bunun nedeni Benim Sözüm olan ve her susayan için 

billur sularını taşıran bilgelik pınarından içmeye gelmemiş olmasıdır. 

40 İlklere, atalara, peygamberlere ve salihlere açıkladığım gerçek, bugün size sunduğumla aynıdır; 

çünkü almakta olduğunuz öğretilerim tüm zamanların yasasıdır. Ben size sadece yolu öğretiyorum ki 

hayat yolculuğunuzu hedefe doğru sürdürebilesiniz. 

41 Öğrencilerim, işte her zaman Benim gerçeğimi bulacağınız Sözüm; ancak, hatalı ya da karmaşık 

yorumlar yaparsanız, öğretimi değiştirirseniz ya da (ruhsal olarak) muhtaç olanlara karışık bir şekilde 

sunarsanız, kötü bir hasat biçersiniz. 

42 Öğretimi nasıl aktardığınıza ve ondan nasıl söz ettiğinize dikkat edin, çünkü çok büyük bir mirastan 

sorumlusunuz. 

43 Ben tohumun sahibiyim, siz de işçilerisiniz, size öğrettiğim gibi onu filizlendirin, çiçeklendirin ve 

meyve vermesini sağlayın. 

44 Ancak, kendinizi hizmetçi ya da köle gibi hissetmeyin. Çalışmalarımı sevmekten ve çalışmaktan 

çekinmeyin. Ben yolları aydınlatan ışığım ve sizler de yolu seçen yürüyüşçülersiniz. 

45 Eğer biri kör bir adam gibi yürür ve bu ışığı görmezse, eğer biri tembellik eder ve bu nedenle onu 

bulamazsa, eğer biri yoldan saparsa, Beni suçlamayın; çünkü nerede olursanız olun, sizinle çeşitli 

şekillerde konuşacağım. Beni bulmak isteyen kişinin çaba göstermesi gerektiğini anlayın. 

46 Sözüm yüreğinize buğdayın verimli toprağa girdiği gibi girer ve onu aldığınızda çiçek açıp 

çoğalmasını sağlamalısınız. 

47 Bu Sözü çalışın ki içeriğini öğrenebilesiniz ve değerini anlayabilesiniz; ve çalışarak edindiğiniz 

bilgiyi sadece kendinize saklamayın, insanlığa duyurun. Kardeşleriniz tarafından iyi karşılandığını sevinçle 

görecek ve onların sevgi ve imana uyandıklarını göreceksiniz. 

48 Bu zamandan sonra insanlar Benim öğretimi aramak için size gelecekler ve 'ağızlar' aracılığıyla 

aktarılan Sözümü duymadan, bir kez daha geldiğimi bilecekler ve insanlığa bu biçimde konuştuğumdan 

emin olacaklar. 

49 Sözümün tüm uluslara yayılacağı ve bu zamanda verilen emirlerimin çağlar boyunca yaşam ve güç 

kazanacağı an gelecektir. Kendini hazırlayan herkes ruhunda Benim varlığımı hissedecek ve sonunda 

insanoğlu Benim yasama itaat edecektir. Özgür irade onun tarafından doğru bir şekilde anlaşılacak ve 

Benim İlahi Yasam çerçevesinde doğru işler yapacaktır. 

50 Beni takip edebilmeniz için bir kez daha size iz bırakıyorum. Müjde'yi iletmek üzere insanları 

aramaya koyulduğunuzda, sizi dinlemeleri için onlara yalvarmayın. 

Görevinizi onurlu bir şekilde yerine getirin ve size inananlar, öğrencilerim olmaları için seçtiğim kişiler 

olacaklardır. - Üstadın yeni havarilerini çağırmak için geri döndüğüne dair söylentiler dolaşacak ve sizler 

de bu tezahürlere tanıklık ederek, İkinci Çağ'da Benimle birlikte olan ve Celile ve Yahudiye'de Sözümü 

işiten sizlerin de dünyaya geri döndüğünüzü onlara açıklayacaksınız. Ama senden kuşku duyarlarsa, onlara 
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Benim sözlerim ve elçilerime verilen peygamberlikler üzerinde düşünmelerini söyle, o zaman bunun 

gerçek olduğunu anlayacaklardır. 

51 Beni işiten sizlere, ses taşıyıcılarının aracılığı ile Sözümü veriyorum; daha sonra, söylediğim ve 

basılı olarak korunacak ve kalın ciltleri dolduracak olan her şeyi inceleyecek başka nesiller gelecek. 

52 Ben Hayat'ım ve sizi her an canlandırıyorum; ancak fikirleriniz ve düşüncelerinizle savaşmak 

zorundayım. İşleriniz size acı ve ölüm getiriyor ve iyilikte güçlü olmak için Beni nasıl arayacağınızı 

bilmiyorsunuz. Neden Bana gelmiyorsunuz? Beni çağırıp da Varlığımı hissetmeyen kim var? Seni ne kadar 

çok seviyorum ve hep sevdim! Sizi yaratmadan önce bile, sizi Kendimde sevdim ve Ruhumdan çıktığınız 

andan itibaren, tüm zamanlar için armağanlarımı ve buyruklarımı aldınız. 

53 Bugün üzerinde yürüdüğünüz dünya ebedi eviniz, vaat edilen topraklar değildir; bu nedenle her 

zaman başka, daha yüksek bir yaşamı özlersiniz, mükemmelliği arzularsınız, çünkü bu size ebedi bir miras 

olarak gelir; ruhunuzun büyük mücadelelerden sonra ulaşacağı yücelme halidir. Dünya nimetleriyle 

yetinmeyin, çünkü kaderinizde tüm lütufları ve güzellikleriyle birlikte mükemmel, ruhani yaşamı bilmek 

olduğunu biliyorsunuz. 

54 Kardeşlerinizin, uğruna mücadele etmeden, yalnızca Benim İlahi Çalışmam aracılığıyla kendilerini 

yenilemelerini beklemeyin. Göreviniz, Benim Yasamı seven ve itaat eden yeni bir insanlığın temellerini 

inşa etmek için çalışmaktır. Bunun için dua en iyi silahınızdır. 

55 Tüm insanların zihinleri ve kalpleriyle konuşuyorum; onları besliyorum ve öyle bir zaman gelecek 

ki, Benimle ruhtan ruha bağlantı kurabilecekler ve o zaman Baba ile Oğul arasında hiçbir sır kalmayacak. 

Kendinizi, Kendimi artık insan aklı aracılığıyla tanıtmayacağım o zamana hazırlayın. 

56 Gelecek nesiller için Sözümü yazın ve emirlerimi gerektiği gibi yerine getirmemekten sakının. 

Sözümü yalnızca Kutsal Yazılar aracılığıyla öğrenecek olan yeni öğrencilerimin, hazırlık eksikliğinizin bir 

sonucu olarak öğretilerimde kusurlar bulmalarını istemiyorum. Çalışmamın tüm içeriğinin ve gerçeğinin 

bu sayfalarda yer alması Benim İrademdir. Size emanet ettiğim bu kitapta, üç zamanda açığa çıkan 

Sözümü birleştirdim ve gizli kalmış ya da gizemle örtülmüş olan her şeyi, kendinizi ruhtan ruha Benim 

İlahiliğimle birleştirdiğinizde anlayacaksınız. 

57 Size gerçekten söylüyorum, eğer bu zamandaki tezahürümün bir olay olmadığına ve sizin ortadan 

kaybolmanızla Çalışmamın sona ereceğine inanıyorsanız, onun kapsamı hakkında hiçbir fikriniz yoktur ve 

yaratılmış her şeyi aydınlatan ve canlandıran ve ruhun mükemmelliği için yeni bir aşamaya işaret eden 

Altıncı Mühür'ün ışığını görmemişsinizdir. 

58 Sözümü işitirken ruhunuzun alçakgönüllülüğünü görebilseydiniz, "maddeniz" tek bir irade 

oluşturmak için aynı şeyle birleşirdi; ancak bedenin kabuğu ruhsal ilerlemenizin önünde bir engeldir. Bu 

mücadelede ruhani yükselişiniz için gerekli olan erdemleri görün. 

59 Yaşamın zorlukları sizi bunalttığında Bana sarılın, güçlü olursunuz ve kimse huzurunuzu bozamaz, 

mirasınızı elinizden alamaz. 

60 Seni her zaman aşkınla yanarken görmek istiyorum, öyle ki güneş ışınlarını gönderdiği sürece sıcak 

olan ve akşama doğru kendini gizlediğinde tekrar soğuyan mezarlar gibi olmayasın. 

61 Sözümü duyduğunuzda sadece duygulanmakla kalmayın, Beni sevin ve her zaman birbirinizi sevin, 

tıpkı Benim sizi sevdiğim gibi. 

62 Minnettar kalplerde şu duayı duydum: "Tanrım, yorulmadan bize pek çok fayda sağlıyorsun." Ama 

sana söylüyorum: Ben sizin Babanızım ve ihtiyacınızı görüyorum. Ruhum sizin duanızla nasıl harekete 

geçmesin? Yatak odanızın yalnızlığında sizi teselli ettim ve ruhani dualarınız işe yarasın diye sizi 

aydınlattım. 

63 Öğrencilerimin kalbine bir hatıra defteri bırakıyorum ki, 1950'den sonra Sözüm artık insan aklı 

aracılığıyla duyulmadığında, mesajımı insanlığa getirenler onlar olsun. 

64 İçinde hiçbir ayin, sunak ya da imge olmamasına rağmen, Sözümün kendini duyurduğu bu göze 

çarpmayan dua evlerinde kaç öğreti duydunuz ve öğrendiniz; burada artık kalplerinizde boşluk 

hissetmediniz. 
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65 Beni uysallık ve alçakgönüllülükle dinleyen sizlere ne mutlu, çünkü yarın sözünüzün derin 

anlamıyla kalabalıkları şaşırtacaksınız. 

66 Öğrencilerim, şimdi İşimin yüceliğini ve saflığını tanımanızın zamanıdır, böylece gelecekte onu ilan 

ettiğinizde, eylemleriniz Benim Öğretime uygun olacaktır. 

67 Kalabalıklar bu halka yaklaşıyor; hazırlıklı olun; dürüst olmayan faaliyetlerle sizi şaşırtmalarını 

istemiyorum, çünkü "Bunlar Rab'bin yeni öğrencileri mi?" diyebilirler. 

68 Sizinle bu kadar konuştuktan sonra, ambarınızı iyi işlerden boş bulmalarını istemiyorum. 

69 Yarın sorgulanacak ve sizi suçlamak ve Gerçeğimi inkâr etmek için zayıfladığınızı görmek isteyen 

insanlar tarafından sınanacaksınız. 

70 Kitaplarda yazılı olan Sözümün tek başına insanlığı dönüştürme mucizesini gerçekleştirmesini 

beklemeyin; Davamın büyük askerlerinin, silahları olan inançları, cesaretleri ve sevgileriyle Gerçeğimi 

mühürlemek ve doğrulamak için ayağa kalkmaları gerekir. 

71 Yolun açık olup olmadığını araştırmanıza ya da kalabalıkları aramanıza gerek kalmayacak; çünkü 

ihtiyaç sahiplerini yolunuza koymayı Kendime görev edineceğim. 

72 İnsanlık arasında Benim Yasamın büyüklüğünü tanıyan ve tanınmasına neden olan insanların 

ortaya çıkması gereklidir. 

73 Bu zamanda Beni işitmiş olan sizler - alçakgönüllülükle, Sözümle, erdeminizle ve Yasamı iyi bir 

şekilde yerine getirmenizle büyük olun! Ama Beni duyduğunuz için insanlar arasında en büyük olacağınızı 

düşünmeyin. Öğretilerimden uzak olan nice kişi, seni duydukları gün, tanıklığın senden daha büyük işler 

başarmaya yetecektir. 

Bundan büyük sevinç duyacaksınız, çünkü bu işler sizin tamamlanmışlığınızın meyvesi olacaktır. 

74 Şimdi sizi güçlendiriyorum ve insanlığın size açtığı yaraları kapatıyorum ki savaş başladığında 

gerekli çeliğe sahip olasınız. 

75 Altıncı Mühür'ün ışığının sizi, Altıncı Şamdan'ın insanlığı aydınlattığının farkında olun; ancak 

herkes bu ışıkla aydınlansa da, bazıları anlamlı bir zamanda yaşadıklarının farkına varırken, diğerleri tüm 

öğretilerin dikkate alınmadan geçip gitmesine izin verir. 

76 Eğer hepiniz eşit yaratıldıysanız, neden hepiniz inanç sahibi değilsiniz? - Özgür iradeniz ve 

ruhunuzun farklı gelişimi nedeniyle. Bu nedenle, bazıları daha yüksek bir ışığın ve daha yüksek bir gücün 

kendilerine rehberlik edeceğini umarken, diğerleri kendi güçleri olduğuna inandıkları şeylere güvenirler 

ve bunlardan yoksun olduklarında kendilerini kaybolmuş hissederler. 

77 Uzun zaman önce ruhunuz Benden çıktı; ancak ruhsal gelişim yolunda herkes aynı şekilde 

ilerlemedi. 

78 Sizi aynı hedefe götürseler bile tüm kaderler farklıdır. Bazıları için bu sınavlar saklıdır, bazıları 

içinse bunlar. Bir yaratık bir yöne gider, diğeri başka bir yönü takip eder. Hepiniz aynı anda var olmadınız 

ve hepiniz aynı anda geri dönmeyeceksiniz. Bazıları önde, bazıları arkada yürür ama hedef hepinizi bekler. 

Kimin ona yakın olduğunu ya da kimin ondan uzakta dolaştığını kimse bilemez, çünkü bu bilgiye sahip 

olmak için hala çok küçüksünüz; siz insansınız ve kibriniz felaketiniz olacaktır. 

79 Baba hepinize sebat etmenizi söyler ve iman edenlere karanlıkta yürüyenlerin yolunu 

aydınlatmalarını söyler. 

80 Yaşam seyriniz üzerinde dikkatle düşündüğünüzde, zaman zaman güçlü, zaman zaman yavaş 

yürüdüğünüzü göreceksiniz; diğer zamanlarda düşmüş ve sonra tekrar yükselmişsinizdir, ta ki sonunda 

daha emin ve daha sağlam bir adım atmayı başarana kadar. 

81 Gelişiminizi yalnızca ben biliyorum, ancak size söylemeliyim ki gerçekten üstün bir ruh 

kibirlenmeden kendi gelişimi hakkında bilgi sahibidir. 

82 Sezgi yeteneğiniz sayesinde yürüyüşünüzün aşırı yavaş olup olmadığını ya da nefes kesici bir adım 

atıp atmadığınızı, durup durmadığınızı ya da size göre sağlam bir zemin kazanıp kazanmadığınızı 

anlayabilirsiniz. 

83 Yürüdüğünüz yolun izinli olup olmadığını ya da bu yolu kaçırıp kaçırmadığınızı vicdanınız 

aracılığıyla bilebilirsiniz. 
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84 Dünyadan geçişinizin sizden sonra gelenlere yararlı bir iz bırakması için, Yasamı yerine getirmeniz 

gerekir; bununla büyük eserler bırakacaksınız ve anınız ve örneğiniz silinmez olacak. 

85 Öğrenciler, ben kanatlarının altında genç kuşlar gibi yaşadığınız tarla kuşuyum. Ayrıca size Altıncı 

Mührün bu zamanda açık olan ve sizi aydınlatan tek mühür olduğunu da söylüyorum. 

86 Spiritüalizmin ilk öğrencileri olan işçilerimden birçoğunun, mühürlerin toplanma yerleri olduğuna, 

mühürlerin bu ulusta çözüldüğüne ve onların sahipleri olduklarına inanmak gibi büyük bir hataya 

düştüklerinin farkına varın. 

87 Onlara adaletimi durmaksızın hissettiriyorum, çünkü onlar bu zamanda, çağırdığım ve soframa 

davet ettiğim, sevgi Sözümü ayırdığım ilk doğanlar gibiler. Ne taşıdıklarını bilmek istemeden hediyelerini 

ve komisyonlarını taşıyarak dünyanın sokaklarında yürüyorlar. Benim yasamı yerine getirdiklerine 

inanıyorlar ve kardeşlerini kınıyorlar. 

88 Nereye gittiklerini bilmiyorlar, İşimin büyüklüğünden de kuşku duymuyorlar ve onları insan 

zihninin üzerinde Beni duymaya çağırdığımda ve onlara sordum: Bu formdaki Varlığıma inanıyor 

musunuz? Birçoğu Beni inkâr etti. 

89 Onlara dedim ki: Bana çok sayıda takipçinizi gösterin, Bana yaptığınız mucizeleri sıralayın; ama 

onlar Bana çok az meyve gösterdiler. Onlara Sözümün duyulduğu yerlerde toplanan büyük kalabalıkları, 

gücümün sayısız tanıklığını gösterdim ve onlara şunu hatırlattım: "Ağaç meyvelerinden tanınır." - Bu, 

ışığının altında hepinizin Beni izlemesi gereken Altıncı Mühür'dür. Bugün, İlahi Söz olan Altıncı Şamdan sizi 

aydınlatıyor. 

90 Bakın, halkım arasında iman çocuklarıyla birlikte kuşku çocukları, Beni inkâr edenler ve Beni 

izleyenler var: Biri materyalizme meylederken, diğeri maneviyata ulaşmak için çabalıyor. Bu, şu anda 

yaşadığınız anlaşmazlığın ana nedenidir. 

91 Ama Benim öğretilerim gün ışığı kadar parlaktır. 

92 Tanrı Kuzusu mühürleri çözmüştür ve sadece bu mühür onları yeniden mühürleyebilecektir. 

93 Yeni Yeruşalim ne bu ulusun içinde ne de başka bir yerdedir; bu kent ruhsaldır, her ne kadar şu 

andan itibaren içinde yaşayabilecek olsanız da. 

94 Mühürleri çözen İlyas değildir; o Altıncı Mühür'ün zamanı geldiğinde çözülmesi ve açığa çıkması 

için bir öncüydü. İlyas Altıncı Mührü temsil eder ve onun görevi çok yüksek bir görevdir; size yeni bir vahiy 

zamanının başladığını bildirmiştir. 

95 Elçilerimin sesinin tüm uluslara bir mesaj olarak yankılandığı mabetler olan Asya'nın yedi kilisesi, 

Yedi Mühür Kitabı'nın güzel bir görüntüsüdür. 

96 Roque Rojas, Elias'ın Üçüncü Çağ'ın ilk işçilerini çağırdığı ilk iletişim organı olma misyonuyla 

dünyaya geldi ve ilk görev alanlar arasında gerekli maneviyata ve bağlılığa sahip bir bakire ortaya çıktı ki 

onda Benim insan zihni aracılığıyla tezahürümün mucizesi gerçekleşebilsin. O zamandan beri ve bu 

aracılık yoluyla Sözüm, İlyas'ın tezahürüyle başlayan ve 1866'dan 1950'ye kadar sürecek olan bu 

tezahürün dönemini gösterdi. 

97 Tezahürümün son anına kadar bilgeliğin ve vahiylerin kaynağı olan tükenmez Sözüme sahip 

olmanız için birçok anlayış organı hazırlandı. 

98 Daha sonra, ruhsallaşma zamanı gelecek ve artık Benim Sözümü duymayacak olsanız da, Beni 

kendinize daha yakın hissedeceksiniz. 

99 Bazılarının iyi, bazılarının kötü hazırlanmasına bakmaksızın, Kendimi tanıtmak için aşağı inmeye 

devam edeceğim. Bazılarının iyi niyeti ve diğerlerinin hazırlıksızlığı uğruna, Ruhum 1950 yılına kadar bu 

formda bulunacaktır; çünkü hiçbir şey Vasiyetimin yerine gelmesini engelleyemeyecektir. 

100 Ancak bu yiyeceğe yabancı bir şey katanlar ve kalabalıklara kristal berraklığında ve saf olmayan bir 

su içirenler Bana hesap vereceklerdir. 

101 Herhangi bir görevi yerine getiremediğiniz yerlere geri dönmeniz Benim isteğimdir. 

102 Yollar asfaltlandı, tarlalar tohum bekliyor. Kendinizi hazırlayın ve mücadele saatinizin gelmesini 

bekleyin. O zaman birbirinizi kardeşler olarak kucaklayacak, yola çıkacak ve Benim İsteğimin sizde 

gerçekleşmesine izin vereceksiniz. 
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103 Unutmayın ki Benim İşim saftır ve onu sonuna kadar sevmelisiniz. 

104 Yaşamınız boyunca aktif hayırseverlik uygulamalısınız; bu sizin görevinizdir. Çeşitli şekillerde 

özveriyle yardım etmek için pek çok ruhani armağanınız var. Kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, 

imkansız dediğiniz şeyi başarırsınız. 

105 Bir madeni parayla gerçekleştirdiğiniz sevgi faaliyeti - her ne kadar o da bir sevgi faaliyeti olsa da - 

yine de daha az yüce bir faaliyet olacaktır. 

106 Kardeşlerinizin kalplerine sevgi, bağışlama ve barış getirmelisiniz. 

107 Artık Ferisilerin ve ikiyüzlülerin Yasamda korunmasını istemiyorum. Hemcinslerinin acısını 

hisseden öğrenciler istiyorum. Hangi mezhepten ya da dinden olurlarsa olsunlar, tövbe eden herkesi 

bağışlayacağım ve onlara doğru yolu açıkça göstereceğim. 

108 Öğretilerimi yabancı ülkelere götürenlere ne mutlu, çünkü Yasam ve koruyucu meleklerim onları 

koruyacaktır. Donanımlı çocuklarımdan biri aracılığıyla çok geniş bir alanın kurtarılabileceğini size 

söylemiştim. Kendinizi bu lütfa layık kılın, ben de size pek çok şey bağışlayayım. 

109 Sözümün sizi güçlendirmesi ve imana en çok ihtiyaç duyduğunuz anda zayıf düşmemeniz için 

sizinle birçok şekilde konuşuyorum. 

110 Birlikte olduğunuzda birbirinizi sevin, ayrı olduğunuzda birbirinizi sevin, o zaman Baba'nın 

kutsaması bu kardeşliğin üzerine inecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 11 
1 İnsanlık, mutluluğunuzu göksel Babanızın sevgisinde arayın; çünkü size gerçekten söylüyorum, 

Tanrı'yla birleşmek ruhunuzda mutluluğu hissetmenizi sağlayacaktır. 

2 İnsan ruhani yola girdiğinde, sonunda mutluluğa giden yolu bulmuş olacaktır. Öğrenciler, 

Cennetin Krallığına sahip olabilmenin ve onu ruhunuzda hissedebilmenin mucizesini kavrayın! 

3 Yine, size sevgi öğretisi aracılığıyla dersler veriyorum, çünkü sizin için bir okul olan yaşamın 

derslerini öğrenme sürecinde olmanıza rağmen, yolunuzda size gösterdiği her şeyi kavramış değilsiniz. 

4 Ey sevgili çocuklarım, kaybolmuş koyunlar gibi ağlayan ve Çobanınız için korkulu bir sesle feryat 

eden sizler! Sizi çevreleyen gerçekliğe gözlerinizi kapatırsanız, yeryüzündeki tüm ıstırabınızın nedeninin 

ben olduğumu düşünürsünüz; başkaları da benim onların acılarına ve kederlerine kayıtsız kaldığıma 

inanır. 

5 Babanızı bu şekilde düşündüğünüzde ne kadar nankörsünüz ve Benim mükemmel adaletimi 

yargılamakla ne kadar adaletsizsiniz! 

6 Sadece acıyla beslendiğinizi, yaşadığınız dünyanın mutluluktan yoksun bir dünya olduğunu ve 

sürdürdüğünüz hayatın hiçbir varlık nedeni olmadığını söylediğinizde sizi duymadığımı mı sanıyorsunuz? 

7 Beni yalnızca sizi cezalandırdığımı, merhametimi esirgediğimi düşündüğünüzde ve Babanızın 

şefkatini ve iyiliğini unuttuğunuzda hissedersiniz; O'nun nimetlerini kutsamak yerine yaşamınızdan 

şikayet edersiniz. 

8 Bunun nedeni gözlerinizi gerçeğe kapatmanız ve çevrenizde yalnızca acı ve gözyaşı görmeniz ve 

her şeyin karşılıksız kalacağına inandığınız için umutsuzluğa düşmenizdir. 

9 Bu isyan, bu anlayışsızlık yerine, her gün ilk düşünceniz Babanızı kutsamak ve ilk sözleriniz O'nun 

sevgisinin size bahşettiği pek çok nimet için şükran duymak olsaydı, yaşamınız ne kadar farklı olurdu! Ama 

artık bu erdemleri hissedemiyorsunuz çünkü benliğiniz ruhunuzu rahatsız etti ve Benim öğretimi 

unuttunuz; bu nedenle size yüreğinizden kovduğunuz bu duygulardan söz ediyorum. 

10 Kader, Tanrı'nın içine koyduğu merhamete sahiptir. İnsanoğlunun kaderi ilahi iyilikle doludur. 

11 Bu iyiliği çoğu zaman bulamazsınız çünkü onu nasıl arayacağınızı bilmezsiniz. 

12 Benim tarafımdan her ruh için çizilen kaderde sert ve acı bir yol izlerseniz, onu yumuşatmaya 

çalışacağım, ama asla acılığını artırmayacağım. 

13 Dünyada insanların birbirine ihtiyacı vardır, hiç kimse ne çok fazla ne de çok azdır. Tüm yaşamlar, 

varoluşlarının tamamlanması ve uyumu için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. 

14 Fakirlerin zenginlere, zenginlerin de fakirlere ihtiyacı vardır. Kötülerin iyilere, iyilerin de kötülere 

ihtiyacı vardır. Cahillerin bilgililere, bilgililerin de cahillere ihtiyacı vardır. Küçüklerin büyüklere, onların da 

çocuklara ihtiyacı vardır. 

15 Her biriniz Tanrı'nın bilgeliği tarafından bu dünyada kendi yerinize ve birlikte olacağınız kişiye 

yakın bir yere yerleştirildiniz. Her kişiye içinde yaşayacağı ve birlikte yaşayacağı enkarne ve enkarne 

olmayan ruhların bulunduğu bir daire tahsis edilir. 

16 Böylece, her biri kendi yolunda, görevi size sizi yükselten sevgiyi öğretmek olan herkesle yavaş 

yavaş tanışacaksınız; diğerlerinden sizi arındıran acılar çekeceksiniz. Bazıları ihtiyacınız olduğu için size acı 

çektirecek, bazıları ise acınızı telafi etmek için size sevgilerini verecektir; ama hepsinin size bir mesajı, 

anlamanız ve yararlanmanız gereken bir öğretisi vardır. 

17 Size bir kez daha söylüyorum ki, öğretime katılmanıza rağmen, her varlığın sizin için taşıdığı mesajı 

fark etmediniz. 

18 Kardeşlerinizin her birinin hem kendisinden öğrenmeniz için size sunduğu iyi yönlerini hem de 

yükselmesine yardımcı olabilmeniz için kötü yönlerini arayın; bu şekilde yaşam yolunda karşılıklı 

yardımlaşmayla yürüyeceksiniz. 

19 Bir an durun ve düşünün, çünkü size iyi gelebilecek pek çok şeyin geçip gitmesine izin verdiniz. Bu 

fırsatların geçip gitmesine izin vermeyin, çünkü bunlar sizin bıraktığınız derslerdir. 



U 11 

73 

20 Her insan bir derstir, bir sevgi ya da sevgisizlik beklentisidir ve sonunda size tatlı ya da acı 

gerçeğini verecektir; ve böylece dersten derse geçeceksiniz, bazen öğrenecek bazen de öğreteceksiniz, 

çünkü yeryüzüne getirdiğiniz mesajı kardeşlerinize de iletmelisiniz. 

21 Gerçekte, size söylüyorum, eğer insanlık bu öğretileri anlasaydı, yeryüzünde bu kadar çok 

ağlamazlardı. 

22 Unutmayın ki yaşam yolunuzdan herhangi bir biçimde geçen her enkarne ve enkarne olmayan 

ruh* kaderinizde size yardımcı olacaktır. 
* Enkarne ruh: hala bedensel bedeninde yaşamaktadır; enkarne olmayan ruh: artık maddi bedeninde 

yaşamamaktadır. 

23 Sizin için dünyaya kaç tane Işık Ruhu gönderdim ve siz size olan sevgimi kutsamak için 

duraklamadınız! 

24 Size gönderdiğim pek çok ruha, kaderinizin bir parçası olduklarını fark etmeden dikkat etmediniz, 

ancak onları nasıl alacağınızı anlamadığınız için eliniz boş kaldı ve daha sonra pişmanlık gözyaşları dökmek 

zorunda kaldınız. 

25 İnsanlık, senin kaderin yaratılmış olan her şeyle uyum içinde olmaktır. Size sözünü ettiğim bu 

uyum tüm yasaların en yücesidir, çünkü onda Tanrı ve O'nun eserleriyle mükemmel bir birliktelik 

bulursunuz. 

26 Sizi çevreleyen ruhları ve yaşamda yolunuzu kesenleri inceleyin ki erdemlerini takdir edebilesiniz, 

size getirdikleri mesajı özümseyebilesiniz ya da sizden almaları gerekeni onlara verebilesiniz. 

27 Kaderin yolunuza çıkardığı komşularınızı neden hor gördünüz? Size getirdikleri öğretiyi 

deneyimlemeden kalbinizin kapısını onlara kapattınız. 

28 Çoğu zaman ruhunuza huzur ve teselli mesajı getiren kişiyi kendinizden uzak tuttunuz ve sonra da 

onun kâsesini acıyla dolduran siz olduğunuz için şikâyet ettiniz. 

29 Hayat beklenmedik değişiklikler ve sürprizler getirir ve bugün kibirle reddettiğiniz kişiyi yarın 

özlemle aramak zorunda kalırsanız ne yapacaksınız? 

30 Bugün reddedilmiş ve hor görülmüş olanı yarın arzu dolu bir şekilde aramanız gerekebileceğini, 

ancak çoğu zaman bunun için çok geç olacağını aklınızdan çıkarmayın. 

31 Eğer çocuksanız, anne babanızın iyiliğini anlayın ve takdir edin. Eğer ebeveynseniz, çocuklarınız 

için anlayışlı olun. Eğer eş iseniz, birbirinizi tanıyın ve sevin; ama henüz değilseniz ve kaderinize katılacak 

kişiyi bekliyorsanız, onu kabul etmeye, onu anlamaya hazır olun. 

32 Sapkınlıklar ve anlamsızlıklar yoluyla kendiniz için daha fazla acı yaratmayı bırakın ve hayat 

kitabını okumayı öğrenemediğinize göre, en azından sizi doğrudan çevreleyenlerin ruhani asaletini 

okuyun. 

33 İnsanlık, Sözümü anlayın, Benden öğrenin ve Bana yaklaşanlardan kimseyi Kendimden nasıl geri 

çevirmediğimi görün, çünkü hepinizin Benim çocuklarım olduğunuzu, hepinizin Bana muhtaç olduğunuzu 

biliyorum. 

34 Bu öğretiyi öğrenin ki nasıl efendi olunacağını anlayabilesiniz; ama önce kardeş olmayı öğrenin. 

35 Hepiniz kaderinizin hayatın büyük derslerini öğrenmek olduğunun farkına varmalısınız; çünkü 

ancak bu şekilde mükemmelliğinizin zirvesine ulaşacak, ancak bu şekilde büyük olacaksınız. Aksi takdirde, 

içinizde daima hoşnutsuzluk, şikâyet ve anlayışsızlık, Rabbinize karşı küfür ve sitem taşıyacaksınız. 

36 Öğretilerimin yolunuzdaki danışmanınız olmasına izin verin; içinizde asla umutsuzluğa kapılmanıza 

izin vermeyecek ve sizi adım adım anlayışın en yüksek zirvesine götürecek bir güç hissedeceksiniz. 

37 Ağladığını gördüğünüz kişileri teselli edin. Tanrı sizi onlara yönlendirdi, çünkü göreviniz orada. 

38 Yaşamlarınızda daha fazla hata yapmamak için öğretimi anlayın; çünkü ister sözle ister işle olsun, 

kardeşlerinize yaptığınız her kötülük vicdanınızda silinmez bir hatıra olarak kalacak ve sizi uzlaşmaz bir 

şekilde suçlayacaktır. 

39 Size tekrar söylüyorum, ilahi planın gerçekleşmesi ve insanlar arasındaki büyük ruhani sefaletin 

sona ermesi için hepinize ihtiyaç vardır. 
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40 Bencillik var olduğu sürece, acı da var olacaktır. Kayıtsızlığınızı, bencilliğinizi ve küçümsemelerinizi 

sevgiye, şefkate dönüştürün ve huzurun size ne kadar çabuk geleceğini deneyimleyin. 

41 Tüm öğretilerim hakkında derinlemesine düşünün! 

42 Kendinizi tanıyın! Tüm zamanların insanlarının varoluşuna baktım ve tüm acılarının ve 

mutsuzluklarının nedeninin ne olduğunu biliyorum. 

43 En eski zamanlardan beri insanların kıskançlıktan, materyalizmden, güç açlığından kendi canlarına 

kıydıklarını gördüm; her zaman ruhlarını ihmal ettiler, sadece madde olduklarına inandılar ve insan 

formunu yeryüzünde geride bırakma saati geldiğinde, geriye kalan tek şey, ruh için herhangi bir mutluluk 

elde etmeden maddi yaşamlarında yarattıklarıydı; çünkü onu aramadılar, düşünmediler, ruhun 

erdemlerine ya da bilgiye önem vermediler. Kendilerini Tanrı'ya götürecek yolu aramadan yaşamaktan 

memnundular. 

44 Hayatı acımasız diye nitelendirdiğiniz için sevmeyen sizler, insanda vicdanın önemini kabul 

etmediğiniz ve kendinize onun rehberlik etmesine izin vermediğiniz sürece, gerçek değerde hiçbir şey 

bulamayacaksınız. 

45 Ruhu maddenin ve tutkularının üzerinde daha yüksek bir yaşama yükselten vicdandır. Eğer bunu 

eyleme dönüştürmeyi başarabilirseniz, ruhsallaştırma size Tanrı'nın büyük sevgisini hissettirecektir. O 

zaman hayatın anlamını anlayacak, güzelliğini görecek ve bilgeliğini keşfedeceksiniz. O zaman buna neden 

hayat dediğimi anlayacaksınız. 

46 Kim bu öğretiyi tanıdıktan ve anladıktan sonra bunun doğru olmadığını söyleyerek reddetmeye 

cesaret edebilir? 

47 Gerçek değerinizin vicdanınızda olduğunu anladığınızda, Babanız tarafından yaratılan her şeyle 

uyum içinde yaşayacaksınız. 

48 O zaman vicdan zavallı insan yaşamını güzelleştirecektir; ancak bundan önce insan, adalet ve 

bilgelik yolunu izlemek için kendisini Tanrı'dan ayıran tüm tutkulardan uzaklaşmalıdır. O zaman sizin için 

gerçek yaşam başlayacaktır, bugün neyi küçümsediğinizi bilmediğiniz ve mükemmelliğini kavramadığınız 

için kayıtsızlıkla baktığınız yaşam. 

49 İnsanlık, çağlar boyunca ruhsal olarak hareketsiz kaldınız çünkü gerçek mutluluğun ve gerçek 

huzurun, gerçek yaşam olan Ruhsal Yaşamın bir parçası olduğunu anlamadan insan varoluşuna ait 

olduğuna inandınız. 

50 Sizi sevenleri ve sizden nefret edenleri araştırın; sizin için bilgelik dolu açık bir kitap gibi olduğunu 

bilmeden zalim olarak adlandırdığınız hayatı sevin. Başkalarının acıları kadar sevinçlerinin de sizi 

etkilemesine izin verin. Her insanda bir Üstat görün ve kendinizi kötülüğün değil, iyiliğin yaşayan bir 

sembolü olarak hissedin; çünkü yaşamdaki çalışmalarınıza göre somutlaştırdığınız sembol de öyle 

olacaktır. 

51 İnsanlar cehennemi, kendi görüşlerine göre, Benim buyruklarımı ihlal eden herkesin gideceği 

sonsuz bir azap yeri olarak hayal etmişlerdir. Ve bu cehennemi büyük suçlar için yarattıkları gibi, daha 

küçük suçlar için başka bir yer ve aynı şekilde ne iyilik ne de kötülük yapanlar için başka bir yer hayal 

ettiler. 

52 Ahirette ne sevinilir ne de acı çekilir diyen doğru söylemiyor; hiç kimse acı çekmez ve sevinçten 

yoksun değildir. Ruh en yüksek huzura ulaşmadığı sürece acılar ve sevinçler her zaman birbirine 

karışacaktır. 

53 Dinleyin çocuklarım: Cehennem bedenlenmiş ve bedenlenmemiş olanlarda, bu dünyanın ve 

"ruhani vadinin" sakinlerinde bulunur; Cehennem, ağır acıların, korkunç pişmanlığın, umutsuzluğun, 

acının ve ağır günah işleyenlerin acısının sembolüdür. Ancak ruhlarını sevgiye doğru geliştirerek 

kendilerini bu sonuçlardan kurtaracaklardır. 

54 Öte yandan, gerçek mutluluğu ve huzuru simgeleyen cennet, Tanrı'yla birlik içinde yaşamak için 

dünyanın tutkularından uzaklaşmış olanlar içindir. 

55 Vicdanınıza danışın ve cehennemde mi yaşadığınızı, suçlarınızın kefaretini mi ödediğinizi yoksa 

cennetin huzuruyla mı dolu olduğunuzu bileceksiniz. 
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56 İnsanların cennet ya da cehennem dediği şeyler belirli yerler değildir, ruhunuzun "ruhani vadiye" 

ulaştığında hasat ettiği işlerinizin özüdür. Her biri kendi cehennemini yaşar, kendi kefaret dünyasında 

yaşar ya da yücelmenin ve ilahi ruhla uyumun verdiği mutluluğun tadını çıkarır. 

57 Ben sizin Babanızım ve sizler Benim çok sevdiğim çocuklarımsınız. Gelin, yaratılmış her şeyin 

üzerine çıkın ve Bana gelin. 

58 Sevgili öğrenciler, bu zamanlar insanlık için yargı zamanlarıdır. Borçlarınızı ödemeye başlamanız 

için son tarih geçti. Şu anda geçmişte ektiklerinizin hasadını, işlerinizin sonucunu ya da sonuçlarını 

biçiyorsunuz. 

59 İnsanın işini yapmak için bir zamanı ve yaptıklarının hesabını vermek için başka bir zamanı vardır; 

ikincisi sizin içinde yaşadığınız zamandır. İşte bu yüzden hepiniz acı çekiyor ve ağlıyorsunuz. Nasıl ki sizin 

bir ekme zamanınız ve bir de biçme zamanınız varsa, Tanrı'nın da size Yasasını yerine getirmeniz için 

bahşettiği bir zamanı ve adaletini göstermek için bahşettiği bir zamanı vardır. 

60 Şu anda ilahi yargı zamanında yaşıyorsunuz. Acı sizi ağlatır, insanlık kendi gözyaşlarında kendini 

arındırır, çünkü hiç kimse (suçunun) kefaretinden kurtulamaz. 

61 Bunlar, kaderiniz üzerinde düşünmeniz gereken doğruluk zamanlarıdır; böylece tefekkür ve 

ruhsallaşma yoluyla, ne yanıltan ne de aldatan, ama sizi huzur yoluna götüren vicdanın sesini 

duyabilirsiniz. 

62 Ruh için en zor şey madde aracılığıyla ruhsallaşmaya erişmektir; insan için en zor şey ise kendini 

özünde tanımaktır. Hayatınızı kullanılmadan bırakmayın, tüm derslerini öğrenin. Göreviniz bilgeliğe 

erişmek, etrafınızdakilere öğretmek ve kendinizi ruhen mükemmelleştirmektir. 

63 Halkım, eğer ruhani kaderinizin büyük olduğunu biliyorsanız, sevgi yolunu seçin ve inanç ışığınızı 

Benim bilgeliğimin ilahi alevinde yakın. 

64 Bana gelin, insanlık, Ben Umudum, Ben bu kaos zamanında size Barış Mesajını getiren Vaat 

Edilmiş Yorganım. Ağladığınız ve çok acı çektiğiniz için, tesellim ve sevgim bir merhamet pınarı olarak 

içinize akar. 

65 Size gerçekten söylüyorum, Yasamı birçok kez ihlal ettiniz; ama sevgimle kendinizi arındıracağınız 

da aynı derecede doğrudur. Şu anda sizi teselli etmek yerine, size sadece bir yargıç olarak gelseydim ne 

yapardınız? 

66 Ben çarmıhınızda size yardım etmek için gelen Sevginin Efendisiyim. Ben sizin adımlarınıza 

rehberlik eden, yalnızlığınızda ve acınızda yanınızda duran yol arkadaşınızım. Ben senin beklediğin iyi 

arkadaşınım. Ruhunuzun ihtiyaç duyduğu besin Ben'im, çünkü Benim sevgim size yaşam veren gıdadır. 

67 Bana her zaman ihtiyaç duydunuz, ama en çok da insanlığın acı kâsesini sonuna kadar boşalttığı 

bu zamanlarda. İşte bu yüzden sizinle birlikteyim, çünkü ben sizin Kurtarıcınızım. - Siz ağlayın ve ben de 

sizin ağlamanızı kutsayayım, çünkü günahkârların gözyaşları kalplerin döllendiği kutsanmış çiydir. 

68 Ruhunuz, ruhsal dünyada Benim Sözümü duymak için kendini maddeden uzaklaştırdı ve Benimle 

kelimeler olmadan konuştu. 

69 Daha gelişmiş ruh, insan sözünün ruhsal düşüncenin ifadesini zayıflattığını ve azalttığını bilir; bu 

nedenle yükselmek ve varlığının en iç kısmında saklı taşıdığı sırrı yalnızca Tanrı'nın bildiği dilde ifade 

etmek için maddi dudakları sessiz bırakır. 

70 Acınızı bir kenara bırakın, gözyaşlarınızın üzerine çıkın ve Beni dinlemeye devam edin. İnsanlık için 

Üçüncü Zamanın geldiğini fark edin ve kendinizi hazırlama sorumluluğunu hissedin. Bana itiraf edin ve 

ruhunuzu yükseltin. Dualarınızı işitiyorum ve size lütfumu ve bağışlamamı bahşediyorum. 

71 Beni "dağın tepesinden" evinize inerken gördüğünüzde ruhani şarkılarla Beni övüyorsunuz ve 

Sözümü duyduğunuzda ruhunuz titriyor ve Bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, Senin bizimle olduğunu 

biliyoruz." - Ancak herkes Benim gelişimi hissetmedi ve insanlığa bir kez daha geldiğimi anlamanız için 

sözlerim ve kanıtlarımın sürekli tekrarlanması gerekiyor. İnsanoğlunda bir yuva, içinde barınacak bir 

tapınak aradım ve henüz bulamadım; ama kayaları, Varlığımı ve onunla birlikte Adaletimi ve Sevgimi 

hisseden kalplere dönüştürene kadar cilalamayı bırakmayacağım. 
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72 Bir anlayışsızlık çölünde dolaştığınızı hissediyorsanız, cesur olun ve ilerleyin. Ama isteğime göre, 

Müjde'yi başka diyarlara götürmek için sizi çölleri ve dağları aşmaya zorlarsam, çalışmaya başlayın; çünkü 

suyunuz biterse, susuzluğunuzu gidermek için kayadan fışkırtacağım ve uzun yolculuk için gücünüz yoksa, 

sizi canlandıracağım. 

73 Size emanet ettiğim iş çok hassas. Alçak ellerin bu hazineyi çalıp daha sonra bunun kendi 

ilhamlarının meyvesi olduğunu ve bununla kendilerini yüceltip masumları aşağıladıklarını söylemelerine 

izin vermeyin. 

74 Bana geldiğinizde, size verdiğim her şeyin hesabını soracağım; ama çoğunuz Bana şöyle diyecek: 

"Tanrım, mirasımı kaybettim". O zaman sana onu aramanı emredeceğim ve onu bulup bütün emirlerimi 

yerine getirmeden Bana geri dönmeyeceksin. - Eğer sizinle bu şekilde konuşmasaydım, uykuya dalacak ve 

kendinizi kurtaramayacaktınız. 

75 Bugün koruduğunuz Sözümün özü yarın dudaklarınızdan insanlığın yararına bilgelik sözcükleri 

olarak akacaktır. Bu yolda sebat ederseniz, ruhunuzu besleyecek sağlıklı ve sağlıklı sevinçler bulacaksınız. 

76 Hardal tohumunun büyüklüğüne iman edin ve büyük mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. 

Bugün, İkinci Çağ'da olduğu gibi, size söylüyorum: bir "dağa" konumunu değiştirmesini emredin ve size 

itaat edilecektir; elementlerin öfkesini durdurun ve gerçekleştiğini göreceksiniz; Benim Adımla hasta bir 

kişiye iyileşmesini söyleyin ve hastalıktan kurtulduğunu görecektir. Ancak size bir mucize bahşedildiğinde, 

kayıtsız kalmayın, ruhunuzdaki ilahi çalışmayı algılayın ve takdir edin. 

77 İnsanlığın başına birçok felaket gelecek; doğada çalkantılar olacak, elementler bağlarını 

koparacak: Yangın tüm bölgeleri harap edecek, nehirlerin suları kıyılarını aşacak, denizler değişime 

uğrayacak; su kütlelerinin altında kalan bölgeler olacak ve yeni topraklar ortaya çıkacak. Birçok canlı 

hayatını kaybedecek ve insandan daha aşağı olanlar bile yok olacak. Her şey altüst olacak ve karmaşa 

yaşanacak ve eğer kendinizi şimdiden hazırlamazsanız, sınavlarda zayıf düşecek ve başkalarına güç 

veremeyeceksiniz ve böylece Benimle ruhtan ruha birleşecek olan gelecek nesillere iyi bir örnek 

bırakamayacaksınız. Eğer onların yolunu açmazsan, Beni ruhanileşme yolunda değil, bilim yolunda 

arayacaklardır ve bu Benim isteğim değildir. 

78 1950 yılından sonra bu büyük sınavların başlangıcını yaşayacaksınız. İzleyin ve dua edin; Beni 

tanıyın, ey insanlar. Tüm erdemleri kapsayan Sözüme göre hareket edin ve kurtulun. Size doğrusunu 

söyleyeyim, Sözümü işitip ona göre davranan herkes kurtulacak ve sonsuz yaşama girecektir. 

Öğrencilerime üç gün içinde inşa edeceğimi söylediğim tapınak, bugün sizin ruhunuzda inşa etmekte 

olduğum tapınaktır. Bu tapınak yıkılmaz; temellerini atalarınıza emanet ettim ve tamamlanması 

çocuklarınız tarafından deneyimlenecek. 

79 Hiç kimse bu tapınağa saygısızlık etmemeli, putperestliğin, açgözlülüğün, bencilliğin ya da 

ikiyüzlülüğün tapınağa girmesine izin vermemelidir; çünkü karanlık ve vicdan azabı bunların elde edeceği 

tek ödül olacaktır. Ancak ruhunuzda taşıdığınız ve Babanızın içinde yaşamak istediği konut olan bu içsel 

mabedi kıskançlıkla korursanız, ruhsal yardım arzusuyla bu konutun kapılarını çalacak olan uzaklardan ve 

yakınlardan gelen erkek, kadın ve çocuk kervanları göreceksiniz. 

80 Birçokları kurt gibi gelip sizi alt etmeye çalışacaktır; ama ibadetlerinizin ve işlerinizin içtenliği ve 

doğruluğu karşısında uysal koyunlara dönüşeceklerdir. 

81 Düşünün ve yatak odanızın sessizliğinde sizi sorgulamama izin verin; bu sorular insanların size 

soracağı sorularla aynı olacak ve şu andan itibaren kendinizi onlara suçlu yanıtı vermeye hazırlamanızı 

istiyorum. 

82 Size öğretilerimi ve buyruklarımı verirken, gevşemeden savaşmanız için sizi güçle doldurdum. 

Sevgili çocuklar, önce acı çekme yolunu kat etmeden haçınızın ağırlığıyla dağın zirvesine ulaşmanız 

mümkün değildir. 
* İsa'nın yaşamının sonuna bir gönderme: Çarmıha gerildiği Çarmıh Tepesi'ne ulaşmadan önce, çarmıhını 

Yeruşalim sokaklarında taşımak zorunda kalmıştır. 

83 Yasamın gerektirdiği gibi tüm öğretilerimi yerine getiren, büyük ve aydınlık ruhlu, yüksek 

duygulara ve parlak zekaya sahip insan ne zaman yeryüzünde görünecek? 
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84 Eğer "insan" kelimesinin zayıf, küçük ve sonsuza dek kötülüğe sürüklenmeye mahkûm bir yaratık 

anlamına geldiğine inanıyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. İnsan, mücadelesinin, 

deneyiminin ve gelişiminin meyvesi gerçek bir insan olmak olsun diye maddi ve manevi acı potasından 

geçmiştir. Tohumunuzun böyle bir meyve üretmekten aciz olduğunu mu düşünüyorsunuz? İsrail, 

Sözümden şüphe etme. İbrahim ve Yakup'a, onların soyunun yeryüzündeki bütün halklar için bereket ve 

teselli olacağına dair söz verdiğimi hatırlayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 12 
1 İnsanların Mesih'in anısını onurlandırdığı bu kutsal anma sabahı kutlu olsun. 

2 Size sadece umutlar değil, aynı zamanda güzel gerçekler de getiriyorum. 

3 Yaşamınızda katlandığınız acı fırtınası kısa sürecek; tüm bunlar geçecek ve siz ağlamayı ve acı 

çekmeyi bırakacaksınız. 

4 İnsanın yeryüzündeki varlığı, sonsuzlukta yalnızca bir andır; insanı bir süreliğine canlandıran ve 

hemen sonra geri dönüp yeni bir bedene nefes vermek üzere tekrar terk eden bir yaşam nefesidir. 

5 Hiçbir acının sonsuza dek sürmediğine sevinin; acılarınız geçicidir ve çok yakında sona erecektir. 

6 Kefaret ve arınma zamanı, imtihanlara maneviyatla bakan kişi için kısacıktır; öte yandan, kendini 

tamamen materyalizme kaptıran kişi için, gerçekte çok yakında bitecek olan şey uzun sürecektir. 

7 Kalbinizin atışları nasıl geçerse, insanların yaşamı da sonsuzlukta öyle geçer. 

8 Korkmak için bir neden yoktur, çünkü birinden bir iç çekiş kaçtığında, bir gözyaşı döküldüğünde ya 

da bir söz söylendiğinde, insanın çektiği acılar da geçip gider. 

9 Tanrı'nın sonsuz şefkatinde, tüm acılarınız ve kederleriniz hiçliğe dönüşmelidir. 

10 Eğer acı sizi yaralıyorsa, bu size Benden geldiği için değil, daha önce onu aradığınız ve doğruluk 

yasasının yerine getirilmesi gerektiği içindir. 

11 Yine de hiç kimse çaresizce terk edilmiş değil, hepinizin sizi cesaretlendirecek ve koruyacak birileri 

var, madde perdesinin ardında birçok sevdiğiniz var. Ama onları tanımıyorsunuz ve size ötelerden nasıl 

sevgi gösterdiklerini bilmiyorsunuz. Onlar ışığın krallığında yaşayan, küçük kardeşlere, zayıflara, 

düşmüşlere, hastalara yardım eden ve onları teselli eden ruhlardır. 

12 Aydınlanmış olanlar, önemli ve zor görevlerin yerine getirilmesinde, yapmaları için talimat verilen 

her şeyi düzenleyen ve ilgilenen Rab'bin yüksek elçileridir. 

13 Onlara aydınlanmışlar diyorum çünkü onlar Benim sevgi tohumumun ruhlarında çiçek açmasına 

izin vermiş olanlardır. Bunlar, ruhani duyarlılıktan yoksun olduğunuz için henüz tanımadığınız aydınlanmış 

olanlardır. 

14 Varlığımın sizin tarafınızdan hissedilebilmesi için düşüncelerimi bir insan bedeni aracılığıyla 

seslendirmem gerekiyordu; ama size gerçekten söylüyorum, evren ruhsal titreşimlerle doludur ve ruhsal 

hazırlığınız ve yeteneğiniz buna izin verseydi siz de bunları duyabilirdiniz. 

15 Kendimi duyulabilir kılmak için sizinle bu biçimde konuşmak zorundaydım, çünkü sizi cehalet 

zincirlerinden kurtarmak istiyorum, sizi engelleyen bağları kırmak ve öğretimi gerçekten anlamanıza 

yardımcı olmak istiyorum. 

16 Dünyanın zayıflıklarına bağlı olan kişi Beni tam olarak hissedemeyecektir. Kalbi katılaşmış olan hiç 

kimse mükemmelliğe ulaşamaz. 

17 Beni anlayabilmeniz için Kendimi kalplerinizde hissettirmeli, öğretilerimi sık sık tekrarlamalı ve 

Beni kabul edecek donanıma sahip olduğunuz anı aramalıyım. 

18 Sizi acıya köle yapan zincirleri kırmaya, kendiniz için yarattığınız ve hatalarınızı ve kusurlarınızı 

tekrarladığınız için daha da uzattığınız acılardan sizi kurtarmaya geldiğimi anlamalısınız. Ama kötülükte 

inat ederseniz, sizi kurtarmak için Sevgimde sabitim; ve kendinizi ahlaksızlık bataklığında ya da 

tutkularınızın en derin uçurumunda bulsanız bile, onları ışığın krallığına getirmek için kayıpları orada 

arayacağım. Ama alçakgönüllü ve adil* olmalısınız ki, tohumum içinizde çiçek açabilsin. 
* Kutsal Kitap ve bu İlahi Öğretiler anlamında "doğru" kelimesi şu anlama gelir: Tanrı'nın yasasını - yeni sevgi 

buyruğunda - eylemle yerine getirmek ve Tanrı'nın adaletinin önünde durmak. 

19 Size doğruyu söylüyorum: Kendinizi yozlaşmış ve yararsız olandan kurtardığınızı, kötü yollardan 

uzaklaşmak için kendinizi zorladığınızı görmeme rağmen, size henüz bir halka önderlik edebileceğinizi 

söyleyemem; çünkü ruhsallaşmayı başarmak için hala çok eksiğiniz var. 

20 Ayrıca, kendinizi cehaletten kurtarabilmeniz için içinizdeki idealleri uyandırmaya geldim; çünkü 

materyalizme bağlayan bu zincirle, Benim havarilerim olarak görünemez, gerçek sevginin örneklerini 

veremezsiniz. 
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21 Ben cehaletin sisini dağıtan Hakikat Güneşiyim; karanlığınızdan çıkın ve Tanrı'nın ilhamının 

aydınlatıcı ve ısıtıcı ışınlarını alın. 

22 Beni zaten anlamış olsaydınız, ruhunuza bilgelik olarak, yaşam olarak geldiğimi tam olarak 

hissederdiniz ve eğer zihniniz ve kalbiniz Benim ışık sözlerimi tutarsa, yakında aydınlanmışların sayısına 

dahil olurdunuz. 

23 Dualar, şarkılar ve kutsamalarla dolu mübarek sabahlar! Eğer insanlar en azından birkaç 

dakikalığına da olsa anlamının büyüklüğünü kavrayabilselerdi, ruhları için ne kadar büyük bir huzur ve ne 

kadar büyük bir ışık elde ederlerdi! 

24 Bakın halkım, göklere bakın, onlara yakından bakın ve her yıldızda sizi bekleyen bir vaat, bir dünya 

olduğunu göreceksiniz; bunlar Tanrı'nın çocuklarına vaat edilen ve hepinizin içinde yaşayacağı yaşam 

dünyalarıdır. Çünkü hepiniz Benim krallığımı tanıyacaksınız; bu krallık sadece belirli varlıklar için 

yaratılmadı; Rab'bin tüm çocuklarının birleşeceği evrensel bir yuva olarak yaratıldı. 

25 Ancak, her zaman zihniniz açık olmalı, (kara) bulutlardan arınmış olmalı, Benim ilhamımın size 

geldiğini hissetmek için her zaman uyanık olmalısınız. 

26 Bir gün Benim Bilgeliğimle aydınlanmış biri yeryüzünü yönettiğinde, her şey uyum içinde olacak; 

ama bugüne kadar Benim Öğretimi kabul etmediniz, yeryüzünün ya da tek bir ulusun lideri olmayı 

istemediniz ve bu yüzden savaşlar var. 

27 Şimdi sizin için önemli olan ve acınızda sizi rahatlatacak bir şey dinleyin: 

28 Gelecekte size dünyaya yöneticiler olarak gelecek aydınlanmış ruhlar göndereceğim ve onlar daha 

fazla savaşa izin vermeyecekler çünkü bu gezegenin tüm insanlar için olduğunu ve insanlığın başlangıcına 

kadar uzanan uluslar arasındaki çekişmenin insanlar arasındaki kıskançlık, kin, güvensizlik, bölücülük ve 

nefretin yadsınamaz bir kanıtı olduğunu biliyorlar. 

29 İsa'da dünyaya gelişimin anısıyla aydınlanan bu sabah, sizin yükselişinizle daha da aydınlandı. 

30 Beş dakikadan fazla sürmeyecek kadar kısa olsa bile duayı ihmal etmeyin; ama duada vicdanınızın 

ışığıyla kendinizi yakın bir incelemeye tabi tutun ki, davranışlarınıza dikkat edebilesiniz ve neleri 

geliştirmeniz gerektiğini bilesiniz. 

31 Eğer duadaki yükselişinizde zaman kavramını kaybederseniz, bu ruhsallaşmanın bir işareti 

olacaktır, çünkü materyalizmin kölelerinin yalnızca zevkleri ya da paralarının artması için arzuladıkları 

zamanın, birkaç dakikalığına da olsa, dışına çıkabilmişsinizdir. 

32 Kendilerini her gün inceleyenler düşünme, yaşama, konuşma ve hissetme biçimlerini 

geliştireceklerdir. 

33 İnsanın ruhsal gelişimi, dönüşümü, yenilenmesi ve yücelmesi, Benim Sözümün bu dünyada 

tezahür etmesinin nedenidir. 

34 Mutluluğunuz ve huzurunuz için çalışabilmeniz amacıyla mükemmelliğe ulaşmanızı istiyorum. 

35 Bu günlük vicdan muhasebesine rağmen iyilik yolunda yürümezseniz, yanlış adımlarınızdan, 

düşüşlerinizden ve hatalarınızdan siz sorumlu olacaksınız. 

36 Öğretilerimden bazıları, akıcılığı az olan bir söz aracılığı ile söylendiği için gerektiği gibi ifade 

edilemiyorsa, bu ifade yoksulluğu üzerinde durmadan Söz'ün ruhani tarafına dönün ve öğretilerimin 

hakikatinde öğretilerimin ilahi özünü bulacaksınız. 

37 Sözümü işiten pek çok kişiye bu, bugün yeryüzünde alınabilecek en büyük öğreti gibi görünür; 

diğerlerine ise hiçbir gerçek içermediği izlenimini verir. Ancak bu, vahiylerimin insanlar tarafından 

reddedildiği ilk sefer değildir. 

38 Bu dünyaya pek çok usta ve elçi geldi ve onlar Benim hakikat ve sevgi tohumumu ekmeye 

başladıklarında, onları öldürdünüz çünkü insanlığın karanlığı bu kadar ışığı kaldıramazdı. 

39 Peygamberler, patrikler ve kahinler şehit oldular, insanların kötülüklerinin kurbanı oldular, çünkü 

insanlar onların dudaklarından çıkan gerçeği ya da o kalplerin iyiliğini anlayamadılar. 

40 Tüm aydınlanmış olanlar, insanların kardeşlerine nasıl uygulayabileceklerini bildikleri tüm 

eziyetler ve acılarla birlikte, acı çekmenin çarmıhını bilmişlerdir. 
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41 Bu acılar her üstat için gereklidir, üzerinden geçmesi gereken dikenlerdir ve bunların ortasında 

ruhunun yüceliğinin görünür hale gelmesi için bilmesi gereken acılardır. 

42 Bu yolu henüz bilmiyorsunuz, ama Benden ilham alarak ve sevginin verdiği güçle dolu olarak 

çalışmaya devam ederseniz, onu tanımak ve kat etmek zorunda kalacaksınız. 

43 Sizin için aşk güzel bir kelime, ancak bugüne kadar onun gerçek anlamına nüfuz edemediniz. 

44 Efendi olan kişi kendi kaderinin ne olduğunu bilir ve onu kutsar ve kardeşlerinin kaderinin ne 

olduğunu da bilir. 

45 Peki senin kaderin ne? - Bir zamanlar Efendiler Efendisi'nin örneklediği ve tüm elçilere verilenle 

aynı: kurtarmak, sevmek ve günahkârları kurtarmak. 

46 Kaderiniz aydınlanmış biri ve bir peygamber olmaktır; bir gün olacaksınız; ve o zaman size yol 

gösterenlerin acılarını bileceksiniz. Aynı zamanda, hayat yolculuklarında onlara eşlik eden sevgi ve 

cesareti de tanıyacaksınız. 

47 Hepsi de en zor acı ve deneme saatlerinde içsel bir mücadeleden zaferle çıkmak zorunda kaldılar; 

ve vicdanları onlara görevlerinden vazgeçmek mi yoksa onlara ölüm veren insanların arasında kalmak mı 

istediklerini sorduğunda, kararlı bir şekilde halklarıyla kalmak istediklerini söylediler, çünkü bu onların 

göreviydi, kardeşleri bunu aynı şekilde anlamayacak olsa bile. Onlar sevdiklerinin bir nefeslik yaşamları 

kaldığı sürece onlarla birlikte kararlılıkla sebat ettiler. İnsanlıktaki karanlıkların çözülmesi gerektiğini 

biliyorlardı, ama size doğrusunu söyleyeyim, ödülleri Benim Krallığımda onlar için saklanmış olmasına 

rağmen, bencil çıkarlarla hareket etmiyorlardı. 

48 Ben herkes için Kitabım ve kanıt olarak Ben varım. Hâlâ sizinle birlikteyim çünkü sizi seviyorum ve 

Bana ihtiyacınız var. - Mutluluğu fethetmek için, kendi özgür iradenizle izleyebileceğiniz iki yol vardır: 

sevgi ve acı yolu, ama size gerçekten söylüyorum ki, hangi yolu seçerseniz seçin, Ben sizin yardımcınız 

olacağım. Arınmış ruhun yüksek duygularını bildiğinizde, siz de şöyle diyeceksiniz: Ben günahkârlarla 

kalacağım. 

49 İşimde sevgiyle çalışmış olanlara soruyorum: İyilik için, başkalarının yararına çalıştığınızda ne 

hissettiniz? 

50 Bana diyorsunuz ki, "Üstat, bu konuda bizi bir akışkanlık sardı ve bir güç bizi bıkkınlık ya da 

yorgunluk duymadan devam etmeye itti." 

51 Beni duymaktan bıktınız mı? - Hayır, Efendim," diyorsun Bana. Yaratılışınızın başlangıcından beri 

sizinle birlikte olmaktan yorulmadım. 

52 Size sonsuzluk için öğretilerimi, ilahi öğütlerimi, yasalarımı ve kurallarımı veriyorum ve bazen, 

sözlerimi uygularken, başkalarının iyiliği için çalıştığınızda siz de hayırseverliğiniz aracılığıyla öğretiler 

verdiniz. 

53 Eğer içinizden biri öğretilerimden etkilenmezse, kaya gibidir; ama hepiniz Sözümü dikkatle 

dinleyin, çünkü hiç kimse bu Işığa karşı duyarsız kalamaz. 

54 Birisi Bana şöyle soruyor: "Efendim, neden dünyaya büyük misyonlar getirenler var da diğerleri 

yok?" Ben de size bugün sadece küçük bir misyona sahip olanların yarın büyük aydınlar olacağını 

söyledim. 

55 Her zaman tetikte yaşayın, çünkü yolunuzda Bana ait olduklarını söyleyenler olacaktır; ama onlara 

ilk anda inanmayın, alçakgönüllülükle, bilgelikle ve sevgiyle itiraf ettikleri şeyin hatırına inanın. 

56 Diğerleri size Benimle temas halinde olduklarını söyleyecekler, oysa ilk aldatılanlar kendileridir. Bu 

nedenle, sahip olduğunuz göreve ve işgal ettiğiniz pozisyona her zaman dikkat etmelisiniz. Gözlerinizi ve 

kulaklarınızı açmalı ve birçok şeyi affetmelisiniz. 

57 Onlara doğru yolun hangisi olduğunu ve kendilerini esaretten, cehaletten nasıl kurtaracaklarını 

anlatabilmeniz için pek çok şey bilmeniz gerekir. Vaaz ettiğiniz gerçeği eserlerinizle kanıtlamak zorunda 

olduğunuzu anlayın. 

58 Bu gezegen dönüşecek çünkü insanlar ruhsallaşacak ve sonra Tanrı'ya mükemmel bir ibadet 

sunacaklar. 
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59 Sessizlik anı geldi, Benimle birleşme anınız geldi, öyle ki, denizdeki dalgaların birbirine aktığı gibi, 

Benim İlahi Ruhumla birleşebilesiniz. Sessizlik - sadece dudaklarda değil, aynı zamanda insanın iç 

tapınağında da, çünkü Benimle konuşan sizin ruhunuzdur ve o an çok ciddidir. 

60 Sakin olun ve Beni dinleyin, siz birçok yolun tozunu yanınızda getiren birçok yolun gezginleri; 

kader yolunuzda ışık olmama izin verin. 

61 Farklı dinlerden, insanları yönetecek tek ruhani yasanın, tek gerçek öğretinin şu olduğunu 

öğrendiğiniz bu sözü duymaya geldiniz: "Birbirinizi sevin." Ancak bu öğreti, yasayı ihlal edenler ya da 

ebedi bir cehennemin kötü vaizleri tarafından değil, bu öğretilerle aydınlananlar tarafından yayılacaktır. 

62 Yeni temsilcilerimin dudaklarında ne yalan ne de küfür olacak; onlar tüm çocuklarını kurtarmaktan 

aciz, adaletsiz, zalim, merhametsiz bir Tanrı öğretisini değil, gerçek sevgi ve mükemmel adalet Tanrısı 

öğretisini öğretecekler. 

63 Size bu ruhsal öğretinin dünya dini olacağını bile söylemiyorum; çünkü ben asla din değil, yasa 

getirdim. İnsanların varlığını aydınlatmak için yeryüzünde zafer kazanacak ve kalıcı geçerliliğe sahip olacak 

yasanın, tam olarak bilebilmeniz için Doktrinimde size açıkladığım sevgi yasası olacağını söylemekle 

yetiniyorum. 

64 İnsanlık sevmeyi ve gerçek sevgi dolu faaliyetlerde bulunmayı öğrenene kadar pek çok sahte sevgi 

ve hayır işi yapmaya devam edecek ve pek çoğu ruhları daha yüksek bilgiye yükselene ve nihayetinde 

ruhun evrensel ve ebedi öğretisi olan tek yasanın herkesin erişeceği sevgi olduğunu anlayana kadar 

dinden dine dolaşmak zorunda kalacaktır. 

65 Tüm dinler yok olacak ve sadece Tanrı'nın tapınağının ışığı kalacak, insanın içinde ve dışında 

parlayacak, hepinizin itaat, sevgi, inanç ve iyi niyetle tek bir ibadet sunacağı tapınak. 

66 Vicdanınız her adımınızda sizi uyarmaya hazırdır ve yasalarımı çiğnediğinizde sizi huzursuz eder. 

Bunun üzerine bir daha kötülüğe düşmemeye karar verdiniz. 

67 Sessizce hastaları teselli eden ve iyileştirenleri, övünmeden kurtaran, azarlayan ve güçlendiren 

doğru sözü söylemeyi bilenleri de gördüm. 

68 Beni dinledikçe, yüreğiniz yücelir ve ruhunuz maddenin bencilliğinin üzerine çıkar, başkalarını 

düşünür ve onların acılarını ve denemelerini kendi acıları haline getirir. Artık savaş olmamasını 

diliyorsunuz çünkü barışı sevmeye başlıyorsunuz; yine de savaş yıkım ve ölüm yoluna devam edecek, 

çünkü hala tüm insanlar şu anda sizin gibi düşünmüyor ve hissetmiyor. Ancak iktidardakilere verilen süre 

çok uzun sürmeyecek, yakında iktidarlarının ve güçlerinin küle döndüğünü göreceksiniz. 

69 Bu insanların Tanrı önündeki suçu nedir ve bunu nasıl ödemeleri gerekecektir? - Sadece ben 

biliyorum; ama size doğrusunu söyleyeyim, hiç kimse Kefaret Yasası'ndan kaçamayacak. Bu nedenle size 

diyorum ki, onlar Tanrı'nın onlara yaşamaları için verdiği dünyayı yok etmeye devam ederken, 

kardeşlerinizi izleyin ve onlar için dua edin, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü bilselerdi, yıktıkları 

her şeyi çoktan gözyaşlarıyla, kanlarıyla ve hatta canlarıyla yeniden inşa ederlerdi. 

70 Dünyada barış için dua etmeye devam edin, bu sizin göreviniz; insanların birbirlerini anlamaları ve 

sevmeleri için dua edin. 

71 Eğer insanlar yeryüzünün herkes için yaratıldığının farkına varabilselerdi ve varlıklarını oluşturan 

maddi ve manevi hazineleri kardeşleriyle adil bir şekilde paylaşmayı bilselerdi, size doğrusunu 

söyleyeyim, daha bu dünyada Ruhani Krallığın huzurunu hissetmeye başlardınız. 

72 Aranızda bulundum, ancak size tekrar söylüyorum, maddeye inmedim, sadece ilahi düşüncelerimi 

insan beynine gönderdim ve onlar aracılığıyla kelimelere dönüştürüldüm. 

73 Eğer biri Benim insanlıkla bu yolla iletişim kurmamın imkânsız olduğunu, çünkü Benim sonsuz 

olduğumu ve sizin Beni kabul etmeye layık olmadığınızı söylerse, yanıt olarak derim ki: Sizin 

küçüklüğünüze bakmak yerine, Bana ihtiyacınız olduğu için Kendimi size açıklıyorum. 

74 İlahi ruhum ne mesafe ne de engel tanır, her biçimde sizinle birlikteyim çünkü Benim varlığım 

evrenseldir. 
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75 Yakında bu ses taşıyıcılarını artık kullanmayacağım, çünkü bu duyuru biçimi 1950'de sona erecek. - 

Ben sizin Babanızım ve siz, çocuklarım, doğrudan Benimle konuşmayı öğrenin. İlahi Usta'nın o zaman size 

nasıl öğrettiğini hatırlamıyor musunuz? İsa'nın Baba'yla konuşmak için aracılar aramadığını hatırlayın. 

76 Benim Sözüm, Benim öğreti adresim, bugün görünüşte sadece sizin içindir; ama gerçekte herkes 

içindir, çünkü onun bilgeliği ve sevgisi tüm evreni kapsar, tüm dünyaları, tüm bedenlenmiş ve 

bedenlenmemiş ruhları birleştirir. Bana ihtiyaç duyuyorsanız Bana gelin; kendinizi kaybolmuş 

hissediyorsanız Beni arayın. 

77 Ben sizin acılarınızı bilen ve sizi teselli eden Babanızım. Kendiniz için ve etrafınızdakilere yaymak 

için çok ihtiyaç duyduğunuz sevgiyi size aşılıyorum. 

78 Eğer gerçekte bu ses taşıyıcıları aracılığıyla açıkladığım bilgelikle Benim varlığımı tanıyorsanız, o 

zaman ruhani yolda yapıcı çalışmaya başlamanın zamanının geldiğini de kabul edin. 

79 Ah, keşke çağrılmış olanların hepsi acele etse; size doğrusunu söyleyeyim, Rab'bin sofrası 

öğrencilerle dolup taşar ve hepsi aynı yemeği yerdi! Ancak davet edilenlerin hepsi gelmedi, farklı 

meslekler edindiler ve böylece ilahi çağrıyı ikinci plana ittiler. 

80 Ne mutlu acele edenlere, çünkü onlar ödüllerini almışlardır. 

81 Her zaman, ama bugün geçmişte olduğundan daha fazla, insan her türlü ruhani yasadan bağımsız 

olarak eylemlerinin efendisi olduğunu hissetmektedir. Kendisini yalnızca kendini düşünen egoist bir 

varlığa dönüştürmüştür. Kalbi başkalarına karşı sevgisizdir ve bu nedenle insanlık kuru ve kurak uçsuz 

bucaksız bir çölü andırır. İnsanlar bu durumda birleşebilir, birbirlerini anlayabilir ve birbirlerine dürüst ve 

asil bir şekilde yardım edebilirler mi? - Hayır! Hayır! Eğer insanlık kötü tohumu kalbinden çıkarmazsa, 

kendini yok etmeye devam edecektir; bazıları diğerlerine güvenmeyecek ve sevgisiz oldukları sürece 

kavga etmeye devam edeceklerdir. 

82 Bu, Üçüncü Çağ'da tohumumu ektiğim, emekçilerden oluşan bir halk hazırladığım, kalpleri 

bencillikten uzaklaşan, Gerçeğim üzerinde düşünen ve iyiliğe yönelen bir halk hazırladığım tarladır. 

83 Ama Bana gelmeden önce, başkalarının mutluluğunu elde etmek için kendi mutluluğunuzdan 

vazgeçmeyi ya da komşunuzun ihtiyaçlarını kendi arzularınızın önüne koymayı düşünmeden, kendiniz için 

mutluluk ve huzur aradınız. 

84 Sevgi yasasını yerine getirdiğinizde, birliğinize ve uyumunuza kavuşmuş olacaksınız, acı çekmeyi 

bırakacaksınız ve insanların şimdiye kadar ulaşamadığı ulusların barışı insanlığa gelecek. 

85 İnsanların birbirlerini anlayabilmeleri için biraz ruhsallaştırma ne kadar kolay olurdu! 

86 Bu öğretiyi insanlığı kurtaracak ve birleştirecek bir hakikat olarak kabul edenlere soruyorum: 

Neden bunu uygulamaya koymaya karar vermiyorsunuz? Bunu basit bir bilgelik öğretisi olarak mı yoksa 

başka bir teori olarak mı görmekten memnunsunuz? 

87 İnsan ruhani doğasını tanımadan kendini kurtarmak ister ve bu onun en büyük hatasıdır. Dünyada 

yaşadığı ve kendini güçlü hissettiği sürece, kendisine sonsuzluğu ya da ruhani yaşamı hatırlatan her fikri 

unutmaya çalışır. Bu sezgisel bilgiyi kaybetmez, ama bu konuda hiçbir şey bilmek istemez ve ancak ölüm 

ona yaklaştığında ve ölümün acısını içinde hissettiğinde, bir anda hatalarını telafi etmek ve kaybedilen 

zamanı yerine koymak ister; ama o zaman çok geç olacaktır, çünkü her şey tövbeye ulaşmaz. Tövbe, 

kişinin suçunun kefaretini sevgi ve sabırla karşılamasına yardımcı olacak olsa da, kişinin ektiğini biçmesi 

adaletin yasasıdır; bu da gerçekte onun restorasyon ve yenilenme işi olacaktır. 

88 Dinleyin ve aynı zamanda sizinle gerçekten konuştuğumu onaylayın. Vicdanınızın sizinle 

konuşmasına izin verirsiniz ve o da size imanınızın çoğu zaman sahte olduğunu, çünkü ruh için sonsuz 

yaşamın varlığından emin olmadığınızı söyler. Hiç şüphesiz aklınızda dünyadaki varlığınızın tadını sonuna 

kadar çıkarmak ve ancak son an geldiğinde ruhani yaşama adım atmak için hazırlık yapmak vardı. Bundan 

sonra bir yaşam fikri, zamanı geldiğinde geri dönmek ve ayrılışın korku dolu anlarında hayatta kalabilmek 

için inanç için bir güvence gibiydi. 

89 Size soruyorum: İnsan böyle mi yaşamalı? Baba'ya olan inancınızı bu şekilde mi gösteriyorsunuz ve 

gerçek ruhsal yüksek gelişime bu şekilde mi ulaşıyorsunuz? 
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90 Bu öğretide size anlattığım her şeyi düşünün ve sonunda insanın her zaman bencil ve maddi 

duygularıyla hata yaptığını anlayacaksınız. 

91 İnsana sevgi yoluyla ruhun ruhla birleşmesini ve ondan kaynaklanan tüm erdemleri, ayrıca ruhun 

tüm duyumlarını ve armağanlarını açıklayan Öğretimi kavrayın; ve bunun insanlığa ebedi barışın ve 

ölümsüz bilgeliğin kapılarını açabilecek anahtar olup olmadığını söyleyin. 

92 İnsanlığın evrimini böldüğüm üç dönemde, ruhun yükselişi için aynı düz ve dar yolu, sevginin, 

gerçeğin ve adaletin tek yolunu ışığımla sizin için işaretledim. 

93 Size Benimle ruhtan ruha bağlantı kurabileceğinizi söylediğim o zaman gelene kadar sizi 

talimattan talimata, vahiyden vahiye yönlendirdim. İnsanlık İlk Zaman'da bu şekilde bağlantı kurmuş 

olabilir mi? - Hayır, İlahi ve Ruhani olana yakın hissedebilmek için maddi ibadete, ayin ve törenlere, 

geleneksel şölenlere ve sembollere başvurmak zorunda kalmıştır. Ruhani olana yaklaşma, ilahi olana 

yükselme, daha derin olanı tanıma ve gizemleri aydınlatma konusundaki bu yetersizlikten, her biri 

insanların ruhani gerilik veya ruhani ilerleme derecesine göre, bazıları diğerlerinden daha fazla hakikate 

adanmış, bazıları diğerlerinden daha fazla ruhanileşmiş, ancak hepsi aynı hedefe doğru çabalayan çeşitli 

dinler ortaya çıktı. Bu, ruhların yüzyıllar ve çağlar boyunca kat ettiği yoldur, çeşitli dinlerin işaret ettiği 

yoldur. Bazıları sadece büyük bir yavaşlıkla ilerledi, diğerleri hareketsiz kaldı ve hala diğerleri aldatıcı 

doktrinlere yenik düştü ve lekelendi. 

94 İnsanlık için yeni bir çağ doğmuştur; bu, varlığı tüm insanların ruhani yolunda yüksek bir nokta 

olacak olan ışık çağıdır, böylece uyanabilir, düşünebilir, geleneklerinin, fanatizmlerinin ve hatalarının ağır 

yükünden kurtulabilir ve sonra yeni bir hayata yükselebilirler. 

95 Bazıları daha erken, bazıları daha geç, yavaş yavaş tüm dinler ve mezhepler görünmez tapınağa, 

Benim Eserimde bulunan, sonsuzluğa yükselen bir sütun gibi hareketsiz, tüm halklardan ve nesillerden 

insanları bekleyen Kutsal Ruh'un tapınağına ulaşacaktır. 

96 Herkes dua etmek ve dalmak için mabedimin içine girdiğinde, herkes Benim gerçeğimin aynı 

bilgisine ulaşacaktır. Bu nedenle, yoldaki bu doruk noktası tamamlandığında, herkes aynı yasada birleşmiş 

olarak yükselecek ve Babalarına aynı şekilde ibadet edecektir. 

97 Yeni ifşaatlarıma kim neden şaşırsın ki? Size doğrusunu söyleyeyim, eski patrikler bu çağın gelişini 

zaten biliyorlardı ve diğer çağların kahinleri onu görmüş ve peygamberler onu duyurmuştu. Bu, ben İsa 

aracılığıyla dünyaya gelmeden çok önce insanlara verilmiş ilahi bir vaatti. 

98 Öğrencilerime tekrar geleceğimi duyurduğumda ve Kendimi insanlara nasıl tanıtacağımı 

belirttiğimde, size verilen sözün üzerinden çok zaman geçmişti. 

99 Şimdi gözlerinizin önünde o zamanın gidişatı var, işte o kehanetler gerçekleşiyor. Buna kim 

şaşırabilir ki? - Sadece karanlıkta uyuyanlar ya da Benim vaatlerimi kendi içlerinde söndürenler. 

100  İşte ışığım herkesi yolunda durdurmak için bekliyor, çünkü onlara içlerinde taşıdıkları ama henüz 

keşfedemedikleri ruhani hazineyi göstereceğim. Onları malzemeyi çoktan keşfettiklerine, kendilerini 

çoktan geçici ve fani olana teslim ettiklerine ikna edeceğim. Onlara, her insanın içine yerleştirdiğim ilahi 

öz olan vicdanı kendi ruhlarında aramalarını öğreteceğim. 

101  Gerçekte, size ruhunuzda bulunan yüce ve iyi olan her şeyi asla aktarmadığınızı söylüyorum, 

çünkü bunun farkında bile değilsiniz. Birbirinizi kardeş olarak tanımazsanız, size öğrettiğim 

mükemmellikte birbirinizi nasıl seveceksiniz? Sevginizin sevgi ve merhametinizin gerçek merhamet 

olabilmesi için, boş sözlerden, sefil para parçalarından, masalarınıza bırakılan kuru ekmek parçalarından 

daha fazla bir şey olabilmesi için, ruhun kendi içinde sahip olduğu özü kullanmanız gerekir. Bu, kendinizi 

hayırseverlik yaptığınıza ve birbirinizi sevdiğinize inandırmak için kullandığınız tek araçtır. 

102  İnsanlar Yaratıcılarının onlara yaratıldıkları andan itibaren bahşettiği kutsanmış hazineyi 

zihinlerinde keşfettiklerinde dünyanız ne kadar güzel olacak! 

103  Size bu öğretiyi veriyorum ki, onun aracılığıyla başlangıcınızı aramak için geçmişe bakabilesiniz, 

bugününüzü inceleyebilesiniz ve bundan sonra bilgelik, emek, mücadele ve ilahi ödüllerle dolu sizi 

bekleyen geleceğe bakabilesiniz. 
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104  Sizler günahkârsınız ama Beni seviyorsunuz ve Beni düşündüğünüzde, kardeşlerinize karşı 

hayırseverlik göstererek Beni hoşnut etmeye çalışıyorsunuz. Günahkârsınız, bunu biliyorum, ama 

üzüldüğünüzde dua ediyorsunuz. Günahkârsınız ama kapınıza gelip sadaka isteyen biriyle ekmeğinizi 

paylaşmaya hazırsınız. 

105  Benim hoşnutluğumu arzulayarak yaptığınız tüm iyilikler için, okşamamı alın, rahatlığımı hissedin, 

kutsamamı alın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 13 
1 Baba'nın evi şenlik havasındadır, ziyafet hazırdır, çünkü bu halk, savurgan oğul gibi, Baba'nın evine 

geri dönmüştür. Sofraya oturun ve yemekten yiyin, vakit elverişli ve lütufkârdır. 

2 İkinci Çağ'da bile, öğrencilerimle çevrili bir masada otururdum. İsa'nın, halkını kurtarmak için 

geleceği vaat edilen Mesih olduğunu biliyorlardı. Beni onların gördüğü gibi bedensel olarak görmediniz 

ama bu Söz'ün en iç varlığında, tekrar geleceğine ve size tüm geçmiş öğretileri açıklamak ve anlamadığınız 

şeyleri anlamanız için Gerçeğin Ruhunu göndereceğine söz vermiş olan Üstadın varlığını hissediyorsunuz. 

3 Ama Tanrı'nın Bilgeliği değilse, Gerçeğin Ruhu kimdir? Bunu sizin için her şeyi açıklayan ve 

aydınlatan bu ruhani öğretide bulamayacaksanız nerede bulacaksınız? 

4 İnsanlık kötülüğünün ve karmaşasının doruğundayken geri döneceğimi size bildirmiştim; bu 

nedenle, bilimlerinin ve ahlaksızlıklarının tam olgunlukta bir meyve verdiğini düşünen insanlar, ilahi bir 

şeyin henüz ortaya çıkmadığını hissederler. Bu önsezi, ruhsal varlığımın her ruhla konuşmasının ve Baba 

olarak doğruluğumun insanlığın arasında kendini göstermesinin bir sonucudur. 

5 Beni bir daha insan olarak görmeyeceksiniz; şimdi kendinizi Beni ruhen görmeye hazırlamalısınız; 

İkinci Çağ'dan beri anlamanız için size verilen budur. Üstat bir "bulut" içinde göğe yükselmişti, çünkü 

öğrencilerine son kez görünmeye devam ediyordu ve size O'nun bu şekilde tekrar geleceği bildirilmişti. 

6 Şimdi size Benim tarafımdan hazırlanmış bu zihin aracılığıyla konuşuyorum; yarın sesim kalbinizde 

ve tüm ruhlarda yankılanacak. Çünkü Benim Sözüm, hem bedenlenmiş hem de bedenlenmemiş olanları 

uyandıran ve onları yeni bir yaşama dirilten gürültülü bir çanın çalması gibidir. Bu her şeyi kapsayan bir 

çağrıdır. Geçmişten bu yana size çocuklarımdan hiçbirinin kaybolmayacağını ve eğer bir koyun tehlikede 

olursa, kaybolanın peşinden gitmek için ağıldaki doksan dokuzu bırakacağımı söyledim. 

7 Doğrusu size diyorum ki, ey yeni öğrencilerim, İkinci Çağ'daki öğrencilerimden hiçbirinin 

anlamadığı şeyi anlamayı başaracaksınız. 

8 Onlarla konuştuğumda, İsa'nın ne söylediğini hangisinin anladığını görmek için birbirlerine 

baktılar; ve Efendinin sözlerini (birbirlerine) açıklayamadıkları için, sonunda O'ndan öğretisinde daha açık 

olmasını istediler. - Gerçekte, size Sözümün daha açık olamayacağını söylüyorum, ama o zamanlar ruh 

henüz aldığı tüm öğretiyi anlayacak kadar gelişmemişti; zaman geçmeliydi, insanlık ruhsal olarak 

ilerlemeliydi ki ruhsallaşmanın ışığıyla aydınlanarak İlahi vahiylerin anlamını kavrayabilsin. 

9 Yine de, bu öğrencilerin Benim Öğretimi insanlığa anlatma zamanı geldiğinde, kardeşlerine 

öğretmek için gerekli olan her şeyi biliyorlardı; ve henüz bilmedikleri şeyleri Kutsal Ruh ağızlarından 

açıkladı, çünkü onlar zaten bu görev için donatılmışlardı. 

10 Üstat'la birlikte yaşadıkları süre boyunca, bazıları O'nun öğretisini bir biçimde, diğerleri başka bir 

biçimde yorumlamış olsalar da, mücadele etme ve vaaz verme zamanı geldiğinde, hepsi aynı bilgelik ve 

aynı sevgi tarafından canlandırılan tek bir idealde birleşmişlerdi. Her biri başka vilayetlerden geçerek 

kendi yolunu çizdi; ama ruhları, düşünceleri yerine getirmeleri gereken görevde birleşti ve İsa'nın anısı 

onları cesaretlendirdi. 

11 Mücadeleleri, yaşadıkları sıkıntılar hakkında izlenimlerini paylaşmak ve kazandıkları zaferlere 

sevinmek için bir araya gelmeye her zaman istekliydiler. Birbirlerine cesaret, cesaret ve inanç verdiler. 

12 Onlara emanet ettiğim tohumu nasıl ekeceklerini biliyorlardı, çünkü biri buğday, diğeri yabani ot 

ekmiyordu, hayır, hepsi tek bir tohum ekiyordu ve bu onlara öğrettiğim sevgiydi. Bu nedenle, insanların 

yüreklerinden fışkıran meyve sevgiydi. Size kardeşlerinizin o dönemde yaptıklarından söz ettiğimde ne 

demek istediğimi anlıyor musunuz? 

13 Onlardan daha büyük ya da daha küçük olduğunuzu düşünmeyin; size sadece, sizin için yolu 

açtıklarında, size Rabbinizi izlemeyi öğrettiklerinde, sizin için canlarını verdiklerinde sizi sevdikleri gibi 

onları sevmenizi söylüyorum. İmanlarında, gayretlerinde ve sevgi faaliyetlerinde onlar gibi olun. 

14 Gerçekten öğrencilerim gibi hissedin! Size öğretilerimde vicdanınızda mevcut olan İlahi Yasayı 

getirdim. - Diğer öğretilerden, teorilerden, bilimlerden veya felsefelerden korktuğunuz şey nedir? Ya da 

belki de eski kutsal metinleri, kendilerini Hıristiyan olarak adlandıran dinleri inceleyenlerden 
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korkuyorsunuz? Doğrusu size söylüyorum, size verdiğim öğreti, geçmiş zamanlarda size verilmiş olan 

vahiylerin açıklanmasından, doğrulanmasından başka bir şey değildir. 

15 Ben size karışıklık getirmeye, dünyada zaten var olan karışıklığa bir yenisini eklemeye değil, 

Musa'nın bir zamanlar köle oldukları Mısır'dan kurtardığı halkına yaptığı gibi, sizi bundan kurtarmaya 

geldim. 

16 Sizi o zamanki gibi güvenli bir ülkeye götürmek istiyorum ve bunun için önünüzde Kitabımın yeni 

bir bölümünü açtım, öyle ki onun aracılığıyla çağlar boyunca Yasamla sizin için işaretlediğim dar ve düz 

yolu tanıyabilesiniz. 

17 Yerine getirin ki, hatalarınızın ya da bencilliğinizin meyvelerini toplamak için acı çektiğiniz 

zamanlarda dünyaya dönmek zorunda kalmayasınız. Görevinizi yerine getirin; o zaman siz de geri 

döneceksiniz, ama bu barış zamanında olacak, başladığınızda geride bıraktığınız tohumun beslenmesinde 

sizi yenilemek için. Şimdi Musa ilk seferinde olduğu gibi sizi kurtarmak için size önderlik etmeyecek; sizi 

yönlendirecek olan vicdanınız olacaktır. 

18 Görünüşte, insanlar barış ve gerçeği aramak için kendi başlarına yola çıkacaklar; ama size 

doğrusunu söyleyeyim, İlyas'ın ruhu halkların ve ulusların önünde kendini gösterecek ve onları kurtuluşa 

çağıracak. 

19 Size her zaman Tanrı'da olan, Mesih'te olan ve bugün Kutsal Ruh aracılığıyla bildiğiniz "Söz "den 

söz eder; çünkü "Söz" Sözdür, Yasadır, Mesajdır, Vahiydir, Bilgeliktir. Eğer "Sözü" Mesih'in sözleri 

aracılığıyla işittiyseniz ve şimdi Kutsal Ruh'un esinlemesiyle alıyorsanız - size gerçekten söylüyorum, 

işittiğiniz Tanrı'nın sesidir; çünkü sadece tek bir Tanrı, sadece tek bir Söz ve sadece tek bir Kutsal Ruh 

vardır. 

20 Sıkıntı zamanlarının sizi gafil avlamaması için kendinizi inceleyin, anlayın ve hazırlayın ki, yarın 

Benim isteğime göre insanlığa tanıklık edeceğiniz Sözüm verimsiz olmasın. İmanınızın zayıflamaması için 

kararlı olmalısınız, çünkü tek bir zayıflık anı başarısızlığınızın nedeni olabilir. 

21 1950'de zaten donanımlı olmalısınız. Bu tarih bu insanlar için unutulmaz olacak. 

22 O tarihi görecek kadar kim yaşayacak? O gün size vereceğim emirlere, hükümlere ve yeni 

peygamberliklerime kim tanıklık edecek? Siz bilmezsiniz ama ben ekliyorum: Bu sınava ve gerçek 

mücadele yolunu izlemeye gerçekten hazır olanlar kimler olacak? 

23 Bilemezsiniz; size sadece şunu söylüyorum, sizin için yıllar eksikse, Benim için birkaç kısa andan 

ibarettir, çünkü Ben zamana tabi olarak yaşamıyorum, siz ise öylesiniz. Ancak önünüzde uzun yıllar 

olduğunu ve bu yılları boşa harcasanız bile kendinizi hazırlamak için yeterli zamanınız olacağını 

düşünüyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Kendinize fazla güvenmeyin, çünkü zaman hızla 

geçer ve hiçbir şey Benim İrademi değiştiremez. Zamanı durdurabilecek misin? - Hayır, sen bana cevap 

ver. O zaman hükümlerimin gerçekleşmesini de engelleyemeyeceksiniz. 

24 Derinlemesine düşünün, bu tezahürden sevinç duyabilmek için kendinizi hazırlayın ve zamanı size 

maneviyat veren her şeyi uygulamak için kullanın. Bu şekilde, artık Sözümü duymayacağınız saatten 

korkmayacaksınız. 

25 Size birçok sınavdan söz ettim ve sizi uyardım. İyi öğretilerle ve sevgiyle dolu Sözüm, Rabbinizin 

size verdiği güç ve şefkattir. 

26 Size huzur vereceğim dağın tepesinde sizi bekliyorum. Size öğretmek için üç çağda geldim ve bu, 

size son öğretilerimi vermek için sizi birleştirdiğim üçüncü çağdır. Efendi olarak görevim çarmıhta 

tamamlanmadı. Bugün, öğretilerimin ışığıyla, daha önce fark etmiş olduğunuzdan çok daha fazlasını 

anlayabileceksiniz. 

27 Ama kendilerini Beni kabul etmeye hazırlayanlar ne kadar azdır. Aranızda lambasını söndürüp 

karanlıkta kalan ve Beni çoktan unutmuş olan birçok kişi görüyorum. Ruhani ilerlemenize rağmen, 

mükemmelliğe ulaşamadınız ve bazıları evrimleşirken, diğerleri durgun kaldı. 

28 Zamanın başlangıcından bu yana, Tanrısallığımla her zaman temas halinde olabilmeniz için size 

dua etmeyi öğrettim. Size hem ilahi yasayı hem de insani yasayı yerine getirmeniz gerektiğini söyledim. İlk 

insanlara verdiğim görev, bugün yerine getirmeniz için size verdiğim görevle aynıdır. 
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29 Sevgili İsrailoğulları, bu kadar çok dolaşmaktan yorulmadınız mı? Kefaretinizin yükü sizi 

ağırlaştırmadı mı? Katlandığınız onca acı sizi bıktırmadı mı? Acıya olan aşinalığınız çoktan 

duyarsızlaşmanıza neden olacak kadar büyük mü? Artık babanıza ya da kardeşlerinize karşı sevgi 

hissetmiyor musunuz? - Derin bir ruhsal uyuşukluk içine düştünüz ve her türlü yüksek duyguya karşı 

kayıtsızsınız. Nefessiz ve insanlık dışı bir yaşam sürüyorsunuz ve ruhsal görevlerinizi unuttunuz; ama 

zihinlerinizi Sözümü almaya hazırlamanızı ve yeniden lütuf içinde yaşayabilmeniz için yüreklerinizde 

yaşamama izin vermenizi istiyorum. 

30 Sizi yüksek ruhlarla uyum içinde olacağınız başka seviyelerde bir yaşama yönlendirmek istiyorum, 

böylece kendinizi durdurmadan yükselmeye devam edeceksiniz. Beni izlemek için yola çıktığınızda, artık 

kayıtsız kalmayacaksınız, artık acı kâsesini boşaltmayacaksınız; yaşamı sevecek ve tüm kardeşlerinizle 

birleşeceksiniz. 

31 Kendinizi hazırlayın, Benim Adımla kardeşlerinize gidin, acı çekenlerin gözyaşlarını kurutun, 

zayıflara cesaret verin, düşmüşleri kaldırın ve kaybolmuşları kurtarın. Işığı her yere taşıyın. Birçokları Beni 

insan yaşamlarında, diğerleri ise "ruhsal vadide" tanıyacaklardır. Ruhunuza Sevgi Tohumumu ekebilmem 

için herkesin uyanması Benim İsteğimdir. 

32 Göreceksiniz ki, bazıları Ses Taşıyıcısı'nın aracılığı ile öğretimi duyduklarında bu Üçüncü Çağ'da 

Benim tezahürüme inanacaklar; diğerleri bunu sizin tanıklığınızla yapacaklar ve çok daha fazlası (insanlar) 

Benim Sözümden korunmuş Kutsal Yazılar aracılığıyla yapacaklar. 

33 Hepinizin güçlü olmanızı istiyorum ki ilk engelden ürkmeyesiniz, hiçbir düşmandan korkmayasınız. 

Size vereceğim kanıtlar aracılığıyla mucizeler gerçekleştirmeniz ve kardeşlerinizi dönüştürmeniz için sizi 

donatıyorum. 

34 Beni anlayın, imanınızı kayanın sağlamlığına dayandırın ki hiçbir şey onu yok edemesin. Azarlanma 

korkusuyla dudaklarınız susmasın ve bu zamanda geldiğimi kardeşlerinizden saklamayın. Söz söyleme 

yeteneğinizi geliştirin ve size emanet ettiğim sevgi ve bilgeliğin yüreğinizden akmasına izin verin. 

35 Ülkeniz için "göz kulak olun", savaşın ülkenize girmesine izin vermeyin. Yüreklerinizin kapılarını 

açın ve yabancı dediğiniz kişinin, hem iyi niyetli hem de yüreğinde kötülük taşıyan kişinin girmesine izin 

verin; çünkü onun ruhu bu topraklarda aydınlanacak ve herkese yardımcı bir anne gibi olacaktır. Açları 

doyurabilmeniz için tahıl ambarlarını hazırlıyorum ve tüm çocuklarımın arasında mutluluk ve barış olsun. 

36 Kendinizi ruhsal olarak hazırlayın ki geleceğinizi hissedebilesiniz ve 1950'den sonra başka bir 

zamanda Beni izleyenleri örnek almak üzere Benim havarilerim olarak kalacağınızı tasavvur edebilesiniz. 

Beni bir insan olarak yok olurken görseler bile ruhani varlığımı koruyacaklarını ve Benim tarafımdan eşlik 

edilmeye ve aydınlatılmaya devam edeceklerini biliyorlardı. Onların inançlarını, birlikteliklerini, ilhamlarını 

gördüğümde tazelendim ve çok geçmeden sözleri o zamanın insanlarını etkiledi, çünkü Efendilerinin 

onlara öğrettiği her şeyi nasıl uygulayacaklarını anladılar. 

37 Kendinizi alıcı hale getirin, insanlık ve yaratılan her şeyin üzerine dökülen Ruhumun ışığını alın. 

Size barış mesajı getirecek olan bir halka öğretiyorum. Ben onun ağzından konuşacağım; eğer onu 

reddederseniz, Beni reddetmiş olursunuz. 

38 İnsanlığa, onlara her geldiğimde, dünyevi şeylerle dikkatlerini dağıtarak onları şaşırttığımı ve tam 

da bu yüzden varlığımı hissetmediklerini hatırlatın. Ama siz Mısır'dan Çıkış'ta sabırsızlığınızı kanıtlamışken, 

Musa'nın dönmesi için birkaç gün bile bekleyememişken, bu kadar uzun süre beklemeyi nasıl 

anlayabildiler? Sina'dan inip Yasa levhalarını getirdiğinde, halkı putperestliğe teslim olmuş buldu. Sadece 

birkaç dakikalık bir zayıflık anında, gerçek Tanrı'nın adını yüreklerinden silmişler ve yerine altın bir buzağı 

koymuşlardı. 

39 Bunun üzerine Rab o halkı katı boyunlu olarak adlandırdı. Bu nedenle, bir çağ sonra insanların 

Benim vaadime sahip olmalarına rağmen imanlarını ihmal ettiklerini, lambalarının sönmesine izin 

verdiklerini ve bugün taptıkları kadar çok putu Benim yerime koyduklarını gördüğümde şaşırmadım. 

Onlara geldiğim için bugün Beni tanımaları mümkün mü? - Benim olan her şeyin onlara garip gelmesi 

doğaldır. 
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40 Size geri dönüşümün bir "bulut" içinde olacağını bildirmiştim. Bugün, zaten aranızda olduğum ve 

bu nedenle bu sözü yerine getirdiğim için, size gerçekte "bulutun"
 
 "ruhtaki varlığımın" karşılığı olduğunu 

söylüyorum. İkinci Çağ'da işimi tamamladıktan sonra öğrencilerimin Beni yükselirken gördükleri aynı 

biçimde, bu zamanda insanlığa indim. 

41 Musa Rab tarafından Sina Dağı'na çağrıldığında, bir bulutun söz konusu dağı kapladığını ve üçüncü 

gün bulutun ortasından Yehova'nın sesinin duyulduğunu hatırlamalısınız. Bu tezahür herkes tarafından 

görüldü, bu bulut o dağın eteklerinde toplanan kalabalık tarafından görülebiliyordu. O zaman bile, O'nun 

Krallığının ve meskeninin tüm maddi şeylerin ötesinde olduğunu anlamanızı sağlayan Rab idi. 

42 Rab varlığını o bulutta cisimleştirmesine* ve insanları güç ve adalet tezahürleriyle titretmesine 

rağmen, zihinleri ve yürekleri katılaşmış olan bu insanlar Tanrı'yla yaptıkları antlaşmaya sadece korku 

anlarında sadakatsizlik ettiler. 
* Yani fiziksel gözlere görünür kılınmıştır. 

43 Şimdi "bulutta" geldiğim için, ruhunuza yerleşiyorum; bu nedenle, bu Üçüncü Zamandaki 

tezahürlerim ölümlü gözler için görünmezdir. Yalnızca yüksek duyarlılıklara sahip olan ruh Benim 

vahiylerimi görebilir, hissedebilir ve anlayabilir. 

44 Yaşamınızın başlangıcından bugüne kadar size ifşa edilmiş olan her şeyi tanıyabilmeniz ve tefekkür 

edebilmeniz için içinizde geliştirmekte olduğum bu ruhani duyu, insanların İlahi Olan hakkında yapmış 

oldukları tüm yanlış yorumları yok edecek olan duyu olacaktır. Işık yavaş yavaş çocuklarımın kalbine nüfuz 

edecek, işte bu yüzden size insanların yaşamlarında neler olabileceğini kendiliklerinden anlayacakları 

zamanın artık çok uzak olmadığını söylüyorum. 

45 Bu sözü duyan bazıları şunu soruyor: Rab bu zamanda Kendisini yalnızca insan aracılığıyla 

öğretisini duyan bizlerde mi hissettirmek için indi, yoksa bunu tüm insanlığın arasında mı yaptı? - Doğruyu 

söylüyorum: Ruhsal bulut, tıpkı İlk Zaman'da Sina Dağı'nın eteklerinde bulunan tüm halkını örttüğü zaman 

yaptığı gibi, koruyucu gölgesini tüm dünyaya verir. 

46 Yeni çağın öğrencileri, Sözümü çalışın, çünkü mücadelenizde Benim bilgeliğime ihtiyacınız var. 

47 Mühürleri Kuzu tarafından çözülmüş olan kitabın sayfaları üzerinde düşünün. İlahi Söz'ün sesi 

Yaşam Kitabı'ndan çıkar ve lütuf yaşamına ölü olanlara ulaşarak onları yeni yaşama uyandırır. 

48 Kendimi insanlara duyurabilmem için bir insan bedeni kesinlikle gerekli değildir. Burada Ben, 

fiziksel olarak yeryüzünün tozuna basmak zorunda kalmadan, insan zihni aracılığıyla ruhen sizinle 

konuşuyorum. Bu tezahür, sizinle Yaratıcınız arasındaki doğrudan ruhtan ruha bağlantı için bir hazırlık 

olmuştur. 

49 Bu zamanda Benim ruhsal gelişimi bekleyenlere ne mutlu, çünkü onlar Beni 'bulutta' gelirken 

görecekler. 

50 İnsanlar kendilerini Eski Ahit'i incelemeye adamışlar, kehanetleri ve vaatleri araştırmak ve 

yorumlamak için beyinlerini yormuşlardır. Aralarında gerçeğe en yakın olanlar, öğretilerimin ruhani 

anlamını bulanlardır; çünkü inatla maddi yoruma sarılanlar ve bildirilerimin ruhani anlamını anlamayanlar 

ya da bulmak istemeyenler, farklı bir şekilde hayal ettikleri ve gerçekliğin gösterdiğinden farklı bir şekilde 

bekledikleri Mesih geldiğinde Yahudi halkının çektiği gibi kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı yaşamak zorunda 

kalacaklardır. 

51 Bu açıklamayı size Yaşam Kitabı'nın Altıncı Mührü'nü çözerken veriyorum. 

52 Size bu yeni vahiyleri verebilmem için, Benim insanlığa bir insan olarak tezahürüm ile bu zamanda 

ruh olarak varışım arasında geçen zaman aralığında, yeryüzünde birçok reenkarnasyondan geçmeniz 

gerekliydi, böylece sizden geçmiş dersi talep ettiğimde, ruhunuz nasıl cevap vereceğini bilebilir ve ona 

yeni vahiyler bahşettiğimde, bunları anlayabilirdi. 

53 Yedi Mühür Kitabı yaşamınızın, yeryüzündeki evriminizin, tüm mücadeleleri, tutkuları, çatışmaları 

ve nihayetinde iyiliğin ve adaletin, sevginin ve ruhsallaşmanın materyalizmin tutkularına karşı kazandığı 

zaferin öyküsüdür. 

54 Her şeyin ruhani ve ebedi bir amaca yönelik olduğu gerçeğine inanın, böylece her derse hak ettiği 

doğru yeri verin. 
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55 Altıncı Mühür'ün ışığı sizi aydınlattığı sürece, bir çekişme, feragat ve arınma dönemi olacaktır; 

ancak bu dönem sona erdiğinde, Yedinci Mühür'ün size yeni vahiyler getireceği yeni bir döneme ulaşmış 

olacaksınız. Saf ve hazır bulunmuş olan kişinin ruhu yeni zamanı ne kadar hoşnut ve mutlu karşılayacaktır. 

Altıncı Mühür sizi aydınlattığı sürece, madde ve ruh arınacaktır. 

56 Ruhunuzun yeryüzünde kendini tam olarak göstereceği zaman yaklaşıyor. Şimdiye kadar, onu hala 

hapseden katılaşma ve materyalizm nedeniyle bunu yapması mümkün olmamıştır; ancak arındıktan sonra 

insanlar ruhlarının kendini göstermesine ve erdem içinde ortaya çıkmasına izin verecektir. Kap saf ve 

şeffaf olacak ve içindekileri görecek ve aynı zamanda taşmalarına izin verecektir. 

57 Öbür dünyaya göç etmeden önce insanlar bu dünyayı bir barış dünyası, ruhun ışığının ebediyen 

parlayacağı bir yer haline getireceklerdir. 

58 Ama siz, bu kehanetin gerçekleşmesini deneyimleyecek ve bu huzurun tadını çıkaracak olanların 

başkaları olacağını düşünerek uyumayın. O zamanlara gelecek olanın siz olup olmayacağınızı biliyor 

musunuz? - Size doğrusunu söyleyeyim, meyvesiz tohum, ödülsüz iş yoktur. 

59 O zamanın geldiğini görmek için insanların katlanması gereken acılar çok olacaktır; ama onu 

bekleyen sizler korkmamalısınız, çünkü mücadelelerinizde ya da yalnızlığınızda her zaman yolunuzu 

aydınlatacak parlayan bir yıldız vardır ve bu yıldız İlyas'tır. 

60 Bu sesi duyan siz kalabalıklar, size soruyorum: Emirlerime itaat ederek bu yolda Beni takip etmeye 

hazır mısınız? Bu öğretiyi kardeşlerinize anlatmak için gerekli cesarete sahip olacak mısınız? Ayinlere ve 

sembollere ihtiyaç duymadan Bana ibadet edebilecek durumda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Farklı 

dinlerin önünde kendinize spiritüalist demekten utanmayacak mısınız? Bu işe başladığınız için tereddüt 

etmeyecek ya da pişman olmayacak mısınız? Komşularınızın size yönelttiği eleştiriler ve saldırılar 

karşısında şüpheye düşmeyecek, sizi yanlış değerlendirip evlerinden kovduklarında irtidat etmeyecek 

misiniz? 

61 Yarın nasıl hissedeceğinizi ve sınavlar karşısında nasıl davranacağınızı bilmediğim için sizi 

sorguladığımı düşünmeyin. Benim için hiçbir şeyin bilinmez olmadığını iyi biliyorsunuz, ama size bu 

soruları soruyorsam, bunları kendi kendinize tekrarlamanız ve üzerinde düşünmeniz içindir, çünkü 

düşünerek ışığa, karara, güce ulaşabilir ve Bana güvenebilirsiniz. 

62 Kendinizi hazırlamanız için sizi uyarmasaydım, zorluklarla ve denemelerle nasıl yüzleşebilirdiniz? 

63 Halkım, insanlığa karşı sabırlı ve bilge olun; umutsuzluğa kapılmayın, en iyi bağışlama, 

hayırseverlik ve kararlılık örneklerinizi tam da sınavlarda vermeniz gerektiğini unutmayın. 

64 Ama korkmayın, çünkü sizi ruhsal açıdan zengin kılacağımı söylemiş olmama rağmen, insan 

yaşamınız için gerekli olan şeylerden de yoksun kalmayacaksınız. Bilin ki, kendini ruhsallaştıran kişi tüm 

bunlara sahip olmayı başarmıştır ve eğer yaratılmış her şeyin Rabbi ile bir olmayı başarırsa, bir oğul 

olarak, hiçbir dünyevi malı olmasa bile, kendisini Cennetteki Babasının sahip olduğu her şeyin mirasçısı ve 

hatta sahibi olarak hissedecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 14 
1 Işığı aramak için geldiniz ve Ben de size onu veriyorum, çünkü imanınız var ve onu Benden 

bekliyorsunuz. Beni arayan herkes Beni bulur; Bana umut bağlayan herkes Bana kavuşur. 

2 Kral'ın Yıldızı'nın parlamayı durdurması, Benim Beni arayan çocuklarımdan tek birini bile 

reddetmemden daha kolay olurdu. 

3 Hatalarınızı düzeltmek için yardımınıza geldim, çünkü kafa karışıklığınızın devam etmesini 

istemiyorum. 

4 Bu talimatın size iletilmesi için Benim tarafımdan belirlenen zaman sona eriyor ve kendinizi 

hazırlamanız gerekiyor, çünkü 1950'den sonra elde edeceğiniz ruhtan ruha bağlantıda, öğretilerimde 

daha da büyük bir bilgelik bulacaksınız. 

5 İnisiye olmayanlar "çocuk müritlere", "çocuk müritler" öğrencilere ve öğrenciler de insanlık 

arasında iyi işlerin canlı örnekleri olan ustalara dönüştürülecektir. 

6 Size "çocuk öğrenciler" dediğimde kendinizi küçük hissetmeyin, çünkü Rab'bin bilgeliği önünde 

çocuk olmak zaten çok büyük bir şeydir. 

7 Sadece burada aranızda değil, mezheplerde ve dinlerde insanlığın arasına dağılmış pek çok 

öğrencim ve "çocuk öğrencim" var, çünkü herkes gelişimine göre ruhsallaşmanın sonsuz merdivenini 

oluşturan farklı adımları atıyor. 

8 Ama öğrencilerimin sadece bu dünyada olmadığını da bilmelisiniz; size söylediğimi hatırlayın: 

"Baba'nın evinde sonsuz konut vardır". Benden öğrenmek için yaşayan muazzam kalabalıkta çocuklarım 

var. 

9 Bilin ki, kişinin Benim öğretimi daha iyi anladığı, dolayısıyla daha fazla ilerleme kaydettiği yer bu 

alemdir. 

10 Bu dünyadan keder ve hayal kırıklığı içinde ayrılanlar, gerçeğe ve bilgiye susayanlar, sevgiye aç 

olanlar, aşağılananlar gelir. 

11 Orada Üstatları onları, insanlığın onlardan esirgediklerinden daha büyük öğretiler vermek üzere 

beklemektedir. 

12 O zaman dünyada tanınmayan ve fakir olanlar gerçek ışıkla parlayacak ve bu dünyada sahte ışıkla 

parlayanların ahiretteki manevi sefaletleri için nasıl ağladıklarını görerek hayrete düşeceklerdir. 

13 İçinde yaşayacağınız o barış dünyalarında, yeryüzünde ağlayan ve Beni kutsayanların en hoş 

sürprizlerle karşılaştıkları, acı dolu kadehlerini boşalttıklarında beklemedikleri bir ödül aldıkları yerdir. 

14 Umutsuzluk ve kuşku anları yaşamış olmaları önemli değil; bu zayıflık anlarını bağışlıyorum çünkü 

onlar da teslimiyet gösterdikleri ve Beni kutsadıkları büyük acı günleri yaşadılar. 

15 Bu çocuklarım da Golgotha'larını yaşadılar ve kefaret yolunda büyük acılar çektiler; ama Benim 

Yasamı yerine getirenler, iyi yolda sadece birkaç dakika yaşasalar bile, sonsuz yaşamda mutluluğa ve 

ruhsal doyuma ulaşırlar. 

16 Böylece Benim sonsuz sevgim insanların kısa ömürlü sevgisine karşılık verir. 

17 Ne mutlu düşüp kalkanlara, ağlayıp Beni kutsayanlara, kardeşlerinin kötülükleriyle yaralananlara, 

Bana güvenenlere ve Bana yüreklerinin kutsallığını sunanlara. 

18 Bu küçükler ve acı çekenler, alay edilenler ve yine de uysallar, görünüşte zayıftırlar, ama gerçekte 

ruhta güçlüdürler; ve bu dünyanın ötesine geçtiklerinde onlar için daha büyük vahiyler saklıdır. 

19 İkinci Çağ'da Benim öğrencim olmak için sadece büyük bir ruhsal güce değil, aynı zamanda fiziksel 

güce de sahip olmak gerekiyordu; çünkü insanların zalimliğine, acımasızlıklarına ve cehaletlerine 

dayanarak, dünyada bildiklerinin dışında bir şeyi vaaz edenleri maruz bıraktıkları işkencelere ve 

denemelere katlanmak gerekiyordu. 

20 Artık büyük bir fiziksel güce ihtiyacınız yok, ilahi plan farklı; ama öğretimi insanlık arasında yaymak 

için Benim iş arkadaşlarım olmaya devam edeceksiniz. 
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21 Bu zamanda, her alanda maddeleşmiş olsa da, geçmiş enkarnasyonlarında edindiği deneyim 

sayesinde daha az zalim ve daha yüksek düzeyde evrimleşmiş bir insanlığın cehaletine karşı 

savaşacaksınız. 

22 Bugün Tanrı'ya ibadetini çoğunluğun yaptığı gibi anlamayan ve ifade etmeyen birini tanıyorsanız - 

bu sizi yabancılaştırsa ve gücendirse bile - artık onun diri diri yakılması gerektiğini haykırmazsınız. 

23 Artık beklenmedik bir şekilde hastalıklı biriyle karşılaştığınızda, "şeytanlarla dolu" diye bağırarak 

ondan kaçmıyorsunuz. 

24 Şimdiden pek çok kişi bu tür varlıkların var olmadığını ve onların sadece nazik koyunlara 

dönüşmek için bir anlık netlikten yoksun kafası karışmış ruhlar olduğunu anladı. 

25 Şeytan ya da İblis dediğiniz varlığın bedeninizin zayıflığından, aşağı tutkulara olan eğiliminizden, 

zevklere ve bedenin arzularına olan bağımlılığınızdan, kibirden, kendini sevmekten, kibirden ve bedenin 

ruhu ayarttığı her şeyden başka bir şey olmadığını anlamaya başladınız bile. 

26 Hâlâ pek çok yakışıksız iş yapıyor ve düşünüyorsunuz; ama sevinin çünkü gelişiminizde giderek 

daha fazla ilerleme kaydediyorsunuz, bazılarınız bunun tersini düşünse bile, çünkü kusurlu yargılarınız size 

rehberlik ediyor. 

27 Bunun nedeni, sizi çevreleyen görünür ve görünmez yaratılışı henüz anlayamamanız ve bu 

nedenle yorumlarınızda hata yapmanızdır. 

28 Ama ruhsal gelişiminize ve dolayısıyla vahiylerimi daha iyi kavrama ihtiyacınıza göre, size rehberlik 

etmeleri için elçilerimi gönderiyorum; ve zihninizi nasıl hazır bulduğuma göre, sizi mükemmelliğe 

götürmek için size bilgeliğimden söz ediyorum. 

29 Benim adaletim de, Babanızın sevgisi tarafından size bahşedilen özgür iradeye her zaman saygı 

duyarak, sizi olduğunuz şeyle mükemmel bir uyum içinde sınar. 

30 Hepiniz Yüce Varlığın varlığına dair bir sezgiye ya da sezgisel bilgiye sahipsiniz ve bu içsel bilgi 

ruhunuzun uzun ruhsal gelişim yolunda yavaş yavaş kazandığı ışıktır. 

31 Şimdi yeni bir güneş sizi aydınlatmak için ruhunuza geliyor, çok özlediğiniz ve beklediğiniz şeyi size 

öğretecek yeni bir kitap. 

32 Sevgili insanlar, insanlığın artık yalanlara, efsanelere ve bu kadar çok sahte ışığa 

dayanamayacağını hissetmiyor musunuz? Ruhu Yasama verilen hatalı yorumlarla beslemenin artık zamanı 

gelmemiştir. 

33 Kendinizi daha büyük bilgiler almaya hazırlıyorsunuz ve yüzyıllardır mezhepler, felsefeler ve dinler 

içinde ayrılmış olmanıza rağmen, çok yakında bilgelik akışı sonunda "Gerçek Yaşam Kitabı "nı, Ruh'un 

kitabını bulduğunuzu anlamanızı sağlayacak olan yeni vahyimin etrafında toplanmanız gerekecek. 

34 Benim Sözüme umutsuzca ihtiyaç duyuyorsunuz; Benim mükemmel sevgimden yayılan bu çiyden 

yoksun olduğunuz için ruhsal susuzlukla kıvranıyorsunuz. Ruhunuz ferahlamıyor; bu nedenle size yaşam 

ağacının meyvesini sunmak için yaklaşıyorum. 

35 Ben sizin hatalarınıza sevgiyle işaret etmeye geldim; siz de aynı sevgi ve merhametle başkalarının 

hatalarına işaret edeceksiniz ki biri diğerinin kusurlarını görsün ve düzeltsin; ama asla komşularınızın 

eylemlerini kınamanıza ya da onların inançları veya kült eylemleriyle alay etmenize neden olacak bir söz 

söylemeyeceğim. 

36 Bana saygı göstermek isterken ne tür sapkınlıklar yaşadığınızı biliyor musunuz? Ruhunun geçmişini 

kim hatırlıyor? 

37 Eğer size vahşi hayvanlara ya da yıldızlara taptığınızı ve hayal gücünüzle insan özellikleri taşıyan 

tanrılar yarattığınızı; yırtıcı hayvanlara, kuşlara ve sürüngenlere tapmak için secde ettiğinizi söyleseydim, 

bu birçoğunuza garip gelirdi. Ama ben sizin ruhani gelişiminizi biliyorum ve bu nedenle size komşunuza, 

sizden daha düşük gelişim düzeyinde olanlara karşı anlayışlı, saygılı ve merhametli olmanızı söylüyorum; 

bu şekilde ruhaniliğinizi gerçekten kanıtlayacaksınız. 

38 İnsanların hatalarını, bilgeliğimle düzelttiğim ve sevgimle affettiğim hatalarını gösterme yetkisine 

yalnızca ben sahibim. 
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39 İnsanoğlu mezheplerin, sapık tarikatların, ahlaksızlıkların ve rezilliklerin kölesidir; bu yüzden 

birbirinizi düşman sayıyorsunuz; çünkü komşularınıza karşı hoşgörüsüzsünüz. 

40 Ancak size tekrar söylüyorum, hiç kimsenin kardeşlerinin ruhani inançlarını küçümsemeye ya da 

alay etmeye hakkı yoktur. 

41 Sizler Benim geçici olarak kaybolmuş koyunlarımsınız ve ben size ölüm getirmek için değil, sizi 

kurtarmak, size öğretmek ve sizi birleştirmek için geldim. Daha önce olduğu gibi size birbirinizi sevmenizi 

söylemeye geldim; bu varoluşun ötesinde başka, daha yüksek bir yaşamınız var; çünkü Baba'nın evinde 

sonsuz sayıda konut vardır. 

42 Eğer insanlar kardeşlerine karşı gerçek bir sevgi hissetselerdi, içinde bulundukları kaosun acısını 

çekmek zorunda kalmazlardı; içlerindeki her şey uyum ve barış içinde olurdu. Ancak bu ilahi sevgiyi 

anlamıyorlar ve sadece bilimsel gerçeği, türevsel gerçeği, insani akıl yürütmeleriyle kanıtlayabilecekleri 

gerçeği istiyorlar; kalbe ulaşan değil, beyne hitap eden gerçeği istiyorlar ve şimdi materyalizmlerinin 

sonucuna sahipler: acılarla dolu bencil, sahte bir insanlık. 

43 Bu zamanda dinler ve mezhepler birbirine karışmış durumda; ama ben size onların yüksek bir 

kökene sahip olduklarını ve sapkınlıklarının ötesinde, aydınlanmış olanlarımın içlerinde bıraktıkları saflık 

ve ışığın izlerinin hâlâ var olduğunu gösteriyorum. 

44 Eğer bazı bilimlerinizi Beni araştırmak ve yargılamak için kullandıysanız, doğanızın farkına varana 

ve materyalizminizi yok edene kadar bunları kendinizi araştırmak için kullanmanız size daha makul 

görünmüyor mu? Babanızın iyi bilimleriniz konusunda size yardım edemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? 

Size gerçekten söylüyorum, eğer İlahi sevginin özünü hissedebilseydiniz, derin olduğunu düşündüğünüz 

ve gerçekte ulaşabileceğiniz bilgiler üzerinde çalışarak beyninizi yormak ve kendinizi tüketmek zorunda 

kalmadan, bilgi zihinlerinize kolayca ulaşırdı. 

45 Ama eğer bilimleriniz, gözlemleriniz ve çalışmalarınız sizi sevgiye yöneltecekse, eğer bu bilgi 

açlığının nihai amacı komşunuza, en küçük, en zayıf ve en muhtaç olana, her zamankinden daha büyük bir 

mükemmellikle hizmet ederek Babanıza saygı göstermekse, size hiçbir şey söylemem. Ama bilimleriniz 

aracılığıyla Tanrı'nıza sınırlar koyarak, O'na hatalar atfederek ve O'na sahip olmadığı biçimler vererek 

O'nu bile küçülttüğünüzü ve aşağıladığınızı gördüğümde; aynı zamanda maddeden putlar yaptığınızı ve 

kusurlu insanları tanrılaştırdığınızı ve onları kutsal saydığınızı gördüğümde, size ne sahip olmanız gereken 

gerçeği bildiğinizi ne de kimseye kutsal ya da ilahi bir rütbe vermeye yetkili olduğunuzu söylüyorum. Bu, 

yalnızca Allah'ınıza ve Rabbinize aittir. 

46 Sonsuz olanı temsil edemez veya tanımlayamazsınız çünkü onu sınırlı zihinlerinizle 

kavrayamazsınız; diliniz de İlahi olanı ifade edemez veya açıklanamaz olanı insani terimlerle açıklayamaz. 

47 Tanrı'yı, size asla gerçek hakkında bir fikir veremeyecek sözcüklere ya da imgelere hapsetmeye 

çalışmayın. 

48 Alçakgönüllülükle "Tanrı" deyin, ama bunu içten bir şekilde söyleyin ve Rab'bin size olan muazzam 

sevgisi hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız, İsa'yı düşünün. 

49 Alegoriler, imgeler, semboller ya da Tanrı'nın zayıf temsilleriyle, yalnızca kardeşlerinizin Beni inkâr 

etmesini ya da dar görüşlü olmasını sağlarsınız. 

50 Tanrısal olanı açıklamak için dilleriniz çok sınırlıdır; bu nedenle, her zaman sizinle benzetmelerle, 

karşılıklarla konuşmak zorunda kaldım; ama şimdi görüyorsunuz ki, sizinle bu şekilde konuştuğumda bile, 

Beni çok az anladınız çünkü vahiylerimi kavramak için gerekli iradeden yoksundunuz. 

51 Kelimelerinizin anlamı konusunda sürekli tartışıyorsunuz ve daha fazla kelime icat ettiğiniz ölçüde 

zihinlerinizi daha da karıştırıyorsunuz. Ey birçok kelimesi, birçok dili ve birçok inancı olan ama çok az sevgi 

eseri olan insanlar! 

52 Dünyanın dört bir yanında aynı şekilde ve sadelikle öten kuşlara bakın. 

53 Size şunu söyleyebilirim ki, tüm canlılar birbirlerini insanlardan daha iyi tanır ve anlar. Çünkü 

onların hepsi benim onlar için çizdiğim yolda yaşıyorlar; oysa siz, sizin için uygun olmayan alanlara 

girdiğinizde, ruhun yolları olan doğru yollarınızdan uzaklaşıyorsunuz; ve kendinizi bir kez materyalizm 

içinde kaybettiğinizde, artık ruhani, ilahi ve ebedi olanı kavrayamıyorsunuz. 



U 14 

93 

54 Ama burada Ben varım, insanlık var; size maddi durumunuzda bile ruhani yaşamla nasıl uyum 

içinde olabileceğinizi, yeryüzündeki yanlış adımlarınızı size bu dünyada yüksek ve asil tatminler verecek 

gerçek bir ilerleme yaşam çalışmasına nasıl dönüştürebileceğinizi öğretiyorum ve ötesinde, insan 

yaşamını terk ettiğinizde, ruhunuz için hiç bitmeyen görkemli sürprizler hasadı bulacaksınız. 

55 İsa'yı kendinize model olarak alın! - Ne şekilde? - Komşunuzu kendi çocuğunuz, anneniz, 

kardeşiniz ve kendiniz gibi severek. 

56 Her zaman size sevginin gücünü öğreten liderleriniz oldu. Onlar, Yasam hakkında daha fazla 

bilgiye ve işlerinde daha fazla saflığa sahip olan daha ileri kardeşlerinizdi. Sapkınlıklar ve günahlarla dolu 

yaşamlarını iyilik, fedakarlık ve aktif hayırseverliğe adanmış bir varoluşla değiştirdiklerinde size güç, sevgi 

ve alçakgönüllülük örneği verdiler. 

57 Çocukluktan yaşlılığa kadar, sevgiyle elde edilen her şeyin ve hayırseverlik eksikliğinin neden 

olduğu acıların açık örneklerine sahipsiniz; ancak siz - kayalardan daha duyarsızsınız - günlük yaşamın size 

verdiği derslerden ve örneklerden nasıl öğreneceğinizi anlamadınız. 

58 Yırtıcı hayvanların bile bir sevgi çağrısına nasıl nazikçe karşılık verdiklerini hiç gözlemlediniz mi? 

Aynı şekilde, elementler, doğanın güçleri, maddi ve manevi dünyada var olan her şey yanıt verebilir. 

59 Bu nedenle size, evrenin Babası ve Yaratıcısı adına her şeyi sevgiyle kutsamanızı söylüyorum. 

60 Kutsamak, doyurmak demektir. Kutsamak, iyiyi hissetmek, söylemek ve aktarmaktır. Kutsamak, 

sizi çevreleyen her şeyi sevgi düşünceleriyle doldurmaktır. 

61 Bu şekilde hareket edin ve amacınıza ulaştığınızda, kendi içinizde ilahi özü, yaşamınızın kaynağını 

ve sizi donattığım armağanları bulduğunuzda sizi yücelteceğim. Mücadele, erdemler ve Yasama 

uygunluğunuz sizi Benim Tanrısallığımla tek bir irade, tek bir ruh haline getirecektir. 

62 Yükselmenize yardım etmek için ışığım sizinle buluşmaya geliyor, çünkü Ben tüm zamanların 

Efendisiyim. Ben tek bir çağda gelmedim; ebediyen size "Kitabı" gösterdim ve yeteneklerinizin ne 

olduğunu bilmeniz ve içinde sağlık, güç ve güvenin parladığı örnek bir yaşam sürmeniz için kendinizi 

ruhsal olarak tanımanızı istedim. Bu şekilde ruhunuzu yüceltebilecek ve kendinizi ebedi yaşama 

hazırlayabileceksiniz. 

63 Eğer insan ruhani bir güce sahipse, bunun nedeni ruhunun kendisini erdemle nasıl 

güçlendireceğini bilmesidir. 

64 Bazılarınız teselli için ya da bir sorunun çözümünü veya bir sorunun cevabını aramak için, 

bilginlere danıştıktan veya yıldızlara danıştıktan sonra Bana geliyorsunuz ve bunun nedeni inançtan 

yoksun olmanız ve gerçekten inanan birinin gücüne veya kesinliğine sahip olmamanızdır; ama size 

doğrusunu söyleyeyim, gelecekle ilgili tüm bilgilerin üstünde Benim İlahi İradem vardır. Seven, inanan 

Benimle birleşir, çünkü Ben Sevgi, Sebep ve Adalet'im. 

65 Benim çocuklarım olduğunuzu unutmayın; ve Benimle uyum içinde yaşamayı bilirseniz, 

kardeşlerinize sormanıza, kitaplara ya da yıldızlara danışmanıza gerek kalmaz, çünkü Ben vicdan 

aracılığıyla ruhunuzla konuşurum ve bunu duyduğunuzda, kendinizi bilgelikle yönetir ve Benim İsteğimi 

yerine getirerek nasıl yaşayacağınızı bilirsiniz. 

66 Bu sese uyanın, yeteneklerinizin farkına varın ve onları iyiliğin hizmetine sunun. Adımlarınıza 

rehberlik etmesi için size gönderdiğim bu mesajı alın, çünkü size aralarında insanlığın koruyucuları 

olmanın da bulunduğu daha yüksek görevler vermek için yeryüzündeki işinizi bitirmenizi bekliyorum. 

67 Ruh olduğunuzu hissedin ve kendinizi maddeye bağlamayın, hayatınızı zorlaştırmayın! Babanıza 

ve komşunuza duyduğunuz sevgi dışında hiçbir şeye saygı duymayın ya da tapmayın. Gerçek yaşam 

bedende değil ruhta kök salmıştır, çünkü beden sadece bir süreliğine yaşar ve sonra yok olur, ruh ise 

sonsuza dek yaşar. 

68 Ruhun hazinelerini nasıl kazanacağınızı bilmezseniz, dünyevi hazineleriniz ne işinize yarayacaktır? 

Ruhsal vadide, sonsuz yaşamda tadını çıkarmak için huzur ve mutluluklarını geliştirememiş zavallı 

ruhlardan başka ne olacaksınız? 

69 Dünyaya gönderildiğinizde hepiniz bir baba mirasına sahipsiniz; ama onun değerini bilmiyorsunuz, 

onu ruhunuzda keşfedemiyorsunuz ve onu kendi dışınızda arıyorsunuz. Size bu öğretiler üzerinde 
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düşünmenizi söylüyorum. Eğer bilgelik arıyorsanız, o sizin içinizdedir. Eğer güç arıyorsanız, o sizin 

içinizdedir: sağlıkta, ruhsal güçte, yetenekte. Eğer güzelliğin peşindeyseniz - onu da size verdim, sadece 

kendinizi tanımanız yeterlidir ve özlediğiniz şeyi bulacaksınız. Diğer bölgeleri tanımak istiyorsanız - 

kendinizi ruhsal olarak oraya koyun ve ruhun daha büyük bir mükemmellik içinde yaşadığı yaşamın diğer 

aşamalarını bulacaksınız. 

70 Kaderiniz yükselmek ve Benim olana sahip olmaktır çünkü sizler Benim çok sevdiğim 

çocuklarımsınız. 

71 Yeniden saf ruhlar olun! Sizi mükemmellik durumuna getirmek için talimatlarımın sizi 

yönlendirdiği yer burasıdır. Size doğrusunu söyleyeyim, oraya döndüğünüzde artık acı çekmeyeceksiniz, 

çünkü Baba'nın evine girmiş olacaksınız. 

72 Kurtuluşunuzda size yardım edeceğim. Işığım zorluklarınızda size yardımcı olacaktır. Ama bundan 

böyle kendinize zarar vermemek için kimseye kötülük yapmayın. 

73 Gücümü alın, tüm doğa güçlerim hizmetinizde, her şey elinizin altında. Benim seni sevdiğim ve 

affettiğim gibi sevmek ve affetmek için yaşa. 

74 Her şeyi sevin, her şeyi kutsayın; böylece size yeryüzünde nasıl öğrencilerim olacağınızı ve 

Babanızın sizin için belirlediği yeri almak üzere gerçek huzurla varacağınız öte dünyada nasıl bir ışık ruhu 

olacağınızı öğretiyorum. Bunu yaparsanız, acı çektiğiniz bu dünyaya yeniden doğmayacaksınız, çünkü bu 

acının ruhunuz için ebedi olamayacağını anlayacaksınız. O zaman yaşamın diğer dünyalarına yükselecek 

ve sonsuzlukta size gelecek olan görevleri sevinçle yerine getireceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 15 
1 Bu ciddi anma sabahında size soruyorum: Musa aracılığıyla insanlara gönderdiğim Yasa'yı ne 

yaptınız? Bu emirler sadece o zamanki insanlar için mi verilmişti? 

2 Size doğrusunu söyleyeyim, o kutsanmış tohum insanların yüreğinde yoktur, çünkü onlar Beni 

sevmedikleri gibi birbirlerini de sevmezler; ne ana babalarına saygı gösterirler ne de başkalarının 

mallarına saygı duyarlar; bunun yerine birbirlerinin canını alırlar, evlilikleri bozarlar ve kendilerini 

utandırırlar. 

3 Tüm dudaklardan çıkan yalanı duymuyor musunuz? Bir ulusun diğerini nasıl barıştan mahrum 

bıraktığının farkında değil misiniz? Yine de insanlık Benim Yasamı bildiğini söyler. Emirlerimi tamamen 

unuturlarsa insanlara ne olur? 

4 Yasa'nın, Tek Yaratıcı'nın sevgisinin, O'nun yarattıklarının her birine rehberlik etmek için açtığı yol 

olduğunu anlayın. Sizi çevreleyen, temel maddelerden ve sonsuz sayıdaki organizmalardan oluşan yaşam 

üzerine düşündüğünüzde, sonunda her bedenin ve her varlığın yabancı ve gizemli bir güç tarafından 

yönlendiriliyor gibi görünen bir yol veya yörünge boyunca hareket ettiğini keşfedeceksiniz. Bu güç, 

Tanrı'nın yarattıklarının her biri için belirlediği yasadır. 

Bu önemli süreçleri araştırırsanız, sonunda gerçekten de her şeyin yüce bir emir altında yaşadığını, 

hareket ettiğini ve büyüdüğünü fark edeceksiniz. Bu yaratılışın ortasında, diğer tüm yaratıklardan farklı 

olan insanın ortaya çıktığını da fark edeceksiniz, çünkü onda akıl ve özgür irade vardır. 

İnsanın ruhunda, onun zekasını aydınlatan ve onu görevlerini yerine getirmeye teşvik eden ilahi bir 

ışık, yani vicdan vardır. Çünkü karşı konulmaz bir güç onu yalnızca doğru yolu izlemeye zorlasaydı, 

görevini yerine getirmesi tamamen erdemsiz olurdu ve kendi iradesine göre hareket etmekten aciz 

olduğunu ve buna rağmen bir yasaya tabi olduğunu bilerek kendini aşağılanmış hissederdi. 

Ama varoluşunuzun gerçekleştiği koşullar altında düşüncelerinizi iyiye doğru kim yönlendirebilir? - 

Sadece insana yasayı yerine getirmesini söyleyen vicdanın ilahi ışığı - ruhta yaşayan ve onun aracılığıyla 

kendini maddeye ifşa eden bir ışık. 

5 Ruh neden en başından beri vicdanın sesini takip etmedi? - Çünkü ona verdiği buyrukları anlamak 

ve yerine getirmek ve aynı zamanda bedenin dürtülerini kontrol etmek için onu yeterince geliştirmemişti. 

Özgür irade ve maddenin etkisi ruhunuzun tabi tutulduğu sınavlardır. 

6 Eğer insanlar Habil'in yaptığı gibi en başından beri vicdanlarının sesini dinlemiş olsalardı, sizce 

Babanızın size Yasa'yı açıklamak ve ruhun gelişim yolunu öğretmek için zaman zaman cisimlenmesine 

gerek kalır mıydı? Size doğrusunu söyleyeyim: Hayır. Eğer Benim Yasama boyun eğmiş ve itaatkâr olmuş 

olsaydınız, tüm vahiylerim ve öğretilerim vicdanınız aracılığıyla size ulaşırdı. Ama bu insanlığın dünyanın 

ona sunduğu tutkulara kapıldığını, Benim sesime sağır ve yolunu aydınlatan ruhani ışığı göremeyecek 

kadar kör olduğunu gördüğümde, onların materyalizmini** yenmek için İlk Çağ'da Yasamı taşa kazıyarak 

ve Kendimi onların fiziksel duyularına göstererek somutlaştırmak* zorunda kaldım. 
* Somutlaştırmak: fiziksel olarak görünür kılmak. 
** Materyalizm: Sadece maddi olanı gerçek ve önemli olarak kabul eden ruhani olmayan yaşam görüşü. 
7 İnsanlık bir kez daha Benim buyruklarımdan yüz çevirdi ve onlara öğretmek için insanlara gelmem 

gerekti. Size Yasamı bu maddi formda vermem yeterli değildi ve Baba'nın size söyleyeceği her şeyi 

içermiyordu; bu yüzden size aracılığıyla Tanrı Sözü'nü duyacağınız İsa'yı gönderdim. Kalplerinizle konuştu. 

O Üstat, insanoğlunun en derinlerine giden yolları biliyordu ve sözleriyle, işleriyle ve çarmıhtaki 

fedakârlığıyla, uyuyan kalplerinize dokundu. Sizin vurdumduymaz duygularınızı uyandırdı, çünkü bu 

hazırlık olmadan insanın, size duyurulduğu gibi, şimdi sizinle birlikte olan Rabbinin sesini kendi ruhunda 

duyacağı zamanın gelmeyeceğini biliyordu. 

8 Sizinle konuşan Tanrınızdır, Benim sesim Yasa'dır. Bugün onu yeniden duyuyorsunuz, taşa 

kazımaya ya da aranızda bedenlenmiş Sözümü göndermeye gerek kalmadan. Ruhunuza gelen ve ona 

insanın doğru olacağı, Yaratıcısıyla barışacağı ve yazıldığı gibi kendini arındıracağı bir çağın başlangıcını 

açıklayan Benim ilahi sesimdir. 
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9 Birinci Çağın yasasının bedenin yasası olduğunu ve İkinci Çağın yasasının sadece kalbinize hitap 

ettiğini söyleyerek sözlerimi yanlış yorumlamayın; çünkü Ben her zaman varlığınızın en hassas ve gelişmiş 

kısmına dokunarak Kendimi orada tanıtıp hissettirdim. Yasam her zaman ruhunuzla konuşmuştur, çünkü 

insan yaşamında maddeye* rehberlik eden odur. 
* Madde: insanın bedeni, ayrıca genel olarak nesne, materyal, vb. 

10 İkinci Çağ'daki öğrencilerimden bazıları Tabor Dağı'nda Efendilerinin şekil değiştirmesine tanık 

olduklarında, Musa'nın O'nun sağında ve İlyas'ın solunda göründüğünü gördüklerinde, yere düştüler 

çünkü ruhları gözlerinin gördüğü şeyin kıyaslanamaz büyüklüğü karşısında dehşete kapılmıştı. Daha sonra, 

zamanı geldiğinde açıklamak üzere onlara bu sırrı saklamalarını söyledim. Benim bu dünyayı önceden terk 

etmem gerekliydi ki, (havarilerin) bu deneyimleri bilginize sunulduğunda, onların size gelecekten söz 

ettiklerini ve onu duyurduklarını anlayasınız. 

11 Ah, eğer bu zamanın insanlığı bu başkalaşımın anlamını anlayabilseydi ve öğrencilerimin 

tanıklığının bu zamanın insanları için olduğunu anlayabilselerdi, ilerlemeleri ne kadar büyük olurdu! 

Sina Dağı'nda Benim buyruklarımı taşa kazıyan keski, şimdi sizin yüreğinize ilahi düşünceleri yazanla 

aynıdır; size sevgiden, dirilişten, sonsuz yaşamdan ve yüce mutluluktan söz eden öğreti olan Kurtarıcınızın 

kanı, şimdi bu Söz'ün özüne döktüğümle aynıdır; İlyas'ın insanları hayrete düşürdüğü peygamberlik ve 

yetki, şu anda size bahşettiğim tezahürlerde deneyimlediğinizle aynıdır. 

12 Bu Çağ'da öğrencilerimin Yasamın bu dünyada yerleştiğini görmek için verdikleri mücadele her 

zamankinden daha büyük olacaktır. Ancak tüm adaletin, tüm sevginin ve aklın kaynaklandığı bu dünyada 

ruhanileşmenin hüküm sürmesi için, dünya halkları ve ulusları önce çok acı bir kadeh içmek zorunda 

kalacaktır. 

13 Bu, Altın Buzağı sonsuza dek yok edildiğinde, yararsız kurbanlar ortadan kaldırıldığında; dünyevi 

mallarla değiştirmeyeceğiniz ruhani mallar artık kazanç nesnesi olmadığında gerçekleşecektir. Bu, insan 

ruhunun tam gelişimine ulaşır ulaşmaz ve Babasının yaratılışının başlangıcından itibaren ona bahşettiği 

içindeki değerli armağanları takdir ettiğinde gerçekleşecektir. 

14 Bu ruhsallaşma derecesine ulaşmanıza yardımcı olmak için, işte bu yüzden şimdi size Sözümün 

can damarını, iyi tadın meyvesini vermeye geldim. Ben size bedeniniz için ekmek ve barınak, ruhunuz için 

de kardeşlerinize aktarabilmeniz için size yol gösteren ışığı veren sevgi dolu Babayım. Şifalı merhemim de 

sizinle; bazıları onu tamamen alacak ve diğerlerinin acıları hafifleyecek. Bazıları kendi borçlarından 

arınacak, ama diğerleri örnek olarak komşularının arınmasına yardımcı olacaktır. 

15 Benim gücümü istiyor musun? O halde emirlerimi yerine getirin, Yasamı sevin, çünkü siz 

insanlıktan sorumlusunuz. Sizler talimat verilenlersiniz ve önünüzde İlyas'ın hazırladığı yol uzanmaktadır. 

Bilinçli ve yumuşak adımlarla yürüyün. 

16 Sizler ışığın çocuklarısınız; ayartmanın sizi ağlarına düşürmesine izin vermeyin. 

17 Örnek olarak İkinci Çağ'ın elçilerini ele alalım; onlar kalabalıklara Baba'dan söz ettiler ve Tanrılarını 

ve Rablerini O'nun elçilerinin işlerinde tanıdılar. Sizi de aynı şekilde görmek istiyorum; şimdi kendinizi 

tamamen Benim gerçeğimin duyurulmasına vermenizin zamanıdır. 

18 İnsanların yararsız işlerinden uzaklaşın ve bedeninizi yönetin. Sizi yönetmesine izin vermeyin. Bu 

şekilde, bu savaştan sonra sizi sevinç ve huzur dolu göreceğim. 

19 Mücadele edin ve çalışın, İsrail, araştırın ve anlayın ki bu öğretilerle size dünyayı dolaşmanız ve 

görevinizi yerine getirmeniz için beyaz giysiler veriyorum. 

20 Ruhun hazırlanması, kefareti ve mükemmelleşmesi için belirlediğim yolculuk büyüktür. Benimle 

ruhsal olarak bağlantı kurmayı başarırsanız, mücadele için kendinizi güçlü hissedecek ve yolda ilerlemeyi 

ve yolda karşınıza çıkan engelleri aşmayı öğreneceksiniz. 

21 Elçilerim arasında sayılmak istiyor musunuz? Öğrencilerim arasında sayılmak istiyor musunuz? O 

halde çalışmalarınızda ısrarcı olun, donanımınızın yükseldiğinden emin olun ki, yakında Sözümü 

kardeşlerinize ulaştırabilesiniz. 
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22 İnsanın ruhu gelişti, dolayısıyla bilimi de ilerledi. Daha önce bilmediği şeyleri bilmesine ve 

keşfetmesine izin verdim; ama kendini sadece maddi işlere adamamalı. Kendisini bekleyen ruhani 

yaşamda huzur ve mutluluğu yakalayabilmesi için ona bu ışığı bahşettim. 

23 Çeşitli yaratıklardan oluşan bu dünyanın ortasında insan, ruhumun bir parçasını ve Benimle 

temasa geçme, Beni kendi içinde bulundurma hakkını verdiğim, böylece - Beni kendisiyle bu kadar 

yakından bağlantılı hissettiği için - tanrısallığıma olan güven ve inancın ruhunda büyüdüğü lütfedilmiş 

varlıktır. 

24 Bu dünyanın yaratılışının nihai amacı insandır, onun zevki için doğanın diğer varlıklarını ve 

güçlerini ekledim, böylece onları koruması ve tazelenmesi için kullanabilir. Eğer Beni ilk zamanlardan beri, 

ruhani çocukluğundan beri sevmiş ve tanımış olsaydı, bugün ne cehaletin ne de farklılıkların var olacağı, 

hepinizin bilgide ve duygularınızın inceliğinde eşit olacağınız büyük ruhlar dünyasına ait olurdu. Ama 

insan ne kadar yavaş evrimleşiyor! Yeryüzünde yaşadığından bu yana kaç zaman dilimi geçti ve hala 

ruhani görevini ve gerçek kaderini kavramayı başaramadı. Sonsuz yaşama sahip olduğu için ölmeyen 

kendi içindeki ruhunu keşfedememiştir; onunla nasıl uyum içinde yaşayacağını anlamamış, onun haklarını 

tanımamıştır ve özgürlüğünden mahrum kalan bu ruh, yeteneklerini geliştirmemiş ve hareketsiz kalmıştır. 

25 Bugün, insanın kendisinin yol açtığı olaylar, savaş ve materyalizmin tüm tutkularının taşması 

karşısında dehşete düşmüştür çünkü kötülüğü ne anlayabilmekte ne de durdurabilmektedir ve korkuya 

kapılarak kendisine bu sonucun nedenini sormaktadır. Çünkü insanoğlu ruhani gelişim yolundan sapmış 

ve bu şiddeti durdurabilecek herhangi bir insani güç olmaksızın uçuruma doğru sürüklenmektedir. 

26 Çocuklarımın geçici evi olsun diye büyük bir sevgiyle yaratılan bu dünya huzursuzluk, korku ve 

ölüm vadisine dönüştü; onu sadece sevgi ve erdemin uygulanması kurtarabilir. Bu nedenle, şimdi tüm 

"İsrail'in dağılmış kabilelerini" ruhunu donatmak ve insan ırkının kurtuluşunu ve ruhanileşmesini başarana 

kadar savaşa göndermek için topluyorum. 

27 Bana gelen ve Sözümü işiten herkes bu kadim ve sayısız halka aittir ve ben bu öğretileri size 

açıkladıkça, armağanlarınızın gizli kaldığını ve tam da şu anda sevginin size verdiği güçle yeniden 

dirildiklerini anlayacaksınız. Kaderiniz zamanın başlangıcından itibaren çizilmişti, öyle ki insanlığı izleyecek 

ve zaman zaman dikkatinize sunduğum mesajları ona iletecek olanlar sizler olacaktınız. 

28 Tüm insanlığın Benim öğrencilerimden oluşacağı, Beni anlayacağınız ve Sözümü kolaylıkla 

kavrayacağınız zaman gelecektir. Kibirliler Benimle birlikte olmak için bulundukları kaideden inecekler ve 

bilgili olanlar Beni Efendileri olarak tanıyacaklar. 

29 Hepinizi ruhsallaşma yolunda, güç kazanırken ve denemelerle çelikleşirken görmek istiyorum ki 

yükseldikçe size şu anda göstermekte olduğum Kitapta yer alan bilgelik hazinesini açıklayabileyim. 

30 Eğer usta olmak istiyorsanız, kendinizi donatmalısınız. İçinizdeki her türlü putperestlik izini 

ortadan kaldırın ve Tanrı'ya yalnızca sevgiye dayalı, ruhani, saygılı ve içten bir tapınmayı öğretin. 

31 Hafızanız size sadakatsizlik etse bile, Benim Sözüm asla sönmeyeceği vicdanınızdadır. Ruhunuz 

konuşacak ve taştığında tekâmül yolunuzdaki kardeşlerinize ışık getirecek bir bilgelik pınarı olacaktır. 

32 Varlığımla tazelenin, çünkü ben de size talimatlarımı verirken seviniyorum. Kitabı inceleyin ve 

anlamadığınız her şeyin açıklamasını öğrenin. Şimdi size açıklamakta olduğum öğretinin ruhani anlamını 

kavrayın. Kendinizi hazırlarsanız, bugün insanlığı saran karanlığın içindeki ışık olacaksınız. 

33 Her zaman sizinle ruhani bir birliktelik beklentisi içindeyim. Kendini arındıran ve Bana yükselen 

herkes, kendini Benimle evlendirdiğini hissedecek ve Ben de onun adımlarını en iyi şekilde 

yönlendireceğim. 

34 İkinci Çağ'da size Sözümle zaten öğretmiş olduğum için, çoğu kişi neden dünyaya döndüğümü 

merak ediyor. Ama siz Benim Yasamı unutmuştunuz ve ben de sizi cehalet denizinde batmış buldum. Sizi 

barış ve hakikat yoluna getirmek için mücadele ettim. Size yaslanmanız için bir asa sunuyorum, çünkü 

rehbersiz yolculuktan yoruldunuz ve bu nedenle size yardım etmeye geldim. 

35 On iki değil, yüz kırk dört bin olacak yeni havarilerimi topluyorum ve her birinin Öğretimi ilan 

etme görevi olacak; hepsi konuşacak ve Efendinin Kutsal Ruh olarak insanlara geri döndüğü müjdesini 

getiren müjdeciler gibi olacaklar. 
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36 1866'dan beri insanlar arasında yeni öğrenciler arıyor ve onları emirlerime teslimiyetle saygı 

göstermeye ve Bana gelecek yeni havarilerin öncüleri olmaya hazırlıyorum. 

37 Gün gelecek, insanlar Tanrı'nın halkı hakkında bilgi sahibi olacaklar ve sizden ışık istemek için sizi 

arayacaklar; diğerleri, bilginize karşı fikirleriyle savaşacaklar. Kendinizi fakir ve alçakgönüllü hissettiğiniz 

için, seçilmiş bir dilde konuşan ve size sadece belirsizliği ya da yetersiz ışığı ortaya çıkaracak teoriler sunan 

kişiler tarafından gafil avlanmanızı istemiyorum. Kutsal Ruh olarak Benim vahyim olduğunu bildiğiniz için 

bu Söz'ün gerçeğini bilen sizler - kafanız karışmasın. 

38 Korkudan kendinizi saklamanızı da istemiyorum; sizden yardım isteyenlerle yüzleşmenizi 

istiyorum. Hepiniz için onları uyandıran, harekete geçiren ve varlığımı hissettiren sevgi sözcükleri olacak. 

Bu şekilde tanınacaksınız. 

39 İlyas size yakındır ve ona emanet ettiğim büyük görevi yerine getirir; bu görev, huzur, gelişim ve 

ruhsal mükemmellik arayışında yükselebilmeniz için size yenilenme ilhamı vermektir. 

40 Yakında işinizden dinleneceksiniz. Bu büyük çalışma, her birine özel bir görev verdiğim birçok 

ruhun yardımıyla yürütülmektedir. 

41 Beni izleyen sizler Benim ordumsunuz ve Ben de çocuklarını kurtarmayı kendine görev edinmiş 

olan Babanızım. Size yol göstermek için önünüzden gidiyorum. Beni takip etmek istiyor musun? - Kalbiniz 

evet diyor ve ben de özleminizi kabul ediyorum. Bakın, sizden yapabileceğinizden fazlasını istemiyorum, 

ama eğer onları nasıl kullanacağınızı biliyorsanız ve Beni gerçekten seviyorsanız, armağanlarınızla çok 

mücadele etmeniz gerekeceğini söylüyorum. 

42 Ruhani yasa insani yasadan önce gelir, bu nedenle Bana haracınızı dünyadan önce vermelisiniz. 

Tarlaları ve dağlarıyla, denizleri, ormanları ve çölleriyle Doğa'ya bakın; o, bütünüyle, her an, kendisini var 

eden ve yaşatan Yaratıcı'ya kurbanını sunar. Herkes Bana olan minnet borcunu Bana tanıklık ederek 

gösterir. Neden Bana gereken saygıyı göstermiyorsunuz? Neden yalnızca Benden şüphe etmek için 

varlığımı istiyorsunuz? 

43 Ruhsal doğanızı kavrayabilmeniz ve Sözümü anlayabilmeniz için kendinizi donatın. Öğretime nüfuz 

edin, araştırın, bunu yapmanıza izin veriyorum, Beni sorgulayın, ama Bana gelin. Çocukken sahip 

olduğunuz güvenle kendinizi Bana teslim edin ve anne babanızı her yerde izleyin; göksel Babanızı da sevin 

ve ona güvenin. 

44 Gözyaşı dökmenizi ya da Bana acı çektirmenizi istemiyorum. Çok ağladınız ve sık sık (hayatın) 

çöllerinde yürüdünüz. Yanınızda taşıdığınız bu keder tohumunu çocuklarınıza bırakmayın. Bu varlıklar 

doğruluk, çalışma ve Yasamın yerine getirildiği bir yaşam görsünler ki, barış ve refahın geliştiğini 

görsünler. 

45 İnsanlar, insan aklı aracılığıyla Kendimi tanıttığım bu zamanda size gösterdiğim mucizeye neden 

hayret ediyorsunuz? Geçmişte daha büyük işler yaptım ve siz onlara inandınız. 

46 Şaşkınlığınızın nedeninin ruhani öğretilerden uzaklaşmış olmanızdan kaynaklandığını biliyorum; 

çünkü uzun bir süredir yalnızca gördüklerinize, dokunduklarınıza ve biliminiz aracılığıyla kanıtladığınız 

şeylere inandınız. 

47 İlk dönemde, İsrail Kutsal Yazıları okuduğunda, Yasa üzerinde düşündüğünde ve vaat edilen 

Mesih'in beklentisiyle dua ettiğinde, yaşamı işaretler ve ruhsal tezahürlerle doluydu, yüreği Rab'bin 

kendisine gönderdiği mesajlara karşı duyarlıydı ve tüm bunlara iman ettiği için inanıyordu. 

48 Ancak o halkın tüm çocuklarının ilahi mesajları nasıl alacaklarını bildiklerini düşünmeyin. Hayır, 

zengin cimriler hiçbir şey hissetmediler, ne gördüler ne de duydular, tıpkı gözlerinin önünde 

peygamberlik kitabı açık olmasına rağmen, insanın üzerindeki ruhsal yaşamı algılamayan kâhinler gibi; 

işgal ettikleri yerde kör ve kibirli oldukları için, zaten yaklaşmakta olan Rab'bin çağrılarını duyamadılar. 

49 Yahudiye'de geceleri dua edenler, nöbet tutanlar ve yüreklerinde umudu alevlendiren ışığı alanlar 

kimdi o zaman? Peygamberlik rüyaları gören, kalpleriyle öngörüde bulunabilen ve kutsal yazılara ruhani 

bir yorum getirebilenler kimlerdi? - Onlar alçakgönüllüler, yoksullar, köleler, hastalar, ışığa aç olanlar, 

adalete susamış olanlar, sevgiye muhtaç olanlardı. 
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50 Onlar halktan insanlardı, basit yürekli erkekler ve kadınlardı, yüzyıllar boyunca Kurtarıcılarını 

beklemişlerdi. 

51 İsa'nın dünyaya geldiği gece, Beytlehem'in zavallı çobanlarının yürekleri, Rab'bin ruhani 

habercisinin uzun zamandır bekledikleri Kurtarıcılarının geldiğini haber vermesiyle titredi. 

52 O ciddi saatte zenginler, lordlar ve kudretliler uyudu. 

53 Yine o dönemde, büyükler, lordlar, zenginler, âlimler ve ilahiyatçılar derin uykudayken, Benim 

ışınım insanlara mesajımı ilk kez getirmek için indi. 

54 Beni ne kadar az kişi bekledi ve varlığıma ne kadar az kişi inandı! 

55 Ama Bana gelenler, doğaüstü belirtilere inandıkları ve garip öğretilerden söz ettikleri için 

imansızların alay ettikleri, basit yürekli, az anlayışlı erkekler ve kadınlardı. 

56 Hazırlıksız oldukları için hata yapanları kötü bir şekilde yargılamayın, çünkü onlar en azından 

Baba'yla birleşmek, ışık dünyasına yaklaşmak ve O'ndan bir sevgi sözü almak için gizli bir özlemin kanıtı 

olan ruhsal sezgiyi korurlar. 

57 Dünyanın sahte ihtişamı tarafından kör edilmemiş olan bu zavallılar, sezgileri olanlar, öngörüde 

bulunanlar, rüya görenler, ruhsal olana tanıklık edenlerdir ve ben onları, gözlerinin önünde bilgelik 

kitabını açmak ve böylece bilgi ve gerçeğe olan arzularını bol bol tatmin etmek için aradım. 

58 Umutlarının ve inançlarının bir ödülü olarak, varlığımı ve ruhani dünyanın yakınlığını onlar için 

somut hale getirdim. 

59 Ayrıca, bu işe ait olmayan her şeyi kalplerinden çıkarsınlar ve tanıklıkları yüksek sesle ve ışıkla 

kardeşlerinin kalplerine ulaşsın diye onlara armağanlarından, görevlerinden ve öğretilerimin değerinden 

bahsettim. 

60 Kalk ey İsrail, ruhsal dağa tırman, çünkü artık senin yardımcın benim. Bu zamanda hepiniz, 

insanlığa olan sevgimden dolayı omuzlarımda taşıdığım çarmıhla Bana yardım edeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 16 
1 Birbirini seven herkesin zihni ve kalbi huzur içinde olsun! - Bu lütuf gününde, Benim ilahi mesajımı 

insanlığa iletmek üzere Benim tarafımdan hazırlanmış ve tayin edilmiş bu yaratıkların beyninden emilen 

Üstadın ilhamını alırsınız. 

2 Bugün ruhsal okşamamı kabul edin, ey büyük kalabalık; sizi hoş karşılıyorum ve sizi lütufla 

dolduruyorum. 

3 Dinleyin, öğrenciler: Varlığımın bir zerresinin aranızda tezahür ettiğinin farkında olun. İlahi Gücün 

titreşimi size öğretiyor. O'nun evrensel Varlığının bir yayılımı sizi aydınlatıyor. Tanrı'nın tezahürünün 

olmadığı hiçbir zaman olmamıştır. Tüm zamanlarda, tüm çağlarda, bu İlahi Titreşim olmuştur, olmaktadır 

ve olacaktır. Çağlar boyunca Baba size sevgisinin faydasını sunmaktan vazgeçmedi, çünkü Yaratılış'ta 

olduğu gibi O'nun Ruhu'nda da her şey titreşir, her şey faaliyet ve yaşamdır. Ve bu dünyadaki olaylar 

ruhani yaşamın yankıları ve yansımalarıdır. 

4 Yüzyıllar boyunca Tanrı insanlığı terk etmemiştir, çünkü biri diğerinden ayrılamaz. Bugün, 

gördüğünüz ve duyduğunuz şekilde insanlarla ruhsal olarak bağlantı kurmak Baba'nın isteğiydi, çünkü 

kendinizi Beni ruhtan ruha almaya hazır hale getirmeniz gereken zaman geldi. 

5 Ancak henüz ruhani duyarlılığa sahip değilsiniz ve bu nedenle ilahi ilhamı netlikle 

algılayamıyorsunuz. 

6 Baba Kendisini İsa'da insanlığa tanıtmadan önce, size vahiylerini maddi biçimler ve olaylar 

kullanarak gönderdi. Mesih adı altında Tanrı'nın sevgisini insanlar arasında gösteren O'nu tanıdınız, ama 

O dünyaya geldiğinde Kendisini zaten Baba olarak açıklamıştı ve bu nedenle Mesih'in dünyada doğduğunu 

söylememelisiniz - doğan İsa'ydı, Mesih'in içinde yaşadığı bedendi. 

7 Düşünün ve sonunda Beni anlayacaksınız ve Mesih'in İsa'dan önce olduğunu kabul edeceksiniz, 

çünkü Mesih Tanrı'nın sevgisidir. 

8 Bu açıklığa kavuştuktan sonra, daha fazla yanıltılmayın, kendinizi gelenek yoluyla sahip olduğunuz 

eski ve hatalı yorumların bulanık sularına daldırmayı bırakın. Bilgisizlik perdeleriyle kaplanmışsınız, bilgelik 

içinize girebilsin diye Sözümün ışığıyla bu perdeleri yırtıyorum. 

9 Bu nedenle, Mesih'in Tanrı'nın sevgisi olduğunu unutmayın; bu nedenle, İsa aracılığıyla Kendisini 

açıkladığında, dehşete düştünüz ve kafanız karıştı ve O'nun mucizeleri karşısında bile O'na inanmadınız, 

çünkü O'nun gücü sınırlı zihninizin kavrayamayacağı kadar sonsuzdur. 

Böylece bazılarının Beni inkâr ettiği, bazılarının şaşkınlık içinde olduğu, bazılarının da düşünce 

tarzlarına ve anlayış kapasitelerine göre Beni inceleyip araştırdığı görülür. Mesih'i anlayabilen çok az kişi, 

çok az kişi vardır. Bunu size söylüyorum çünkü kardeşler arasında bile birbirinizi sevmediğiniz için 

yüreklerde çok az sevgi buluyorum. 

10 Komşunuzu kendi çocuğunuz gibi sevin, o zaman İsa'yı anlamaya başlayacaksınız, O'nu 

seveceksiniz, O'nu hissedeceksiniz, işlerinizde Mesih'i yansıtmanız gerekecek. Bununla birlikte, ruhunuz 

Beni biraz daha fazla tanıyor; bu yüzden bazılarınız Mesih'i, diğerleriniz Yüce Tanrı'yı arıyor, böylece O 

size acınızı hafifletmek ve O'na daha da yaklaşma özleminizi canlandırmak için bir ışık ve umut ışını 

verebilir. Bunun nedeni, ruhunuzun, vicdan aracılığıyla, sizi aramaktan ve sevmekten asla vazgeçmeyen 

Yaratıcısının, Mesih'in anısına sahip olmasıdır, ey insanlar, çünkü size tekrar söylüyorum, ruhsal tezahür 

var olmaktan vazgeçmemiştir ve asla da vazgeçmeyecektir. 

11 Geçmiş zamanların aydınlanmışları her zaman bir ışık parıltısı gördüler, her zaman Benim Sözümü 

duydular. Peygamberler, ilham sahipleri, öncüler, yüksek maneviyat doktrinlerinin kurucuları, 

bulutlardan, dağlardan, rüzgârdan ya da tam olarak belirleyemedikleri bir yerden geliyormuş gibi görünen 

sesler duyduklarına; Tanrı'nın sesini ateşten dillerden ve gizemli yankılardan çıkıyormuş gibi duyduklarına 

tanıklık etmişlerdir. Birçoğu duyularıyla, diğerleri ruhani nitelikleriyle işitti, gördü ve hissetti; aynı şey şu 

anda da gerçekleşiyor. 

12 Size doğrusunu söyleyeyim: Mesajlarımı fiziksel duyularıyla alanlar, İlahi ilhamı ruhsal olarak 

yorumladılar ve bunu fiziksel ve ruhsal donanımlarına göre, dünyada bulundukları zamana göre yaptılar, 
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tıpkı şimdi sizin ses taşıyıcıları veya "armağan taşıyıcıları" dediğiniz insan enstrümanlarında olduğu gibi. 

Ancak size şunu söylemeliyim ki, geçmişte olduğu gibi günümüzde de İlahi vahiylerin saflığına kendi 

fikirlerini ya da çevrelerinde hakim olan fikirleri eklediler ve bilerek ya da bilmeyerek hakikatin saflığını ve 

sınırsız özünü değiştirdiler ki bu hakikat en yüksek vahiylerinde sevgidir. 

13 Ruhani titreşimler ve ilhamlar onların içindeydi ve hem "ilk" hem de "son" ruhlarına ulaşan bu 

ilhama tanıklık ettiler ve edecekler, neredeyse her zaman nasıl olduğunu bilmeden, bugün birçoklarına 

olduğu gibi ve yarın daha da fazlasına olacağı gibi. 

14 Sözler, yorumlar ve davranış biçimleri insanlara ve içinde yaşadıkları zamana bağlıdır, ancak her 

şeyden önce bu en yüksek gerçektir. 

15 Ruhani donanım eksikliğiniz nedeniyle, ilahi ilhamın gerçekleşmesi ve sizi ruhani uykunuzdan 

uyandırması gerekir. İleri ruhların bu tür bir vahye ihtiyacı yoktu. 

16 Evrendeki ruhani olan her şey sizin için görünür ya da görünmez bir ışık kaynağıdır ve bu ışık 

güçtür, kuvvettir, ilhamdır. Işık aynı zamanda sahip oldukları saflık ve heybete göre fikirlerden, 

kelimelerden ve eserlerden de akar. Materyalizmin köleleri için bunu algılamak daha zor olsa bile, fikir 

veya eser ne kadar yüksekse, titreşimi ve ondan yayılan ilham da o kadar hassas ve inceliklidir. Bununla 

birlikte, yüksek düşünce ve çalışmaların ruhsal açıdan yarattığı etki büyüktür. 

17 Maddeleşme ruhsallaşmanın düşmanıdır, ancak sizi sapkınlıklara, ahlaksızlıklara, yozlaşmaya ve 

temel tutkulara götüren türden bir maddeleşmeden bahsettiğimi anlayın. 

18 İnsanlığın büyük bir kısmı Benim insanlara bildirimin gerçekliğinden şüphe duysa bile, size tekrar 

söylüyorum, bu bildiri enkarne ve enkarne olmayan ruhlarda, yaratıldıkları ilk andan itibaren kesintisiz 

olarak gerçekleşir. 

19 Sahip olduğunuz birçok zihinsel yetiden biri olan zekanızı ve biliminizi kullanarak mesajlarınızı 

uzak mesafelere iletmeyi başardıysanız, Tanrı'nın duyarlı ve zeki bir insan "aygıtı" aracılığıyla insana bir 

mesaj iletemeyeceğini nasıl düşünebilirsiniz? 

20 Çünkü insan bedeni budur: insanın en karmaşık ve en büyük bilimsel çalışmalarına veremeyeceği 

kadar büyük bir mükemmellikle donatılmış bir aygıt. Sözüme iyi kulak verin, insanın maddesinden söz 

ediyorum, ruhundan değil; çünkü ruh, Babasının gücüne erişemese de, kuşkusuz sınırlı insan bedeninin 

üretebileceğinden daha büyük işler yapabilecektir. 

21 Eğer sınırlı zekanız bilgiye ulaşabilmiş ve harikulade olduğunu düşündüğünüz icatlar yapabilmişse, 

ruhunuzla neyi başaramayacaksınız ve Rabbiniz hangi işlere muktedir olmayacak? 

22 Kendisini insanlardan daha küçük gören Tanrısı hakkında zayıf bir fikre sahiptir. 

23 Tanrı'nın size bilgelik olan ve hepinizin üzerinde parlayan ışığını göndermesine ve çocuklarıyla bir 

iletişim biçimi yaratmasına neden şaşırıyorsunuz? Kendiniz O'nun her şeyi bildiğini ve her şeyi yapmaya 

muktedir olduğunu söylerken, neden bir şeyin Tanrınız için imkânsız olduğunu düşünüyorsunuz? Eğer 

Benim hakkımda böyle şeylere inanıyorsanız, neden kendinizle bu kadar kolay çelişiyorsunuz? Sizinle her 

konuşmak istediğimde, O'nu tahtaya çivileyebilmeniz için İsa'yı göndermemi mi istiyorsunuz? 

24 Doğrusu ben size diyorum ki, siz Benim size kendimi nasıl hissettireceğimi sanıyorsunuz. 

25 Seninle tanışmak için, sana söylüyorum: Size sevgimi vermek için günahkâr bedenleri kullanmamı 

istemiyorsanız, Bana doğru, saf birini gösterin, aranızda sevmeyi bilen birini gösterin, sizi temin ederim ki 

onu kullanacağım. Günahkârları günahkârları getirmek için kullandığımı anlayın, çünkü ben doğruları 

kurtarmaya gelmedim; onlar zaten ışığın krallığındalar. 

26 Günahkâr olduğunuz doğrudur; ama siz aksini düşünseniz de Tanrı kimseyi hor görmez ya da 

unutmaz. Neden her şeyi maddi yaşamınızın bir anına göre yargılayacak kadar kör oldunuz? Kendinizi 

küçümseyen ve unutan sizsiniz; bu yüzden kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. 

27 Çok sevdiğim yaratıklarımı, itaatsiz olsalar bile, Bana ihtiyaç duyduklarında ve Beni her zaman 

çağırdıklarında unuttuğumu mu sanıyorsunuz? 

28 Çok günah işlediniz, yasaları çiğnediniz ve Beni sık sık unuttunuz; ama Cennetteki Baba'nın tüm 

çocuklarına duyduğu sevgi, varlığınızın tüm günahlarından sonsuz derecede daha büyüktür. 
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29 Ama tüm şüphelerinizden kurtulabilmeniz için size tezahürümden bahsetmeye devam etmeliyim. 

Birçoğunuz Benim aydınlanmış kişilerimin size söylediklerini, örneğin Tanrı'nın onlarla bulutlar, ateş, su ve 

rüzgar aracılığıyla konuştuğunu onaylıyorsunuz; ama ben size soruyorum: Size hangisi daha doğru geliyor, 

insanla bu unsurlar aracılığıyla mı yoksa onun aracılığıyla mı konuşmak? 

30 En basit öğretileri anlamanıza yardımcı olmuyorsa, mantıksal düşünceniz nerede? 

31. Dünyanın erkekleri ve kadınları, bilimlerinizde sizi bilge ve mutlu kılabilecek tek şeyi unuttunuz: 

her şeye ilham veren sevgiyi, her şeye muktedir olan ve her şeyi dönüştüren sevgiyi unuttunuz! Acı ve 

karanlığın ortasında yaşıyorsunuz; çünkü size öğrettiğim sevgiyi uygulamadığınız için, fiziksel ya da ruhsal 

acı çekmenize neden oluyorsunuz. 

32 Mesajlarımı keşfetmek ve anlamak için, öncelikle kalpten nazik ve kibar olmalısınız, bu erdemler 

her ruhta yaratıldığı andan itibaren mevcuttur; ancak gerçek, yüksek sevgi duygusunu nasıl 

hissedeceğinizi bilmek için, iyi duygularınızı geliştirerek kendinizi ruhsallaştırmalısınız; yine de hayatta 

ruhsal sevgi dışında her şeyi istediniz. 

33 Her an sizden düşünce veya ruhani titreşimler yayılır, ama çoğu durumda bencillik, nefret, şiddet, 

kibir ve temel tutkular yayarsınız. İncinirsiniz ve incindiğinizde hissedersiniz, ama sevmezsiniz ve bu 

nedenle sevildiğinizde hissetmezsiniz ve hastalıklı düşüncelerinizle yaşadığınız ortamı giderek daha fazla 

acıya doyurur ve varlığınızı rahatsızlıkla doldurursunuz. Ama ben size diyorum ki: her şeyi barışla, uyumla, 

sevgiyle doyurun ve mutlu olun. 

34 Sevgi her zaman Yaratıcının ruhunda var olmuştur, bu nedenle tüm ruhların da onunla 

donatıldığını anlamalısınız. 

35 Bugün, uygarlığınızın ilerlemesine rağmen, kendinizi maddi doğadan olduğu kadar ruhani olandan, 

saf olandan, Tanrı'ya ait olandan da giderek daha fazla uzaklaştırdınız. Bu nedenle, dünyada geçirdiğiniz 

her gün daha güçlü ve daha mutlu olma arzunuza rağmen, yaşamınızın her aşamasında giderek daha 

büyük bir zayıflığa, giderek daha büyük bir acıya düşersiniz. Ama şimdi Yasamın yerine getirilmesinde 

ileriye doğru bir adım atacaksınız, ey yeryüzünün sakinleri! 

36 Her zaman sizinle konuşmuş olan Üstat, şimdi bu öğretiler vasıtasıyla öğretisini size açıklamaya 

geliyor, Kendisini söz, sezgi ve ilhamla tezahür ettiriyor ve böylece ruhunuzu gelecek zamanların ışığına 

uyandırıyor. O zaman çeşitli biçimlerde, sizin için her zamankinden daha şaşırtıcı, her zamankinden daha 

yüksek ve daha mükemmel olan ilahi ilhama sahip olacaksınız. 

37 Bugün size İsa'nın öğrettiği gibi birbirinizi sevmenizi hatırlatmaya geldim. Size İsa'yı hatırlatırım, 

çünkü O'nda Evrensel Sevgi vücut bulmuştur. 

38 Musa'nın zamanında insanlara bir adalet yasası verilmişti: "Göze göz, dişe diş". Bugün size iğrenç 

ve kinci gelebilecek olan bu yasa, yine de o zamanın insanları için adildi. 

39 Daha sonra, Ben İsa'da insan olduğumda, "ölçtüğünüz arşınla ölçülürsünüz" dediğimi duydunuz ve 

öyle yazıldı. Bazıları bu sözle, İsa'nın vaaz ettiği sevgi, merhamet ve bağışlamanın bu cümlede olup 

olmadığını sormuştur. 

40 İlk Çağ Yasası'nın nedenini ve İsa'nın bu sözünün nedenini size açıklamamın zamanı geldi, çünkü 

öğretilerimin çoğunu çağlar boyunca size azar azar vermek zorunda kaldım. 

41 Başlangıçta, insan kalbinin telleri bağışlama duygusuna karşı henüz duyarsızken ve ruhunda 

hayırseverlik ve hoşgörü duyguları henüz uykudayken, insanın kendini ve mallarını koruması gerekliydi ve 

bu da ona kendini savunmak için gücünü kullanma hakkı veren bir yasa kapsamındaydı. Gördüğünüz gibi 

bunlar, tüm halklar gibi gelişmeye yazgılı bir halkın ilkel yasaları ve adetleriydi. 

42 İsa'nın sözlerinden doğan yasa, daha sonra insanların yaşamlarını aydınlattı ve size şunu söyledi: 

"Birbirinizi sevin" ve ayrıca size "sıranız geldiğinde ölçeceğiniz arşınla ölçüleceğinizi" açıkladı; bununla 

Üstat, insanın kendi eliyle sağladığı adaletin artık İlahi Adaletin münhasır hakkı haline geldiğini anlamanızı 

sağladı. Bundan böyle insan, nasıl yargılarsa Tanrı tarafından öyle yargılanacağını ve yeryüzünde nasıl 

ekerse ahirette öyle biçeceğini biliyordu. 
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43 Bunun üzerine insan kardeş katili elini çeker, kötü adam çoğu zaman iğrenç planlarından vazgeçer 

ve hırsızlık yapmaya niyetlenen kişi sonsuzluktan bir bakışın kendisini izlediğini ve o andan itibaren 

kendisini bir yargının beklediğini bilir ve hissederdi. 

44 Yüzyıllar geçti ve insanlar ilahi adalet hakkında biraz daha fazla şey bilmelerine rağmen, henüz 

gerçeği kavrayamadılar ve birçok kez yanıldılar, hatta yeryüzünde ağır bir günah işlediklerinde, sonsuz 

cezayı almak için Tanrı'nın yargısıyla acımasızca yüzleşmek zorunda kalacaklarına inandılar. - Bunu size 

soruyorum: Kendini baştan kaybetmiş sayan bir kişide hangi tövbe ve Yasamı yerine getirme kararı ortaya 

çıkabilir? Ruhunun hatalarının sonsuza dek süreceğini bilerek bu dünyadan ayrılan kişi nasıl bir umuda 

sahip olabilir? 

45 Hatalı yorumlarınızın karanlığını üzerinizden kaldırmak için Benim gelmem gerekliydi ve işte 

buradayım. 

46 Yehova'da zalim, korkunç ve intikamcı bir Tanrı tanıdığınızı düşündünüz. Sonra, sizi hatanızdan 

kurtarmak için Rab size İlahi Sevgisi olan Mesih'i gönderdi, öyle ki "Oğul'u tanıyarak Baba'yı 

tanıyabilesiniz"; ve yine de, günahına yeniden dolanmış olan cahil insanlık, sadece Kendisini 

gücendirenlerin Ruhsal Vadiye gelmesini ve onlara şöyle demesini bekleyen öfkeli ve kırgın bir İsa 

gördüğüne inanmaktadır: "Benden uzaklaşın, sizi tanımıyorum"; ve onları hemen sonsuzlukta en acımasız 

işkencelere maruz bırakmak için. 

47 Hataya düşmemeniz için öğretilerimin anlamını anlamanızın zamanı geldi. İlahi sevgi Bana 

gelmenize engel olmayacaktır, ancak hatalarınızı telafi etmezseniz, vicdanınızın acımasız yargıcı size ışığın 

krallığına girmeye layık olmadığınızı söyleyecektir. 

48 Ama işte size söz verdiğim gibi, Bana yeniden, insanlığımla, ruhumla sahipsiniz. 

49 Karanlıkta yaşayanları aydınlatan ve uyandıran Hakikat Ruhu'nun ışığına bakın. 

50 Ancak bu mitinge katılanlara şunu söylüyorum: Sözümü dikkatle dinleyin, çünkü o size ışık yolları 

açacak ve bilmeniz gereken gerçeği aydınlatacaktır. 

51 Yaşamda kişi Tanrı'ya olan her borcunu ödemek zorunda olsa da, O'na verdiğiniz ödeme, haraç ya 

da sunu gerçekte O'nun için değil, bunu sunan kişi içindir. 

52 Eğer O'na saflık sunarsanız, bu sizin iyiliğiniz için olacaktır; eğer O'na erdemli işler gösterirseniz, 

bunlar Tanrı'nın huzurunda ruhunuzu yükselten süsler olacaktır. Günah işler ve daha sonra tövbe edip 

hatalarınızı telafi ederseniz, ruhun huzuru ve iyilik yapanın içinde yaşayan mutluluk sizin ödülünüz 

olacaktır. 

53 Eğer sık sık kardeşlerinize verdiğiniz kâseyi içmenize izin veriyorsam, bunun nedeni bazılarının 

neden oldukları kötülüğü ancak bu şekilde anlayacak olmalarıdır; ve başkalarına yaşattıkları aynı sınavdan 

geçerek, onlara hissettirdikleri acıyı öğreneceklerdir. Bu onların zihinlerini aydınlatacak ve anlayış, tövbe 

ve sonuç olarak Yasamın yerine getirilmesiyle sonuçlanacaktır. 

54 Ancak acı çekmekten ya da acı kâsesini boşaltmaktan kaçınmak istiyorsanız, bunu tövbe ederek, 

iyi işler yaparak, vicdanınızın size yapmanızı söylediği her şeyi yaparak borcunuzu ödeyerek yapabilirsiniz. 

Bu şekilde bir sevgi borcunu ödeyecek, şu ya da bu zamanda kardeşlerinizden çaldığınız bir onuru, bir 

yaşamı ya da huzuru, sağlığı, neşeyi ya da ekmeği geri vereceksiniz. 

55 Benim adaletimin gerçekliğinin, Babanız hakkında sahip olduğunuz fikirden ne kadar farklı 

olduğunu görün! 

56 Unutmayın: Eğer size hiçbirinizin kaybolmayacağını söylediysem, her borcun ödenmesi ve her 

günahın yaşam kitabından silinmesi gerektiğini de söylediğim kesindir. Bana ulaşmanın yolunu seçmek 

size kalmış. 

57 Hâlâ özgür iradeye sahipsiniz. 

58 Gururlu uluslardan insanların hala yaptığı gibi eski cezalandırma yasasını tercih ediyorsanız, 

sonuçlarına bakın! 

59 Kardeşlerinizi ölçtüğünüz arşının sizi de ölçmesini istiyorsanız, Benim adaletimi almak için öteki 

yaşama girişinizi beklemenize bile gerek yok; çünkü burada (yeryüzünde), hiç beklemediğiniz bir anda, 

kendinizi kardeşlerinizi içine soktuğunuz aynı kritik durumda bulacaksınız. Ama daha yüksek bir yasanın 
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yardımınıza gelmesini, sizi yalnızca en çok korktuğunuz acıdan kurtarmasını değil, aynı zamanda size asil 

düşünceler ve iyi duygular aşılamasını istiyorsanız, dua edin, Beni çağırın ve sonra daha iyi ve daha iyi 

olmak, denemelerde güçlü olmak, tek kelimeyle, Babanıza ve komşunuza olan borcunuzu sevgiyle 

ödemek için mücadele yolunuza devam edin. 

60 Şimdi bu ses taşıyıcılarının ağzından duyduğunuz sevgi çağrısı, insanlık için büyük olayların 

habercisidir. Bu mesajlar gelecekte insanlığa açıklanacak olan bilgeliğin kıvılcımlarıdır. Bu, tüm ruhların 

uyanışının başlangıcıdır. Bu, Cennetteki Babanızın sevgisinde kendinizi kurtaracağınız zaman olan 

Ruhsallaşma Çağı için bir hazırlıktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 17 
1 Sevgili insanlar, burada İlahi Üstattan gelen ve öğretilerimi anlamanızda sizi bir adım ileriye 

götürecek olan bir başka mesajınız var; çünkü ruhsal ilerleme yolunda durmamalısınız. 

2 Sizde durgunluk veya gerileme alışkanlıklarını teşvik etmeye gelmiyorum; sizi daima gelişim 

yolunda yönlendiriyorum. 

3 Sözüm size hepsi de enfes ruhani lezzete sahip çeşitli yiyecekler sunar. 

4 Dudaklarınızla "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun" dediniz; ama O'nu ne zaman işlerinizle 

yücelttiniz? - Kendinize tapındınız ve putlarınızı yücelttiniz, ama Yaratıcınız olan Tanrı ne zaman? - 

Yaşamıyla Babasını yücelten İsa'ydı ve siz de O'nun ardından yaşamalısınız. 

5 Aynı şekilde, "İyi niyetli insanlara yeryüzünde barış" dediniz ve size gerçekten söylüyorum, kötü 

niyetli olanlara bile barış verdim; ama siz, söyleyin Bana, ne zaman barış verdiniz? Yüzyıllardır, insanların 

Kudüs'te Rablerini kabul ettikleri Mezmur'un sözlerini tekrarlıyorsunuz ve o zamandan beri insanlığın 

yaptığı tek şey bu: bu sözleri tekrarlamak; çünkü eserleriyle bunun tam tersini yapıyor. 

6 İsterseniz bu cümleleri söyleyin, ama ne bunların ne de başka herhangi bir sözün, onları 

yüreklerinizde hissedene kadar hiçbir etkisi olmayacağını anlayın; eğer onları hissederseniz, onları 

kardeşlerinize iyi işlerle, uysallık ve alçakgönüllülükle gösterin; o zaman size sınırsız sevgimle karşılık 

vereceğim ve ruhunuzu Huzurumun tertemiz lütfunda sevinçle titreştireceğim. 

7 Bu nedenle bugün sizinle Kutsal Ruh olarak konuşuyorum. Zaman farklıdır ve bu nedenle 

insanların donatılması da farklı olmalıdır. 

8 Sözlü duaları ve batıl inançları bırakın ve kendinizi Bana, Efendi'ye, Baba'ya verin, O sizi her zaman 

kabul edecek ve anlayacaktır. 

9 Dua edin, evet, ama hazır bir kalple; o anda hissettiğiniz ruhla Benimle konuşun. Bana sevgi dolu 

düşüncelerle gelin, ama yaklaşın; Benimle öğrenciler ya da küçük çocuklar gibi konuşun, size bilgeliğimi ve 

sevgimi hissettireceğim. 

10 Benden alçakgönüllülükle isteyin, ama asla mucizeler istemeyin ve onları almayı beklemeyin. 

11 Sizin anladığınız anlamda mucize diye bir şey yoktur; ilahi olanla maddi olan arasında bir çelişki 

yoktur. 

12 İsa'ya pek çok mucize atfediyorsunuz, ama gerçekten, size söylüyorum, O'nun yaptıkları sevginin, 

her ruhta gizlice mevcut olmasına rağmen henüz nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz bu ilahi gücün doğal 

etkisiydi. Çünkü siz sevginin çalışma gücünü bilmek istemediniz. 

13 İsa'nın gerçekleştirdiği tüm mucizelerde sevgi dışında ne vardı? 

14 Dinleyin, öğrenciler: Tanrı'nın sevgisinin kendisini insanlığa duyurabilmesi için, aracın 

alçakgönüllülüğü gerekliydi ve İsa her zaman alçakgönüllüydü; ve insanlara bunun bir örneğini verdiği için, 

bir vesileyle size Cennetteki Babasının İsteği olmadan hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Bu sözlerdeki 

alçakgönüllülüğü kavrayamayanlar İsa'nın da diğerleri gibi bir insan olduğunu düşüneceklerdir; ama 

gerçek şu ki, O size bir alçakgönüllülük dersi vermek istiyordu. 

15 Bu alçakgönüllülüğün, Baba'yla olan bu birliğin O'nu insanlığa karşı her şeye kadir kıldığını 

biliyordu. 

16 Ey sevgi, alçakgönüllülük ve bilgelik veren son derece büyük ve güzel başkalaşım! 

17 Şimdi İsa'nın, Babasının isteği dışında hiçbir şey yapamayacağını söylemesine rağmen, gerçekte 

neden her şeyi yapabildiğini biliyorsunuz; çünkü O itaatkârdı, çünkü O alçakgönüllüydü, çünkü Kendisini 

yasanın ve insanların hizmetkârı yaptı ve nasıl sevileceğini biliyordu. 

18 Bu nedenle, ruhani sevginin bazı yetilerini bilmenize rağmen, bunları hissetmediğinizi ve bu 

nedenle mucize ya da gizem olarak adlandırdığınız ve ilahi sevginin gerçekleştirdiği işler olan her şeyin 

nedenini kavrayamadığınızı anlayın. 

19 İsa size sevgi içermeyen hangi öğretileri verdi? Size güç ve bilgelik örneklerini vermek için hangi 

bilimi, hangi alıştırmaları ya da gizemli bilgileri kullandı? - Sadece sevginin mutluluk veren gücüyle her 

şeyi yapabilirsiniz. 
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20 Baba'nın yasalarında çelişkili hiçbir şey yoktur; bunlar basittir çünkü bilgedir ve bilgedir çünkü 

sevgiyle doludur. 

21 Üstadı anlayın, O sizin ders kitabınızdır. 

22 Çocuk İsa, Yasa'nın atanmış öğretmenlerini şaşırttı; vaiz İsa size tüm zamanlar için büyük vahiyler 

verdi. Kurtarıcı İsa sözlerini yaşamıyla, çarmıhtaki yüce fedakârlığıyla mühürledi. 

23 Şimdi, sevgili öğrenciler, eğer gerçekte büyük ve ruhta güçlü olmak istiyorsanız, neden İsa 

aracılığıyla yaptığım işlerde Beni örnek almıyorsunuz? Size şöyle dedi: "Yol, Gerçek ve Yaşam Ben'im" ve 

size uysallık ve alçakgönüllülükle İlahi İradeye itaati gösterdi. O halde Bana göstereceğiniz alçakgönüllülük 

ne olmalıdır? 

24 Dinle: En Yüce Varlık olan Tanrı sizi "Kendi suretinde ve benzerliğinde" yarattı, sahip olduğunuz 

maddi form açısından değil, ruhunuzun Baba'nınkine benzer şekilde donatıldığı yetiler açısından. 

25 Yaratıcı'nın sureti olduğunuzu düşünmek kibriniz için ne kadar da hoş bir şey. Kendinizi Tanrı'nın 

yarattığı en gelişmiş yaratıklar olarak görüyorsunuz; ancak evrenin yalnızca sizin için yaratıldığını 

düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Nasıl bir cehaletle kendinize yaratılışın tacı diyorsunuz! 

26 Dünyanın bile sadece insanlar için yaratılmadığını anlayın. İlahi yaratılışın sonsuz merdiveninde, 

ilahi yasanın yerine getirilmesinde evrimleşen sonsuz sayıda ruh vardır. 

27 Her şeyi kapsayan ve sizin insan olarak isteseniz bile anlayamayacağınız amaçlar, Babanızın tüm 

amaçları gibi büyük ve mükemmeldir; ama size doğrusunu söyleyeyim, siz Rab'bin yarattıklarının ne en 

büyüğü ne de en küçüğüsünüz. 

28 Yaratıldınız ve o anda ruhunuz, sonsuzlukta zor bir görevi yerine getirmeniz için gerekli olan 

niteliklere sahip olan Yüce Olan'dan hayat aldı. 

29 Baba'nın size verdiği tüm yetenekleri şimdi bile bilmiyorsunuz, ama endişelenmeyin, onları daha 

sonra öğreneceksiniz. 

30 Yaratılmış olan her şeyin uyumunu gözetmekle görevli olan ve sürekli olarak sizin bilmediğiniz 

yüksek görevlerle meşgul olan büyük ruhların varlığından haberdar mısınız? - Hayır ve bu nedenle size 

tekrar söylüyorum, ruhunuz en yüksek düzeyde gelişmiş değil, Tanrı'nın size bahşettiği nitelikleri yalnızca 

sınırlı bir biçimde geliştirdi. 

31 Yine de bu nitelikler, adımlarınızı Yasamın size işaret ettiği düz ve aydınlık yola yönlendirirseniz, 

sizi mutlu bir şekilde ulaşacağınız en yüksek seviyeye getirmek için yeterli olacaktır. 

32 Sana yardım etmeye geldim. Şimdi kefaret zamanıdır; uyanın, kalkın! 

33 Günah işlediniz, evlilikleri bozdunuz, suçlar işlediniz ve şimdi size hatalarınızı gösteren Sözümün 

gerçeğiyle yüzleştiğinizde, günahlarınızı affediyor ve Rabbinizin size denemelerden ve kefaretten söz 

ettiğinde adaletsiz olduğuna inanıyorsunuz. 

34 Kendinizi kötülüğün ve cehaletin karanlığına sardınız, böylece ruhunuzun Üçüncü Çağ'ın şafağını 

görmesini engellediniz ve yeni şafağın ihtişamını görebilmeniz için sizi Sözümün ışığıyla uyandırmaya 

geldiğimde, ruhsal uykunuzdan uyanmak istemiyorsunuz ve bazen isteksizce kalkıyorsunuz. En yüksek 

hakikate uyanmak istemeden cehaletleri içinde uyumayı tercih eden pek çok kişi vardır. Gözyaşı, hastalık 

ve açlık vadisini tercih ediyorlar; ahlaksızlık ve ıstırabın tek "teşvikleri" olduğu uzun yüzyıllar boyunca 

devam etmesini istiyorlar. Tüm bunları, Sevgimin vicdanları aracılığıyla onlara gönderdiği sevgi dolu 

çağrıya tercih ederler. 

35 Sanki sizden çok uzaktaymışım gibi Beni dinliyorsunuz, tembelce gözlerinizi açıyorsunuz. Ancak 

zihniniz materyalizme batmış olduğu için ilahi mesajın anlamını kavrayamadığınızdan, kötülük içinde 

yaşamayı tercih ediyorsunuz. O anda Beni unutursunuz, Bana sırtınızı dönersiniz, sadece acı çeken bir 

ilgisizlik içinde kalmak istersiniz. Ama sana söylüyorum: Bu maddileşme ve cehalet uçurumunda yaşamak 

istiyorsanız, yalnızca anlamsız zevklerin ve temel tutkuların tadını çıkarmak istiyorsanız, en azından acınız 

için Tanrı'yı suçlamayın. 

36 Eğer komşunuzu Babanızın sizi sevdiği gibi sevecek yüceliğe sahip değilseniz, en azından 

hatalarınızın sonuçlarına katlanacak cesarete ve teslimiyete sahip olun. Eğer sahte barışınızı ve kardeş 

savaşlarınızı tercih ediyorsanız, Tanrı'nın bunu istediğini söylemeyin ya da düşmanlarınız tarafından baskı 



U 17 

107 

altına alındığınızı hissettiğinizde Baba'dan merhamet dilemeyin ki O gelip size zafer versin; bu sadece 

kibrinizi okşar ve ahlaksızlığınızı arttırır ki bu da Benim Yasam uyarınca size bahşedilemez. 

37 İnsanlar Beni unuttuklarında ve hatta kahkahalar, zevkler ve gösterişler arasında Beni inkâr 

ettiklerinde, zihinlerine ve bedenlerine işkence eden gözyaşlarının hasadını topladıklarında neden 

umutsuzluğa kapılır ve titrerler? Sonra da Tanrı'nın olmadığını söyleyerek küfrederler. 

38 İnsan günah işlemek için yeterince cesurdur, Yasamın yolundan sapmaya kararlıdır; ama sizi temin 

ederim ki, kefaret ödeme ve borçlarını ödeme söz konusu olduğunda son derece korkaktır. Yine de, 

korkaklığınızda sizi güçlendiriyorum, zayıflıklarınızda sizi koruyorum, sizi derin uykudan uyandırıyorum, 

gözyaşlarınızı kurutuyorum ve kaybolan ışığı yeniden kazanabilmeniz ve Yasamın unutulmuş yolunu 

yeniden bulabilmeniz için size yeni fırsatlar veriyorum. 

39 İkinci Çağ'da olduğu gibi, Babanızın yarattığı her şeyle uyum içinde yaşayabilmeniz için size hem 

ruh hem de beden için yaşam ekmeği ve şarabı getirmeye geldim. 

40 Benim yollarımda erdemler yeşerir, ama sizinkilerde dikenler, uçurumlar ve acılar vardır. 

41 Rab'bin yollarının dikenlerle dolu olduğunu söyleyen ne dediğini bilmez, çünkü Ben çocuklarımdan 

hiçbiri için acı yaratmadım; ama ışık ve esenlik yolundan sapanlar, bu yola döndüklerinde suçlarının 

sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklardır. 

42 Neden acı kadehini içtiniz? Rab'bin emrini ve size emanet ettiğim görevi neden unuttunuz? - 

Çünkü Benim Yasamın yerine kendi yasanızı koydunuz ve işte size boş bilgeliğinizin sonuçları: sizi boğan 

ve umutsuzlukla dolduran acılar, savaş, fanatizm, hayal kırıklıkları ve yalanlar. Ve maddileşmiş insan için, 

her şeyi kendi hesaplarına ve bu dünyanın maddi yasalarına tabi kılan insan için en acı verici şey şudur: bu 

yaşamdan sonra da hatalarının ve eğilimlerinin yükünü yanında taşımaya devam edecektir. O zaman 

ruhunuzun çektiği acı çok büyük olacaktır. 

43 Günah yükünüzü üzerinizden atın, Yasamı yerine getirin ve hemen gelin. İncittiğiniz herkes için af 

dileyin ve gerisini Bana bırakın; çünkü gerçekten yapmaya karar verirseniz, sevme zamanınız çok kısa 

olacaktır. 

44 Bir kez daha tekrar ediyorum ki yolunuza diken ya da acı koymadım. İsa aracılığıyla size sevgimi ve 

sevgimin özündeki gücü göstermek, gerçekten alçakgönüllü bir ruhta yaşayan gerçek sevinci öğretmek 

için tüm zayıflıkları bir kenara bırakmayı öğrettim. Gidişimle ve bu zamanlar için verdiğim sözle, size 

huzuru, umudun ışığını ve dönüşümü özlemeyi bıraktım. Ama siz bunu bu şekilde anlamak istemediniz ve 

sizi tekrar tekrar bağışlamam için Beni çarmıha germeye devam ettiniz. Ancak şunu anlamalısınız ki, 

Benim bağışlamam sizin günahlarınızın sonuçlarını ortadan kaldırmaz, çünkü bunlar sizin suçlarınızdır, 

Benim değil. Bağışlamam sizi cesaretlendirir, teselli eder, çünkü eninde sonunda Bana geleceksiniz ve Ben 

de sizi sonsuz bir sevgiyle kabul edeceğim; ama Beni iyilik, sevgi ve barış yollarında aramadığınız sürece - 

bunu artık biliyorsunuz ve unutmamalısınız: Yaptığınız ya da yapmaya niyetlendiğiniz kötülük, bileşik 

faizle size geri dönecektir. 

45 Şu anda materyalizminizin tohumlarını biçiyorsunuz ve çalışmalarınızı onaylamamı isteseniz bile, 

yanılıyorsunuz çünkü Ben Yasamda değişmezim; istediğiniz gibi hareket etmem, çünkü o zaman artık "Yol, 

Gerçek ve Yaşam" olmazdım. 

46 Sadece Benim Buyruklarımla şekillenen ve Benim Bilgeliğimle uyum içinde olan yasalarla 

yönetilebilmeniz için hatalı yasalarınızı ortadan kaldırmaya geldim. Benim yasalarım sevgiyle şekillenir ve 

Tanrısallığımdan geldikleri için değişmez ve ebedidirler, sizinkiler ise geçici ve zaman zaman zalim ve 

bencildir. 

47 Baba'nın yasası sevgiden, iyilikten oluşur, teselli veren bir merhem gibidir ve günahkârı suçlarının 

telafisine katlanabilmesi için yükseltir. Baba'nın sevgisinin yasası, suç işleyene her zaman ahlaki 

yenilenme için cömert bir fırsat sunarken, sizin yasalarınız tam tersine suç işleyeni ve çoğu zaman masum 

ve zayıf olanı aşağılamakta ve cezalandırmaktadır. İçtihatlarınızda sertlik, intikam ve merhametsizlik var. 

Mesih'in yasası sevgi dolu bir ikna, sonsuz bir adalet ve yüce bir doğruluktur. Sizler kendinizin 

yargıçlarısınız, ben ise sizin yorulmak bilmez savunucunuzum; ancak bilmelisiniz ki hatalarınızın bedelini 

ödemenin iki yolu vardır: biri sevgiyle, diğeri acıyla. 
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48 Kendiniz seçin, hala özgür irade hediyesinin tadını çıkarıyorsunuz. 

49 Artık acı çekmek istemiyor musunuz, millet? Sonra sevin, yolunuzda iyilik yapın, hayatlarınızı 

yeniden inşa edin. - Harika ve mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman çok sevin, her zaman sevin. - 

Ağlamak mı istiyorsunuz, acıların sizi etkilemesini mi istiyorsunuz, savaşlar ve ıssızlık mı istiyorsunuz? O 

zaman şu anda yaşadığınız gibi yaşamaya devam edin, bencilliğin, ikiyüzlülüğün, kibrin, putperestliğin ve 

materyalizmin yaşamlarınızı ele geçirmeye devam etmesine izin verin. 

50 Çok açık bir şekilde insanlar arasındaki kaosu görüyorsunuz, böylece yasayı uygun gördüğünüz gibi 

şekillendirmeye devam etmiyorsunuz. 

51 Öğrencilerimin ve öğretime yeni katılanların kalplerinde asalet ve zihinlerinde saflık olmasını 

istiyorum, çünkü ancak o zaman Benden öğrenebilecek ve daha sonra insanlığa öğretebilecekler. 

52 Şimdi Ben, İkinci Çağ'da Lazarus'a yaptığım gibi - bedenle ilgili olarak - ölüleri diriltmeye 

gelmiyorum; bugün Benim Işığım Bana ait olan ruhları diriltmeye geliyor. Ve bunlar Sözümün gerçeği 

aracılığıyla sonsuz yaşama yükselecekler; çünkü ruhunuz şu anda varlığınızda taşıdığınız Lazarus'tur, onu 

ölümden dirilteceğim ve iyileştireceğim. 

53 Artık ilahi adaletin sizinki gibi cezadan değil, sevgiden ibaret olduğunu görüyorsunuz. Sizi Benim 

önümde yargılamak için kendi yasalarınızı uygulayacak olsam, ki Benim önümde ne dış görünüş ne de 

sahte argümanlar geçerlidir, haliniz ne olur? Sizi kötülüğünüze göre yargılasaydım ve korkunç sertlikteki 

yasalarınızı uygulasaydım, haliniz ne olurdu? O zaman haklı olarak Benden merhamet göstermemi 

istersiniz. Ama korkmanıza gerek yok, çünkü Benim sevgim asla solmaz, değişmez ve geçip gitmez; öte 

yandan siz kesinlikle geçip gidersiniz, ölürsünüz ve yeniden doğarsınız, gidersiniz ve sonra yeniden 

gelirsiniz ve böylece Babanızı tanıyacağınız ve kendinizi O'nun ilahi yasasına teslim edeceğiniz gün gelene 

kadar hac yolculuğunuzu sürdürürsünüz. 

54 Siz geçici olarak buradasınız ama Ben ebediyim; siz inleyerek gidiyorsunuz çünkü Ben 

değişmezken, Siz Benim Yasamın size gösterdiği yoldan uzaklaşıyorsunuz. 

55 Gözyaşlarınızı silin, uyanışınızı hızlandırın ve ayağa kalkın. Varlığımı içinizde hissedin; Bana 

gelmeniz gereklidir, çünkü henüz Beni tanımadınız, ey insanlar. 

56 Gerçek tövbeyi hissedip Bana dönen kişiye gelen ödülü bilmiyorsunuz ve Tanrı'nın sevgisinin size 

verdiği ödülü almak için ruhani dünyaya girişinize kadar beklemeniz gerekmediğini bilmiyorsunuz. 

57 Sizinle bu şekilde konuşmam gerekliydi, çünkü insanlar okudukları kitaplardan edindikleri bilgilerle 

kafaları karıştı; ancak vicdanlarının sesini, onları tüm bilgeliğin kaynaklandığı ilahi ışığı takip etmeye davet 

eden ruhani bilgilerinin sesini duymak istemediler. 

58 Size söylüyorum: Faydalı çalışma iyidir ve bilim iyidir; ama her şeyden önce sevgi. Sevgi size 

biliminizi saygıya layık hale getirme ve onu artırma dürtüsü verecektir, çünkü tüm bilginizin yalnızca 

Benim sevgimin size verdiği bir mesaj olduğunu anlamalısınız. 

59 Akademisyenlerinize sorun, eğer dürüstlerse size Tanrı'dan ilham istediklerini söyleyeceklerdir. 

Benden kardeşleri için daha fazla sevgi ve kendileri için daha az kibirle isteselerdi, onlara daha fazla ilham 

verirdim. 

60 Size doğrusunu söyleyeyim: Gerçek bilgiye dair biriktirdiğiniz her şey Benden gelir; onların saf ve 

yüce olana dair sahip oldukları her şeyi bu zamanda sizin yararınıza kullanacağım, çünkü bunun için size 

bahşettim. Ancak dikkatli olmalısınız, ey dünya halkları, çünkü ilahi öğretilerimi doğanın güçlerine 

meydan okumak için kullanmaya devam ederseniz, sahip olduğunuz azıcık bilgiyi kötülük için kullanmaya 

devam ederseniz, hiç beklemediğiniz bir anda acı verici ve kesinlikle yasal olan cevabı alacaksınız. Havaya, 

ateşe, toprağa, suya ve tüm güçlere meydan okuyorsunuz ve anlamsız eylemlerinizin serbest bıraktığı 

doğa güçlerini kontrol altında tutmak için yollarınızı zamanında düzeltmezseniz hasadınızın ne olacağını 

zaten biliyorsunuz. Adaletimin özgür iradenize tanıdığı ölçüyü doldurmak üzere olduğunuz gerçeğine 

dikkatinizi çekiyorum; doğaya çok fazla meydan okuyorsunuz. Ve sizler kendinizi harika hisseden küçükler 

olduğunuz için, bu Söz sizi içinde bulunduğunuz tehlikeye karşı uyarmak için geliyor. 

61 Ve Söz size şöyle der: Çocuklarım, kardeşlerinizi severek yüreğinizi nazik kılın; yaratılan her şeyi 

sevin. Herkes arasında uzlaşma ve barış arayın. Kendi elinizle teşvik ettiğiniz yeryüzü çalkantılarının sizi 
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yok etmesini istemiyorsanız, zamanında kendinize gelin, ey çok sevgili çocuklar, onları (doğa güçlerini) 

sevginizle sakinleştirin, onları barışa dönüştürün. Ey insanlar, eğer Beni dinlemiş olsaydınız, kendinizi ne 

kadar çok zorluktan kurtarmış olurdunuz ve Ben de sizin acı çekmenize gerek kalmadan dünyanızı çoktan 

dönüştürmüş olurdum! Size bu hayatta ödülün tadını tattırmak isterdim, size huzur ve sükunet verirdim. 

Deneyin, çocuklarım. İşte bu nedenle, sizi uçurumdan kurtarmak için Sözümü şu anda size gönderdim. 

62 Beni dinleyen sizlere, sizi ilgilendiren şeyleri ruhunuzda saklamanızı ve geri kalanını kardeşlerinize 

öğretmenizi söylüyorum. Biri için olan herkes içindir, bu nedenle koyunlarımdan hiçbiri ruhsal besinden 

yoksun kalmayacaktır. 

63 Birlik olmanızı istiyorum ki, birliğinizi lütuflarımı ve inayetlerimi herkesin üzerine dökerek 

ödüllendirebileyim. Şimdiye kadar sizlerin sadece kısa süreliğine bir araya geldiğinizi gördüm, o da Benim 

İlahiliğime tapınmanızı sunmaya çalıştığınız sırada. Sevgiyle birleştiğinizde mucizeler yaratabileceğinize 

kendinizi ikna edin. Size doğruyu söylüyorum: Yıktığınız şeyleri yeniden inşa etmek için hala çalışmanızın 

zamanı var. 

64 Bana yaptığınız ve Beni incittiğiniz şeyler çoktur, ama Ben sizi seviyorum ve günahlarınızdan daha 

büyüktür Benim sevgim. 

65 Beni Yargıç olarak ararsanız, Yargım acımasızdır; Beni Efendi olarak ararsanız, Bilgeliğim sınırsızdır; 

Beni Baba olarak çağırırsanız, Ben en sevgi dolu şefkattenim; ama gerçekten, size söylüyorum, Ben tüm 

bunlardan çok daha fazlasıyım, çünkü ne başlangıcım ne de sonum var. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 18 
1 Tıpkı Benim yeni tezahürümün size duyurulduğu gibi, bugün onun gerçekleştiğini gördünüz: 

Ruhumla geldim, melekler ve ışık ruhları tarafından kuşatıldım. 

2 Bu kehanetleri bilmeyenler Benim varlığımdan kuşku duyuyorlar, ama Kutsal Yazıları incelemiş 

olanlar arasında bile Benim tezahürüme inanmayanlar görüyorum, çünkü yorumları neredeyse her zaman 

hatalı. 

3 Kehanete maddi bir anlam yükleyen herkes, vaat edilen Mesih'te dünyanın güçlü bir Kralı'nı 

bekleyen ve Beni alçakgönüllü ve uysal gördüklerinde, gözlerinin önünde yaptığım işlere rağmen Bana 

inanmayan Yahudi halkıyla aynı kaderi paylaşmak zorunda kalacaktır. 

4 Beni hissedenler, beni sevenler ve beni takip edenler, sevgi, adalet ve hakikate açlık ve susuzluk 

duyan basit kalplere, yumuşak ruhlara ve saf zihinlere sahip olanlardı. 

5 Geçmiş zamanların kutsal metinlerini inceleyenlere, sadece ruhsallaştırma ile bu dilde yer alan 

gerçeği yaşamlarında bulabileceklerini söylüyorum. 

6 Gerçeği kavrayan ve öğretenlere yardım edeceğim, ama dudaklarından kafa karışıklığı yayılan 

herkesi, hatalarını düzeltene kadar yolundan alıkoyacağım. 

7 Buna karşılık, ilahi Sözü yorumlayarak ve gizli öğretiyi aydınlatarak Benim ışık tohumumu saf bir 

yürekle eken herkes - bunları sevgi öğretimi yaymaları için diyarlara ve uluslara göndereceğim. 

8 Gerçek müjdeciler sağlam bir yüreğe, alçakgönüllü bir ruha sahip olacaklar ve bu nedenle yeni 

mesajımı sevinçle ve imanla nasıl alacaklarını bileceklerdir. 

9 Ne mutlu Beni yüreklerinde kabul edenlere ve Sözüme inananlara, çünkü onlar Beni göksel 

bulutun içinde, ruhsal konuklarımla çevrili olarak görecekler; ve İkinci Çağ'da yaptığım gibi yeryüzünün 

tozuna basmasam da, onlar Benim ruhsal Varlığımı hissedebilecekler. Sonra bu yeni mesajı, insanlık 

arasında yayılan ve Kutsal Ruh olarak vahiylerimin hâlâ eklenmesi gerektiği için tamamlanmamış olan 

mesajla birleştirecekler. 

10 Öğrencilerim, Sözümün gerçek anlamına nüfuz edebilmeniz ve yalnızca İkinci Çağ vahiylerimi bilen 

kardeşlerinizle karşılaştığınızda yorumlarınızda anlaşabilmeniz ve insanlığın ruhani birleşmesine 

başlayabilmeniz için kendinizi ruhanileştirin. 

11 Çoğu zaman çalışma ve ruhsal olana nüfuz etme eksikliğinden kaynaklanan hatalı fikirler 

öğretiyorsunuz; bu nedenle, artık iyi olduğunu düşündüğünüz ama Baba'nın önünde kusurlu olan işler 

yapmamanız için kendinizi Benim Öğretimi tefekkür etmeye adamanızı emrediyorum. 

12 İnsanlığın şimdiki ve geçmiş öğretilerimin ruhani anlamını açıkça anlamasından sorumlu olanların, 

ruhunda bilgiye açlık hisseden, çalışma, tefekkür ve keşif yollarına girmiş olan sizler olduğunu kabul edin. 

Sadece ayinler, törenler ve maddi kültlerle yaşayanlar için aynı şeyi söyleyemem, onlar dışsal olanla 

yetiniyorlar çünkü henüz meyvenin tadını bilmiyorlar. 

13 Öğrencilerim dünyanın yollarını aştığında, uzun süredir hareketsiz duran dinlerin ve mezheplerin 

ruhani uyanışı başlayacaktır. 

14 Size tekrar tekrar "izleyin ve dua edin" diyorum; ama bu nazik tavsiyeye alışmanızı değil, üzerinde 

düşünmenizi ve ona göre hareket etmenizi istiyorum. 

15 Size dua etmenizi söylüyorum çünkü dua etmeyenler kendilerini gereksiz, maddi ve bazen de 

delice düşüncelere teslim ederler; bu düşünceler de farkında olmadan kardeş kavgalarını teşvik eder ve 

besler. Ama dua ettiğinizde, düşünceniz sanki bir ışık kılıcı gibi, bugün pek çok varlığı tutsak eden 

karanlığın perdelerini ve ayartmanın tuzaklarını parçalara ayırır; çevrenizi ruhani güçle doyurur ve 

kötülüğün güçlerine karşı koyar. 

16 Mücadele karşısında umutsuzluğa kapılmayın ya da henüz başarı elde edemediyseniz 

umutsuzluğa kapılmayın. Sonuna kadar mücadele etmenin sizin göreviniz olduğunun farkına varın; ancak 

insanlığın yenilenmesi ve ruhsallaştırılması işinin yalnızca çok küçük bir kısmının size düşeceğini aklınızdan 

çıkarmayın. 
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17 Yarın görevinizden ayrılacaksınız ve başkaları işinize devam etmek için gelecek. Onlar işi bir adım 

daha ileri götürecekler ve böylece Benim Sözüm nesilden nesile yerine gelecek. 

18 Sonunda tüm dallar ağaçla birleşecek, tüm uluslar tek bir halk olarak birleşecek ve yeryüzünde 

barış hüküm sürecektir. 

19 Dua edin, öğrenciler ve yükselişinizde kendinizi mükemmelleştirin ki, öğreti ve sevgi dolu 

sözleriniz kardeşlerinizin yüreklerinde yankı bulabilsin. 

20 Size doğruyu söylüyorum: Eğer bu halk kaderini anlamanın yanı sıra görevini de yerine getirirse, 

insanlık onun dualarıyla lütuf bulacaktır. Ama hala komşularınızı gerçek kardeşler olarak hissedecek, ırk, 

dil ve inanç farklılıklarını gerçekte unutacak ve dahası sizi incitenlere karşı her türlü kızgınlık izini 

kalplerinizden silecek merhametten yoksunsunuz. 

21 Duygularınızı böylesine büyük bir insani sefaletin üzerine çıkarmayı başarırsanız, kardeşleriniz için 

en içten ve samimi yakarış içinizde yükselecek ve bu sevgi titreşimi, duygularınızın bu saflığı, insanların 

savaşları ve tutkuları tarafından yaratılan karanlıkları yok eden en güçlü kılıçlar olacaktır. 

22 Acı sizi hazırladı, İsrail, esaret altında kendinizi arındırdınız; bu nedenle acı çekenlere bakmaya 

uygun olanlar sizsiniz. 

23 İzleyin, halkım, yeni günü haber veren kuşlar gibi olun ve uykuda olanları uyandırın ki ışığı ilk alan 

onlar olsun ve sonra onlara şunu söyleyeyim: Sizi gerçekten seven O, şu anda sizi selamlıyor. 

24 İnsanın içinde her zaman savaş halinde olan iki güç vardır: geçici olan insan doğası ve ebedi olan 

ruhani doğası. Bu ebedi varlık, ruhani mükemmelliğine ulaşmadan önce çok uzun süreler geçmesi 

gerektiğini çok iyi bilir; gerçek mutluluğa erişmeden önce pek çok insan yaşamına sahip olması ve bu 

yaşamlarda pek çok sınavdan geçmesi gerektiğinden şüphelenir. Ruh, gözyaşlarından, acılardan ve 

bedensel ölümden birçok kez geçtikten sonra, mükemmelliğe duyduğu özlemle her zaman aradığı zirveye 

ulaşacağından şüphelenir. Öte yandan, zayıf ve küçük bir şey olan beden ağlar, isyan eder ve bazen ruhun 

çağrılarına itaat etmeyi reddeder ve ancak ruh geliştiğinde, güçlü olduğunda ve bedenle ve onu 

çevreleyen her şeyle mücadelede deneyimli olduğunda, bedene hükmetmeyi ve onun aracılığıyla kendini 

tanıtmayı başarır. 

25 Ruh kendini insani ifadeler aracılığıyla hissettirir; ama asla bedensel maddeye boyun eğdirmek 

için güç kullanmaz. Ruh, maddenin kendi iradesiyle tam bir bilgi içinde birleşmesini ister, uysallığı ortaya 

koyan bir itaat ister. 

26 Bazılarının inatçılıklarında ısrar etmeleri bir hata olsa da ve bedenin hala şehvetli ve inatçı 

olduğunu hissetseler de, aynı şey için bir tahta sahip olmak isterler; ama eğer onları arzu ettikleri her 

şeyde memnun etmiyorsam, bunun nedeni çocuklarımda hala daha büyük bir saflık ve sevgi içinde 

titreşen, daha yüksek bir yaşamı özleyen başka bir varlık olmasıdır; onda ilahi olanı yansıtan manevi 

düşünce vardır. Öte yandan beyniniz yalnızca insan düşüncelerini yansıtır. 

27 Ruhun yolculuğu uzundur, yolu uzaktır, varoluş biçimleri çok ve çeşitlidir ve her an farklı türden 

sınavlarla karşılaşır; ama bunları geçtikçe yükselir, kendini arındırır, kendini mükemmelleştirir. Yaşamdaki 

yürüyüşünde arkasında ışıktan bir iz bırakır; bu nedenle bedeninin sızlanmasının yüce ruh için çoğu zaman 

bir önemi yoktur, çünkü bunun geçeceğini ve yolculuğunda kendisine küçük görünen olaylar tarafından 

durdurulmasına izin vermeyeceğini bilir. 

28 Bir an için dikkatini bedeninin zayıflıklarına yöneltir, ama sadece kısa bir süre için yaşayan ve kısa 

süre sonra dünyanın derinliklerinde kaybolacak olan bir şeyi çok fazla sevmemesi gerektiğini bilir. 

29 Bedene tapınmak ve onu kibir tahtına oturtmak için arzularınız ve hırslarınız ne işe yarar? Sürdüğü 

sürece, ruhun ebedi yaşamıyla kıyaslandığında çok azdır. 

30 Varlığınızın en yüksek parçasına, yani her birinizin içinde yaşayan ruha itaat etmeniz, onun kendini 

netlikle ortaya koymasını ve adımlarını yaratıldığı hedefe doğru çevirmesini sağlamanız gerekir. 

31 Söyle bana: Kimsin sen? Nesin sen? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ne olduğunuzu 

hissediyorsunuz? Mezara batan madde midir, yoksa sonsuzluğa, sonsuzluğa yükselen ruh mu? 

32 Gerçekte, size varoluşunuz boyunca, hangisinin ruhtan hangisinin maddeden geldiğini bilmeden 

izlenimlerinizi, ihtiyaçlarınızı, kaygılarınızı ve arzularınızı karmakarışık hale getirdiğinizi söylüyorum. 
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33 Kaderini gerçekten bilen ruh, titreşimini canlandırdığı bedene iletir, böylece ona yardım eder ve 

misyonuna katılır; ancak bedeninin kabuğunu yeryüzünde terk etme anı geldiğinde, bunun yasa olduğunu 

bildiği için üzüntü duymaz ve bedeni olan şeyin nasıl öldüğünü de umursamaz: hastalık, yaşlılık veya yıkım 

yoluyla. Görevinin her şeyden daha önemli olduğunu bilir. 

34 İkinci Çağ'daki elçilerimin nasıl öldüğünü biliyor musunuz? Petrus'un ve Beni yüreklerinde taşıyan 

herkesin sonu nasıl oldu? - Petrus, Benim gibi ölmeye layık olmadığını söyleyerek çarmıhta öldü; başı eğik 

ölmeyi istedi. Petrus'u kim yönlendirdi ve ona şehitlik acısını çekmesi için güç, kararlılık ve sükunet verdi? 

- Onun gerçek varlığı, Tanrı'nın çocuğu olan ve bedenin zayıflığının üstesinden nasıl geleceğini bilen 

ruhudur. Son saatinde, çarmıhta haykıran Efendisi gibi sakin ve soğukkanlı olduğunu gösterdi: Her şey 

tamamlandı. 

35 Bu örnekleri incelerseniz, insanın bedenden çok ruh olduğu ve bunun ruhsallaştığında Yasamın en 

yüce emirlerine itaat ettiği sonucuna varacaksınız. 

36 Bu ruhani yüksekliğe ulaşanlar için cennetin krallığının kapıları açılır ve onlar "ah" etmeden, 

şikayet etmeden oraya ulaşırlar. 

37 Bu itaatle, bu teslimiyet ve sevgiyle, bu öğrenciler Baba'nın huzuruna girdiler. Peki ya siz, 

ruhunuzun çağrısına ne zaman itaat edeceksiniz? - Acıdan ve bedeni ilgilendiren her şeyden 

korkuyorsunuz çünkü gerçeğe tamamen teslim olmuş değilsiniz; çünkü olsaydınız, sizi gerçeği 

söylemekten kim alıkoyabilirdi? Ölümle tehdit edilseniz bile sizi gerçeği söylemekten ve ilan etmekten 

kim alıkoyabilir? 

38 Vaftizci Yahya'nın başını neden kestiklerini biliyor musunuz? - Çünkü doğruyu söyledi, çünkü 

doğruluğu savundu ve dünyada kendilerine kral diyen ve çürümüşlük tahtında oturanların kusurlarına 

işaret etti. Ama büyük ruhlar büyük acılar çeker ve talihsizliğin, sefaletin, acının ve ölümün üzerine 

çıkarlarsa ve böylece görevlerini layıkıyla yerine getirirlerse - güne inleyerek başlayan ve akşamları 

itaatsizlik veya isyanla ağlayarak bitiren siz kimsiniz? Siz bedensiniz ve sadece bedensiniz çünkü henüz 

acının ve talihsizlik olarak adlandırdığınız her şeyin üzerine nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz. 

39 Bugün size söylediğim her şeyi dikkatle incelemeniz iyi olur. Anlayın: enkarne olmuş ruh ne kadar 

yüksekse, acıları ve acının bedeni üzerindeki etkileri o kadar az olacaktır. 

40 Elçi Yuhanna'yı kaynar yağa batırdılar ve o ölmedi. Baba'ya yükselmiş olan Ruh'un gücü, sıcaklığın 

gücünü azaltarak kendini gösterdi. 

41 Onu dışarı çıkardılar ve herhangi bir zarara uğramadığını gördüklerinde onu sürgüne gönderdiler 

ve o zaman bile, bu deneme onu ruhsal yerine getirişinde durdurmadan, Rab'bin yüksek öğütlerini yerine 

getirmeye devam etti. 

42 Bugün Beni dinleyen ve içinden yeni öğrencilerimin çıkacağı sizler, denemeler karşısında 

umutsuzluğa kapılıp Benim yolumdan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. 

43 Ne zaman Benim öğretimi yüreğinizde taşıyabilecek ve gerçeğin tanıklığı uğruna canınızı feda 

edebileceksiniz? 

44 İnsanlık sevgisi, hakikatin yüceltilmesi veya adaletin savunulması uğruna canlarını feda eden onca 

şehit örneği sizin için yeterli değil mi? Öğrencilerimin neler yapabileceğini anlamanız için bu örnekler 

yeterli değil mi? 

45 Rüzgar istediğinizden daha sert estiğinde rahatsızlık hissedersiniz; güneş çok yaktığında itiraz 

edersiniz ve bulutlar onu gizlediğinde karşı çıkarsınız. Fırtına çıktığında sığınacak bir yer ararsınız, 

azarlarsınız ve yer sallandığında dehşet içinde kaçarsınız. 

46 Sizler bir tahtta hüküm sürmek ve doğa güçlerinin yalnızca sizin yararınıza olacak şekilde 

emirlerinize itaat etmesi için doğmuş insanlar mısınız? 

47 Yasamı yerine getirirseniz ve kardeşlerinizin iyiliği için Benden bunu isterseniz, doğa güçleri size 

itaat edecektir! 

48 Yaşamda yararlı olabilmeniz için herkesin gerçeğin havarisi olmasını istiyorum; çünkü sizler 

Yaratıcı'nın planında yer alan bir görevi yerine getirmek için geldiniz. 
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49 Bu zamanda size öğretilerimin buğdayının bol olduğunu ve hala ekilmediğini söylüyorum. Bu işe 

sevginiz varsa ağlayın, çünkü size tohumunu veren ve tarlaları gösteren İlahi Ekinci hala yalnızdır. Ağlayın 

ki gözyaşlarınız daha sonra çalışacağınız tarlaları sulamaya hizmet etsin. 

50 Hemcinsleriniz tarafından incitilmekten korkmayın; hakaret dediğiniz şey onların size yaptığı iyi bir 

şeydir, görevinizi yerine getirmenize yardımcı olur. Gelişim yolunda ilerleyenlerin acı çekmesi gerektiğini 

bilmiyor musunuz? Ruhun tüm bu zayıflıklarla ilgilenmemesi gerektiğini, çünkü bunların yalnızca maddeyi 

etkileyen önemsiz şeyler olduğunu bilmiyor musunuz? 

51 Sizi hayat karşısında, hayatın iniş çıkışları ve acıları karşısında güçlü görmek istiyorum. 

52 Hayırseverlik uygulamasında güçlü olun ve şu ya da bu şekilde yargılanmayı umursamayın. Ne 

olduğunuzu söylemenize gerek yoktur; sadece (insanlara) okşamaya, merhamet etmeye hazır olmalısınız 

ve dudaklar nezaket, sağlam tavsiye ve bağışlamayı ifade etmeye hazır olmalıdır. 

53 Kaderiniz dünyevi yolunuzda iyilik yapmaktır. 

54 Evren olarak adlandırdığınız maddi yaratılışın, evrim halindeki ruhların ikamet yeri, bir 

mükemmellik yeri olduğunu anlayın. Ruhlar daha yüksek evlerde yaşamalarını sağlayan yüksek gelişime 

ulaştıklarında, daha önce yaşadıkları dünyalar amaçlarına hizmet etmiş olarak ortadan kalkacaktır. 

55 Varlıkları canlandıran ve organizmalara hayat veren tüm güç Bana geri dönecek; dünyaları 

aydınlatan tüm ışık Bana geri dönecek ve yaratılışın krallıklarına dökülen tüm güzellik Baba'nın Ruhu'nda 

olacak; ve bir kez Bende olduğunda, bu yaşam tüm ruhsal varlıklara, Rab'bin çocuklarına dökülecek olan 

ruhsal öze dönüşecek; çünkü size verdiğim armağanlardan sizi asla mahrum bırakmayacağım. 

56 Bilgelik, sonsuz yaşam, uyum, sonsuz güzellik, iyilik, tüm bunlar ve daha fazlası Rab'bin çocukları 

O'nunla birlikte mükemmellik mekânında yaşadıklarında olacaktır. 

57 Bugün bu hedeften çok uzaktasınız; bunun kanıtı, yeryüzünde ruhunuzla yaptıklarınıza itiraz 

etmem ve ruhani vadiye geldiğinizde, ruhu dünyadan geçişi sırasında bedeniyle yaptıklarından dolayı 

kınamamdır. Bu öğretide hala çocuk olduğunuz sürece, bu dünyalar, bu doğa, bu maddi yaşam kalmalıdır. 

58 Tanrı olarak sizi aydınlatıyor ve destekliyorum; Baba olarak sizi seviyor ve bekliyorum; Efendi 

olarak size öğretiyor ve yol gösteriyorum; ama Yargıç olarak sizi acımasızca yargılıyorum. 

59 Birisi benim her şeyi kendisi için isteyen zengin bir cimri gibi olduğumu söyleyebilir, çünkü 

koruduğu her şeyi korur ve geri alır; ama size doğrusunu söyleyeyim, nasıl dünyada içine yerleştirdiğim 

her şey Benim için değil de sizin içinse, sonsuz yaşamda da siz içine girip onun sahibi olana kadar her şeyi 

sizin için saklıyorum. 

60 Size yüceliğimin mirasçıları olduğunuzu söylemedim mi? O halde eksik olan tek şey, sizin 

olabilmesi ve tadını çıkarabilmeniz için liyakat kazanmanızdır. 

61 Yarattığım her şey Benim için değil, çocuklarım içindi. Sadece senin mutluluğunu, sonsuz saadetini 

istiyorum. 

62 Beni bulmak için yoldan çıkmaktan korkmayın, çünkü Ben sadece amaç değil, aynı zamanda 

yolum. Her kim Bana ulaşmak istiyorsa, alçakgönüllülük, aktif komşu sevgisi, teslimiyet yoluyla gelsin ve 

sevgide mükemmelliğe ulaşma çabasını güçlendirsin. 

63 Yürüyüşünüzün güvenli olabilmesi için, varlığınızda içsel birliğe ulaşın ki ruh bedene her zaman iyi 

yolda rehberlik edebilsin ve beden de ona itaat edebilsin. Kendinize karşı bu zaferi kazandığınızda, 

Babanızın isteğine itaat etmek sizin için kolay olacaktır. 

64 Yararsız şeylerden uzaklaşın; gereksiz şeyleri hayatınızdan çıkarın ve kendinizi yararsız şeylerle 

meşgul etmeyin. 

65 Tüm ahlaksızlıklardan kaçının. Bu şekilde ruhunuzu saf, bedeninizi sağlıklı tutacak ve ruhani 

yaşamda en büyük ödül olarak sizi bekleyen Vaat Edilmiş Topraklar'ın fethi için sevgi silahlarıyla 

savaşacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 19 
1 İnsanlar, hayatın cilveleri ve kaderin darbeleriyle çalkalanan zihinlerinizi sakinleştirin. 

2 Tamamen ışık zamanında olmanıza rağmen, kendinizi içinde yaşadığınız karanlıktan kurtarmaya 

çalışırken ne kadar çok mücadele ediyorsunuz! Mücadeleniz büyük ve bu yüzden yorgun geliyorsunuz. 

İşte tam da bu nedenle sizi birkaç dakikalığına dinlenmeye çağırdım, çünkü henüz başladığınız görevinizi 

yerine getirmeye devam etmelisiniz. 

3 Zaman zaman gelişiminize göre gizemimin perdelerini kaldırdım; çünkü yalnızca bu yolu izleyenler 

Bana ulaşabilir. 

4 Ben tüm yollardaki insanlara doğru yolu göstermek için onları arayan Üstadım. 

5 Sözüm, insanların cehaletine ve inançsızlığına karşı savaşmak için ışıktan bir kılıç olarak gelir. 

Varlığımı inkâr edenlerin önünde Kendimi tanıtmaya, onlara sormaya geldim: Size zar zor görünen çok 

sayıda dünyasıyla evreni kim yarattı? - Ey gerçeklerden uzaklaşarak bir Yaratıcı fikrinin yalnızca insan 

zihninin bir icadı olduğunu düşünme cüretini gösteren insanlar! Sınırlı ve küçük zihninizden ebedi ve 

sonsuz fikrinin doğabileceğini nasıl hayal edebilirsiniz? 

6 Yine de Beni sevdiklerini söyleyenler bile Bana gelirler ve onlara şöyle derim: Yasamın 

emrettiğinin tersini yaptığınız, eylemlerinizde sözlerinizle çelişen duygular göstererek kendinize ihanet 

ettiğiniz halde Beni sevdiğinizi nasıl söyleyebilirsiniz? 

7 Burada bile, Beni dinleyen kalabalıklar arasında, spiritüalist olduklarını söyleyen* ve spiritüalizmin 

gücünü ve bilgeliğini, ruhun güçlerini ve niteliklerini henüz bilmeyen ne kadar çok kişi var; ve eserleriyle, 

insanlığı ruhsal olarak parlak bir ışık gibi aydınlatan Öğretimi inkâr ediyorlar. Ama Benim sabrım sınırsızdır 

ve siz kendinizi Benim öğrencilerime dönüştürene kadar bekleyeceğim. Sizden, insan zihni aracılığıyla 

vahiy olarak aldığınız orijinal mesajı ışığıyla diğer insanlara taşıyan meşaleler yapmalıyım. 
* Yani, ruhun öğretisinin öğrencileri. Bu kişiler, hala maddeye bağlı olan ruhların ya da ruhsal gelişimi az olan 

kişilerin kendilerini gösterdikleri ruhçuluk akımının takipçileri olan ruhçularla karıştırılmamalıdır. 

8 Eğer insanlar tanıklığınızı reddeder ve sizinle çelişirlerse, onlara bu zamanın insanlığıyla bir 

randevum olduğunu ve bunu yerine getirmek için geldiğimi hatırlatın. Söyle onlara: Tekrar geleceğime söz 

verdiysem, bunun nedeni görevimin henüz bitmemiş olması ve tek bir günahkâr kalmayana kadar da 

bitmeyecek olmasıdır. Şöyle yazılmıştır: Eğer ağılda doksan dokuz koyun varsa ve biri Benden kaybolursa, 

onu ararım. 

9 Diğerlerinden daha az katı yürekli olmayan bu insanlardan başlayarak, insanların katı yüreklerini 

Öğretilerimin havarilerine dönüştürerek sevgimin gücünü size yeniden göstermek istiyorum. Size 

verdiğim bu yeni mesaj aracılığıyla bilginizi artırmanızı söylemeye geldim, öyle ki onu önceki vahiylerimle 

birleştirebilesiniz, ta ki Gerçeğime tanıklık etmeye ve onu kardeşlerinize öğretmeye layık olmak için 

Bilgelik Kitabı'nı zihninizde oluşturmayı başarana kadar. 

10 Size kışkırtıcı diyecekler; ama korkmayın, çünkü Efendinizi de zamanında - insanların dediği gibi - 

"huzuru bozduğu" için kınamışlardı. Size doğrusunu söyleyeyim, 

Ben sadece vahiylerimle birkaç insanın kalbini harekete geçirmek için değil, Sözümle tüm insanlığın 

ruhunu sarsmak için geldim. 

11 Böylece, Işığımın insanlar arasında çeşitli şekillerde kendini göstereceği ve onları bir kez daha 

titreteceği bu zamanda size geliyorum; bazıları sevinçle, bazıları korkuyla, bazıları da öfkeyle; ama 

Mesajımın duyurulacağı Saat gelir gelmez uyanmayacak kimse olmayacak. 

12 Ne kadar az imana sahiptiniz ve Mesih için haykırdınız, O'nun gelmesi gerektiğini bilen sizler! Ama 

artık Benim vahyime ve mesajıma sahip olduğunuza göre, artık zayıf, korkak ya da soğuk olmayacaksınız. 

13 Sana katı kalpli dediğim için seni incittim mi? ─ Size sadece gerçeği söyledim, çünkü tüm 

dünyalarda tüm yaratıklar Benim Yasamı yerine getiriyor ve siz Benim İlahi çağrıma yanıt vermiyorsunuz. 

14 Ama korkmayın, çünkü henüz kimse hedefe ulaşmadı; ama hepiniz ulaşacaksınız, size söz 

veriyorum, tüm zamanların Sözü olan Ben, size öğretmekten asla vazgeçmeyecek olan Ben, Yorulmak 

Bilmeyen. 
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15 Gerçeğin taşıyıcıları ve havarileri olmayı hayal etmeye başladınız; ama aceleci olmayın, her zaman 

vicdanınızın ışığını rehber edinin; çünkü henüz kendi içinizde bulamadığınız gerçeği nasıl ilan edebilirsiniz? 

Komşunuzun yaşam yoluna dikenler ve devedikenleri bırakırsanız, Beni sevdiğinizi ve kardeşlerinizi 

sevdiğinizi nasıl kanıtlayacaksınız? 

16 Benim gerçeğim olan yaşam deresinin suyu durgun, kristal berraklığında ve faydalıdır; ancak onu 

muhtaçlara verdiğiniz suyla karıştırmayın, çünkü bu bazen saf değildir. 

17 Kutsamamı al; sana eziyet eden büyük susuzluğu gideren tükenmez bir kaynak gibi içinde olsun. 

18 Kutsamam hastalıklarınız, acılarınız ve burukluklarınız için bir merhem gibi olsun; gelişim yolunda 

güç kaybedenleri hayata döndürsün. 

19 Daha yüksek ruhsal çabalarınızda size yardımcı olmak için, huzurumu insanlığın temsilcisi olarak 

kabul ettiğim Üçüncü Çağın elçisinin kalbine koyuyorum ve onun aracılığı ile ona sevgi dolu yardımımı 

veriyorum. 

20 Bugün insan zihninin üzerinde Benim sesimi duyuyorsunuz ve o size yeniden şöyle diyor: 

"Birbirinizi sevin". Böylece, İlk Çağ'da İsrail halkının Musa aracılığıyla aldığı Yasa'yı onaylayarak, size 

komşunuzu kendiniz gibi sevmeyi öğrettiğinde İsa'nın ağzından Rab'bin sesini duydunuz. 

21 Musa o dönemde Benim sözcümdü, sizi Vaat Edilmiş Toprakların kapılarına getirdi, ama oraya 

girmesine izin vermedim, çünkü orada ona kral tacı giydirecektiniz; ama size doğrusunu söyleyeyim, onun 

krallığı da bu dünyaya ait değildi. - Vaat edilen topraklar, orada huzur içinde yaşasınlar ve Baba'ya 

tapınmalarını sunsunlar diye halka verildi. Bu halk Yeruşalim'de Yehova için ilk tapınağı inşa etti ve 

Tanrısal Ruh orada Kendisini tanıttı; orada o kabilelerin çocuklarının ağıtlarını ya da övgülerini kabul etti. 

Sunağının üzerine Baba'yla yaptığın antlaşmanın simgesi olan Ahit Sandığı'nı yerleştirdin ve Kutsalların 

Kutsalı'nın önünde krallar ve bilginler boyunlarını eğdiler. 

22 Ritüel eylemlerin emanet edildiği kâhinler başlangıçta sevgiyle doluydular, ancak daha sonra kibir 

ve açgözlülüğün kemirici kurdunun kalplerine girmesine izin verdiler ve ikiyüzlülere, riyakârlara ve 

dünyevilere dönüştüler. Sonra birbiri ardına peygamberler ortaya çıktı ve Mesih'in gelişini duyurdular; 

halk tarafından reddedildiler, alay edildiler ve kurban edildiler. 

23 Böylece kanlarıyla Benim gelişimi hazırladılar. 

24 Tanrı'dan gelen her sözün gerçekleşmesi gerektiğinden, Mesih insanların arasında doğdu ve 

Baba'nın yasasını nasıl yerine getireceğinizi ve severek, bağışlayarak ve insanların yaşamlarını teselli ve 

ışıkla doldurarak Tanrı'ya nasıl tapınacağınızı öğretti. 

25 Kurtların çoktan soymaya başladığı koyunları toplamak için bir çoban olarak geldim ve onlara ağılı 

gösterdim. Dünyevi yolculuğum boyunca insanlara sevgiyi ve ondan gelen ve mucize olarak 

adlandırdıkları meyveleri öğrettim. Bu çalışmalar kalplerdeki inancı ateşledi ve bu sayede doğru yolu 

görmelerini sağladım. Binlerce, binlerce insan Benim Sözüme ve işlerime tanıklık etti, ama sadece on ikisi 

doğrudan Beni izledi. 

26 Ayrılma vaktim yaklaştığında onlara şöyle dedim: Yeruşalim şu anda Fısıh Bayramı'nı kutluyor, 

peygamberliklerin yerine gelmesi için oraya gitmemiz gerekiyor. Sonra öğrencilerime, sevgimin ilahi 

ateşiyle ruhlarına işlediğim son öğütlerimi verdim. Öğrencilerimle birlikte Yeruşalim'e gittim. Alçakgönüllü 

ve nazik eşeğin üzerinde kentin kapısından geçerken, aralarında iyileştirdiğim hastaların, yeniden gören 

körlerin, yeniden yürüyen topalların ve teselli bulup umutla dolan acı çekenlerin de bulunduğu kalabalık, 

vaat edilen Kurtarıcı sonunda geldiği için ilahiler, övgüler ve övgü şarkıları söyledi. Kimse o Fısıh 

Bayramı'nda benim kurbanlık kuzu olacağımı bilmiyordu. 

27 İçeri girdiğimde ve bakışlarımın ışığı altında yürekler titredi, hastalar şifa buldu ve göğüslerinden 

Haham'a karşı övgü ve şükran sözleri döküldü. Bunun üzerine Ferisiler Bana yaklaşıp şöyle dediler: "Rab, 

öğrencilerinin ve bu halkın karışık bağırışlarına son vermelerini sağla, çünkü bayram sırasında kentin 

düzenini bozuyorlar." Onlara şu yanıtı verdim: "Doğrusu, bunlar sussa, taşlar sevinç çığlıkları atar." 

Ferisiler oradan ayrıldılar; ama İsa'nın yaptığı işlerden dolayı korku ve endişe içinde olan yürekleri daha 

şimdiden ihaneti kışkırtmaya başlamıştı. 
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28 Böylece bir dönem Rab'bin halkının mabedi olan ve daha sonra pazar yerine dönüştürülen 

tapınağın kapısına ulaştım ve tapınağa saygısızlık edenleri dışarı çıkardım. 

29 Rab'bin hizmetkârları ve Yasa'nın öğretmenleri olduklarını söyleyenlerin yürekleri ve işleri İsa'nın 

yaptıkları karşısında yavaş yavaş açığa çıktı; o andan itibaren tehdit altında olan güçlerini kaybetmemek 

için O'nu öldürmeyi talep ettiler. 

30 Ruh'un Krallığı'ndan söz eden sevgi Sözümü sık sık işitmiş ve yüreğinde Efendisinin şefkatini ve 

sevgisini hissetmiş olan öğrencilerimden biri, zayıflığı ve vaatlerime olan inançsızlığı nedeniyle, çarmıh 

biçiminde üzerime düşen insan kötülüğünü içeri almak için açılan kapı oldu. O adamlar nasıl bir nefretle 

haykırıyor, İmparator'un tebaasının Beni çarmıha germesini talep ediyorlardı. Ancak insanların O'nun 

alçakgönüllülüğünü, sevgisini ve gücünü görebilmeleri için Tanrı Oğlu'nun büyük denemelerden geçmesi 

gerekliydi. 

31 Bu Bedenin Kanı yeryüzüne indi ve dünyada İlahi Sözü ilan eden insan dudakları Çarmıhtaki son 

ana kadar sevgi ve bağışlamadan söz etmeyi bırakmadı; ve Mesih Baba ile bir oldu, çünkü dünyada 

duyulmak üzere insan olan "Söz" her zaman Tanrı'daydı. 

32 Yıllar sonra, sözüm yerine gelsin diye kent ve o kutsal sayılan tapınak yıkıldı; o tapınağın tek bir 

taşı bile diğerinin üzerinde kalmadı. Süleyman'ın tapınağını, insanların gözünde ne kadar asil, büyük ve 

görkemli olsa da yıkabileceğimi ve üç gün içinde yeniden inşa edebileceğimi söylemiştim. 

33 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar bu sözlerin manevi anlamını anlamadılar; çünkü Ben 

Sonsuzluk olduğum için Benim için zaman geçmez. İşte ben Üçüncü Çağ'da, Üçüncü Gün'de gerçek 

tapınağın temelini atıyor ve onu insanların ruhuyla inşa ediyorum. 

34 İlyas, Yedi Mühür Kitabı'nın çözüldüğünü ve Altıncı Mühür'de açıldığını size duyurmak için seçildi. 

Sözüm, artık putperestliğe düşmemeniz ve yüreğinizde Tapınağımı inşa etmeme izin vermeniz için 

imanınızı tutuşturmak üzere ışıkla dolu olarak geldi. Bakın, insan eliyle yapılan işler yok olurken, Ruh'un 

işleri sonsuza dek kalıcıdır. 

35 Kayıplar bulunacak, kafası karışık olanlar aydınlanacak ve herkes kendisini Vaat Edilmiş Topraklara 

götürecek yolu bulacaktır. 

36 Beni bu dünyada tanımak istemediyseniz ya da kuşun yavrularını kanatları altında topladığı gibi 

sizi bir araya getirmeme izin vermediyseniz, sizi bu dünyanın ötesinde barış örtüm altında sonsuza dek 

birleştireceğim. 

37 Halkım, aranızdaki Yaşamımı size hatırlattım çünkü insanlığın arasında geçirdiğim o son haftayı 

anma günleri yaklaşıyor. Bu günlerde sanki sonsuzluktan size bir mesaj geliyormuş gibi hissediyorsunuz. 

38 Gördüğünüz her şey sanki size Ben'den söz ediyormuş gibi görünür. Güneş, tarlalar, şehirler, 

insanlar, her şey size sanki Üstat'tan bahsediyormuş gibi geliyor. Çünkü hafıza size Benim varlığımı 

yeniden hissettirir ve Ben de size sevgi mesajımı yeniden gönderirim. 

39 Bu günlerde gözleriniz ağlamak istiyorsa, bırakın ağlasın; yüreğiniz sevgiyle titriyorsa, bırakın 

titresin. 

40 Dünyevi kabuğu bir kalabalığı yok eden Mesih, bugün Kendisini ifşa edenle aynıdır; çünkü 

insanların yok ettiği bedendi, ama onun aracılığıyla konuşan "Söz" değildi. 

41 Hangi ölüm adımlarımı durdurabilir ya da hangi mezar beni geri çekebilir? - Yine de, istemeden, 

farkında olmadan, özü Üstat'ınki olan gerçeği kalplerinize gömdünüz. Sahip olduğunuz bu beden, 

ruhunuzun mezarına dönüştü. 

42 Ruh'un yüreğinizdeki mezar levhasını kaldırmasına izin verin ki ışıkla dolup gerçek yaşama 

yükselebilsin. 

43 Aşağıdaki şekilde, anlamakta zorlandığınız şeyleri size kolayca açıklayacağım: Mesih ve İlahi Sevgi 

Baba'nın Kendisidir. İsa, Tanrı'nın mesajını duyuran mükemmel bir insandı. O ruhsallaşmanın en yüksek 

ifadesiydi - işte bu yüzden O'na İlahi Üstat denir. 

44 Ey sevgili öğrenciler! Dünyada başardığım işleri düşündüğünüzde, kendinizi Bana denk 

olamayacak kadar beceriksiz ve küçük hissediyorsunuz. O zamandan bu yana geçen zamanı 

düşündüğünüzde, ruhsal açıdan çok az geliştiğinizi fark ediyorsunuz. Mesajlarımı doğrudan alabilmek, 
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gelecek olana nüfuz edebilmek ve ruhun nitelikleri vasıtasıyla insanlığın içinde sizi çevreleyen çatışmaları, 

denemeleri ve kaosu çözebilmek için ruhani yeteneklerinizi geliştirme özlemini ve ihtiyacını hissettiğiniz 

anlar vardır. 

45 Ruh'un bakışıyla bakmayı ne kadar çok arzuluyorsunuz! Ve bakacaksınız, ama ancak Rab'bin 

vahiylerini daha iyi anladığınızı keşfettiğinizde, ruhunuzu aydınlatan vicdan ışığının size rehberlik 

etmesine izin verdiğinizde. 

46 Bu arada, bu mesajı çalışın ve not edin, çünkü bu sözü artık duymayacağınız zamanlar gelecek ve o 

zaman sizin için sadece kutsal yazılar kalacak. 

47 Sözümün, ondan kitaplar oluşturulduğunda, yeryüzüne yayılması gerektiğinde, Benden çıktığı gibi 

tertemiz bir şekilde basılmasını istiyorum. 

48 Kitaplarınıza bu şekilde girmesine izin verirseniz, ondan insanlığı aydınlatacak bir ışık akacak ve 

ruhani anlamı tüm insanlar tarafından hissedilecek ve anlaşılacaktır. 

49 Bu seferki mesajım da inkar edilecek ve buna karşı mücadele edilecektir. Bazıları Benim 

tezahürümün hiçbir işe yaramadığını söyleyecektir; ama endişelenmeyin, çünkü İkinci Çağ Çalışmam da 

tartışıldı, inkâr edildi, alay edildi ve yine de bir kalp diğerinden ve bir ruh diğerinden aranızda çektiğim 

acıyı tanıdı ve takdir etti. 

50 Halkım, şunu bilin ki, "İsa'nın acısının kurtuluşumuzla ne ilgisi var?" diyenler olmuştur ve hâlâ da 

vardır. Onun çektiği acılar bize kutsanmışlık veremez." Ama Gerçeğin Ruhu size söyler: İsa aracılığıyla, 

kendilerinden yaşamı çekip alan kişinin ellerini kokulandıran bu güzel kokulu bitkiler gibi insanların 

arasındaydım. 

51 Bana verdiğiniz ve benim de kabul ettiğim o haç, size olan sevgimin bir kanıtı ve aynı zamanda 

Benim örneğimle kendinizi kurtaracağınızın da bir kanıtıydı. Kurbanımın işe yaramayacağını bilseydim, 

onu size sunacağımı neden düşünüyorsunuz? Size Baba'nın işinde tek bir tohumun bile kaybolmadığını 

söylediğimi hatırlamıyor musunuz? 

Efendi'nin böğrü açıldığında, hepinizin sonsuzlukta yaşayabilmeniz için açılan kapıyı görmenizi istedi 

ve bu kapıyı ilk gören, mızrağını İsa'nın bedenine saplayan asker oldu. 

52 Benim Aşkım, oduncunun baltasını kokulandıran ve onun varlığını çalan ağaç gibidir. O bedenden 

akan her damla kan bu insanlığın üzerine yayıldı, herkesi bağışladı ve varlıklarını öğretilerimin ilahi özüyle 

kokulandırdı. 

53 Ama eğer bu insanlık, körlüğü içinde, bu kurbanın kurtuluşu için yeterli olmadığını düşünüyorsa, 

işte yeniden Benim Sözüm, bu mesajı nasıl yorumlayacağını bilmeyen insan sözü değil, Öğretimin ve 

Eserlerimin ölümsüz özünü öğreten Benim Sözüm, insanların Golgota'da insanlığın sevgisi için dökülen 

Kanın manevi değerini anlayacakları ilahi açıklama. 

54 Bu kurbanın ne anlama geldiğini size söyleyeyim, çünkü Ben size ait olduğum gibi siz de Bana 

aitsiniz. 

55 Hiçbir yaratıkta düşman görmedim, çünkü hepiniz Benim çocuklarımsınız. Bir insan kardeşe atıfta 

bulunan "düşman" sözcüğü, onu söyleyen kişinin dudaklarını kirletir. 

56 Longinus* böğrümü deldi ve kör gözlerine ışık olan kanı onun üzerine akıttım. 
* Romalı askerin adı. 

57 Efendiniz gibi olmanızı, kendinizi doğru bir şekilde Benim öğrencilerim olarak adlandırmanızı 

istiyorum. Benim mirasım sevgi ve bilgeliktir. Size gelen Mesih'ti ve şu anda sizinle konuşan da Mesih'tir; 

ama Beni Tanrı'dan ayırmaya ya da Beni O'nun dışında görmeye çalışmayın, çünkü Ben Baba'yla birim ve 

her zaman öyle oldum. Size Mesih'in İlahi Sevgi olduğunu söyledim; bu nedenle, Beni Baba'dan ayırmaya 

çalışmayın. O'nun çocuklarına karşı sevgisi olmayan bir Baba olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu fikir 

nereden aklına geldi? Bunun farkına varmanızın zamanı geldi. 

58 Hiç kimse Yaratıcı olan Tanrı'ya Baba demekten utanmasın, çünkü bu O'nun gerçek adıdır. 

59 Daha önce anlayamadığınız şeyleri anlayabilmeniz için size ışığı yeniden getirdim. 

60 Eğer ruhunuzu dünyaya göndermeden önce ona bir öğretiler dünyası vereceğimi söylediysem, 

bugün de ona bir bilgelik cenneti sunduğumu söylüyorum. 
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61 Bu ruhsallaşma yolunda yürüdüğünüzde, size sözünü ettiğim cennete kavuşacaksınız. 

62 Ruhun bilgeliği asla sönmeyen bir ışıktır. 

63 Ben Efendi'yim, vicdan aracılığıyla sizinle konuşan, her birinize sadece benim gelmem gereken 

şekilde, sizinle konuşurken sizi okşayan Mesih'im. 

64 Burada Ben varım ve Beni, Bana hizmet edeceğini bildiğim, çünkü onları Ben yarattığım, 

görünüşte yararsız varlıkları sevgi işi için ararken görüyorsunuz. 

65 Ruhunuzdan, iradenizden, kalbinizden, zihninizden yararlanıyorum ve siz donanma ve aydınlanma 

zamanınıza ulaşana kadar - sizi enstrümanlarıma dönüştürerek sizden yararlanabileceğim zaman - bilgece 

dersi öğrenebilmeniz için size öğretilerimi bırakıyorum. 

66 Sizi Sözüm aracılığıyla hazırladığım bu anma günlerini yaşayın. Yeryüzünün insan nankörlüğüne 

karşı kendini savunduğu ve göklerin karardığı, ancak Kuzu'nun isyan etmediği o saati düşünün, kendinizi 

ona bırakın. 

67 Üstat'ın Çarmıh'taki bakışı üzücüydü, ama onunla sizi kutsadı. Bu kalabalıklar için ölüme gitti, ama 

imanla doğmaları halinde kısa süre sonra tüm yüreklerde yeniden dirileceğini biliyordu. 

68 Kudüs'e gidenler, oralarda ruhu şaşırtan bir atmosfer olduğunu ve ışığın bile tuhaf göründüğünü 

söylüyorlar. 

69 Size gerçekten söylüyorum, bu vicdanın sesidir, kalbi titreten anılardır ve İsa orada ölmüş ve 

insanlık O'nu bir daha görmemiş olsa da, Mesih her yerde Varlığı, varlığı ve gücüyle görünür. 

70 Kadınlı erkekli kervanlar Kudüs'e doğru yola çıkar ve o mekânlara girerken bazen dostane, bazen 

de acı anılar akla gelir. İsa'nın varlığının her şeye nüfuz ettiğini görürler. Ama herkes nerede olursa olsun 

ruhunda Benim İlahi Varlığıma sahip olduğuna göre, neden maddi izler aramak için hac yolculuğunda bu 

kadar uzağa gidilsin? 

71 Bu öğreti aracılığıyla hepinizin bir kardeşlik mesajı, bir müjde, bir sevgi; bir selam, bir damla şifalı 

merhem, tüm kardeşleriniz için bir dostluk kucaklaması taşımak üzere yola çıkmanızı diliyorum. 

72 Bu zamanda geliyorum ki, yeryüzünden, öğretilerimin ışığıyla, elçim Yuhanna'nın Vahiy'inde 

gördüğü, ruhlara vaat edilen Yeni Kudüs'ü, Parlak Şehir'i görebilesiniz; ama ilk Kudüs'te insanın kötülüğü 

Beni işkence çarmıhında yüceltirken, ruhani olacak Yeni Şehir'de ruhlar Beni sevgilerinin sunağı üzerinde 

yükseltecekler. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 20 
1 Sözümün kitabı ilahi ve gerçek sevginin kitabıdır; onda değişmeyen gerçeği bulacaksınız. Ona 

ulaşın ve sonsuzlukta gelişmenize ve huzura kavuşmanıza yardımcı olacak bilgeliği bulacaksınız. Onun 

anlamını çarpıtan ya da değiştiren kişi suç işlemiş olur ve Benim mükemmel öğretime uygun olmayan tek 

bir kelimeyi çıkaran ya da ekleyen kişi Yasamı ciddi bir şekilde ihlal etmiş olur. 

2 Bu Sözü orijinal saflığında saklayın, çünkü o insanlara bırakacağım en güzel mirastır. Öğretimi 

yazın ve kardeşlerinize duyurun; bu mirastan siz sorumlu olduğunuz için onu sadakatle koruyun. 

3 Yarın insan onda Benim vahyimin özünü bulacak ve bu da onu öğretilerinin ışığıyla hakikat yoluna 

götürecektir. 

4 Bu yazılar ebeveynlerden çocuklara, akışı tükenmez bir şekilde fışkıracak ve kalpten kalbe gidecek 

olan canlı bir su kaynağı olarak miras bırakılacaktır. Çağlar boyunca aldığınız ilahi vahiyleri size açıklayacak 

olan büyük Yaşam Kitabı'nda, Ruhsallaşma Kitabı'nda çalışın. 

5 Ben size her bilginin aslına döndürüleceğine dair söz vermedim mi? Çünkü bu, size bildirilmiş olan 

zamandır. 

6 Size doğruyu söylüyorum: Her kim bilgisini artırmak için gerçek bir arzuyla Kitabımın öğretileri 

üzerinde düşünür ve derinleşirse, ruhu için ışık kazanacak ve Beni kendisine daha yakın hissedecektir. 

7 Geçmişin ve bugünün mitleri yıkılacak; vasat ve yanlış olan her şey devrilecek; çünkü artık 

kusurlarla beslenemeyeceğiniz zaman gelecek ve o zaman ruh, tek gıdası olarak hizmet edebilmesi için 

gerçeği aramaya koyulacak. 

8 Bu öğretilerde insanlık, bugüne kadar ruhsallaşma eksikliği nedeniyle anlayamadığı vahiylerimin 

özünü bulacaktır. Eski zamanlardan beri onu elçilerim, temsilcilerim ve yorumcularım aracılığıyla size 

emanet ettim, ancak ondan yalnızca efsaneler ve gelenekler oluşturmanıza hizmet etti. Kendinizi 

yüzyıllarca sürecek karmaşa ve ıstıraptan kurtarmak istiyorsanız, bu öğreti üzerinde saygı ve sevgiyle 

düşünün ve çalışın. Ama unutmayın ki, yalnızca kitaba sahip olmakla yetinirseniz görevinizi yerine 

getirmiş olmazsınız; hayır, gerçekten Benim öğrencilerim olacaksanız, bu kitap sizi uyandırmalı ve 

öğretmelidir. Size gösterdiğim örnek, sevgi ve yardımseverlikle öğretin. 

9 Benim tarafımdan yazdırılan bu kitabı okuyarak kendinizi donatın ve eylemlerinizle, güzel 

sözlerinizle, iyi işlerinizle, gerçek merhamet ve sevgi bakışlarınızla öğretmeye karar verin. 

10 Sizinle birlikteliğimin bu dönemi ruhunuz için unutulmaz olacaktır; tıpkı geçmiş öğretilerimin anısı 

gibi, sözlerimin silinmez izi de onda kalacaktır. 

11 Sevgili öğrencilerim, ruhani duyarlılığınızla Sözümün içerdiği ilahi anlamı kavramayı öğrenin ve 

onu izlerseniz, doğru yoldan asla sapmayacaksınız. 

12 Sözümü kendi keyfine göre yorumlayanın vay haline, çünkü bunun hesabını Bana verecektir. 

13 Yeryüzünde pek çok insan, Baba'nın sevgi işindeki iş arkadaşları olarak sahip oldukları 

sorumluluğun farkında olmadan kendilerini gerçeği tahrif etmeye adamışlardır. Birçoklarının yaşadıkları 

olayları nasıl yorumlayacaklarını bilmedikleri için bilmedikleri bu yargı zamanında, adalet her ruhun 

içindedir ve bu dünyadaki yolculuğu sırasında ondan sevgi yasası içinde ve dışında yaptığı işlerin hesabını 

sorar. 

14 Bu yazılarda ilham yoluyla verilen vahiylerimin özünü kim değiştirirse, yaptıklarından Bana karşı 

sorumlu olacaktır. Bu nedenle, dürüstçe ilerlemelisiniz, çünkü bu öğretiler, ister bedenlenmiş ister ruh 

halinde olsun, daha büyük öğretileri bekleyen çocuklarıma olan sevgimin mirasıdır. 

15 İşittiğiniz ruhani mesaj, ilahi ışığın, onu kendinden geçmiş bir halde algılayan insan enstrümanları 

aracılığıyla kendini göstermesidir. Kendisini ruhsal olarak bu biçimde gösterenin Mesih olduğuna 

inanmıyorsanız, Bana istediğiniz ismi verin, ama bu dudaklardan dökülen sözün özünü hissedin. Ancak bu 

şekilde sizi sevgiyle barış ve iyilik yoluna çağıranın, haklı olarak İlahi Üstat olarak adlandırdığınız Mesih'ten 

başkası olamayacağını anlayacaksınız. 
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16 Daha sonra anlayacaksınız ki, tıpkı benim tüm evrene ışık parıltıları olan düşünceler gönderdiğim 

gibi, siz de bulunduğunuz ruhsal mükemmellik aşamasından, kardeşlerinizin düşüncelerine ve ruhlarına 

sevginizi ruhsal bir mesaj olarak gönderebilirsiniz. 

17 Kendinizi sevgiyle tatmin edin, bunu ruhen hissedin ki komşunuza da ifade edebilesiniz. 

Öğretilerime kayıtsız kalmayın ki, inanç ve maneviyattan yoksun insanların ortasında bir kez daha kafa 

karışıklığına düşmeyesiniz. 

18 Size geçmiş zamanlarda getirdiklerime benzer talimatlar veriyorum ki bu sayede kendinizi 

tanıyabilesiniz, kim olduğunuzu ve ne amaçla yaratıldığınızı bilebilesiniz. Bu, Beni tanımak için 

atabileceğiniz en emin adım olacaktır. Bu yüzden size soruyorum: Kendinizi bile tanımazken Baba'yı nasıl 

tanıyacaksınız? 

19 Ben, hâlâ bedende yaşadığınız ve emirlerimi yerine getirmediğiniz için tam anlamıyla 

kavrayamadığınız Şey'im. Siz maddeye tabisiniz ve aynı şekilde sınırlı bir zihne sahip olduğunuz için, Beni 

materyalizminize göre inceliyorsunuz. Yasamın sizin için belirlediği yolun dışında Beni incelemeyi bırakın, 

çünkü bu sadece sizi yoldan çıkarmaya hizmet edecektir. Bunun yerine, birbirinizi severek kendinizi 

tanıyın; çağlar boyunca Benim mükemmel öğretimi oluşturan ilahi tezahürleri inceleyin. Şu anda sahip 

olduğunuz zayıf ve yetersiz bilgiyle Beni aramaya çalışmayın, çünkü bu sizi kafa karışıklığına 

sürükleyecektir. 

20 İnsanın doğal halinin iyilik, ruhsal huzur ve kendisini çevreleyen her şeyle uyum olduğunu bilin. 

Hayatı boyunca bu erdemleri uygulamaya devam eden kişi, kendisini Tanrı'nın bilgisine götürecek olan 

doğru yolda yürümektedir. Ancak bu yoldan ayrılır ve eylemlerinize rehberlik etmesi gereken yasayı 

unutursanız, insanın her zaman içinde kalması gereken doğal durum olan ruhani yükseliş yolundan uzakta 

yaşadığınız anları gözyaşlarıyla telafi etmek zorunda kalırsınız. 

21 Komşunuza karşı sevgi hissetmiyorsunuz ve bu yüzden sürekli acı çekiyorsunuz. Size tüm 

bilgeliklerin en yücesini öğreten "Birbirinizi sevin" diyen Emrimi unuttunuz. - Ey insanlar, Tanrı hakkındaki 

araştırmalarınız sizi nereye götürdü? - Kardeş kavgasına, kaosa; işte hatanızın sonuçları. Bugün 

günahlarınızı kanınızla, gözyaşlarınızla ve umutsuzluğunuzla temizliyorsunuz. Ruhum sizi böyle görüyor. 

Bu nedenle, yararsızlıktan uzaklaşın, Yasamı yerine getirin, kendinizi kardeşler arasında tanıyın ve karşılıklı 

anlayış ve sevginizin uyumunda Rabbinizi tanıyacaksınız. 

22 Açık ve basit olan öğretilerim üzerinde iyice düşünün; ama önce sonsuz olanı kavramaya 

çalışmayın, çünkü hata yaparsınız. 

23 Eğer O'nu önce kardeşlerinizde sevmediyseniz, Tanrı'nızı sevdiğinizi nasıl söyleyebilirsiniz? Bu 

Sözün iyiliğini kalplerinizde hissedin, öğrenciler, onun özünün Benim, Gerçeğin ve aynı zamanda Sevginin 

olduğunu düşünün. Söz ve yazı sizindir, onlar insanın eseridir. Birini diğeri olarak yorumlayın ve açıklayın; 

vardığınız sonuçlar derin, kesin ve doğru olacaktır. 

24 Sözümden şifalı merhem alarak maddi varlığınızı besleyin. Kitabınızın sayfaları arasında ışıltımın ve 

okşamamın nasıl hala mevcut olduğunu görün! 

25 Bugün Sözümden aldığınız bu sonsuz yaşam ekmeğini ihtiyacı olanlarla paylaşın ve yarın bu 

öğretileri okuyarak, zayıf gelişimleri nedeniyle kurtuluş umudu olmayan ruhlara sunmayı ihmal etmeyin. 

Acı çekenlere merhamet edin. 

26 Kardeşlerinize Benim sevgi sözümü ekin; yüreklerinizde sevgi varken yok olmanız olanaksızdır. Bu 

ilahi hazineyi nasıl koruyacağınızı bilirseniz, kendinizi pek çok acıdan kurtarır ve gelişiminizde ilerleme 

kaydedersiniz, ey sevgili öğrenciler, kardeşlerinizin Bana yaklaşmalarına yardımcı olursunuz. 

27 İnsanlık arasında kendilerini acılarla arındırmış ve senden gelecek barış mesajımı özlemle 

bekleyenler var. Size bu zor görev için işaretlenmiş ruhların sayısının sonsuz olduğunu söyledim, bunu 

hesaplayamazsınız ya da hayal edemezsiniz. Hepsinin içine bu sevgi tohumunu bırakın. 

28 Hepiniz ruhani mükemmellik merdiveninde ilerliyorsunuz; bazıları şu anda kavrayamadığınız 

gelişime ulaştı, diğerleri ise sizden sonra geliyor. 
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29 Mücadeleleriyle, sevgileriyle, çabalarıyla büyük olan büyük ruhlar, küçük kardeşleriyle, 

uzaktakilerle, ihmalkârlarla uyum ararlar; görevleri asil ve yüksektir, Benim Tanrısallığıma ve size olan 

sevgileri de çok büyüktür. 

30 Bu ruhlar faaliyet için, daha yüksek gelişim için yaratıldıklarını bilirler; Tanrı'nın çocukları için 

hareketsizlik olmadığını bilirler. Yaratılışta her şey yaşam, hareket, denge ve uyumdur; ve bu nedenle bu 

sayısız varlık çalışır, çaba gösterir ve mücadelelerinden zevk alır, bu şekilde Rablerini yücelttiklerini ve 

komşularının ilerlemesine ve mükemmelleşmesine hizmet ettiklerini bilirler. 

31 Bugün, Yasamın sizin için çizdiği yolun dışında olduğunuz için, bu kardeşlerinizin üzerinizdeki 

etkisini bilmiyorsunuz; ancak size gönderdikleri bu ışımaları, ilhamları ve mesajları algılayacak duyarlılığa 

sahipseniz, varlıklarını adadıkları sayısız meslek ve asil işler hakkında bir fikir sahibi olacaksınız. 

32 Yaratılış'ın temel bileşenlerine uyumsuzluk getirmemek için, bu ruhların Yaratıcı'nın yasalarına 

duydukları sevgi ve saygıyla, asla kendilerine ait olmayanı almadıklarını, yasak olana dokunmadıklarını ve 

girmemeleri gerektiğini bildikleri yerlere girmediklerini bilmelisiniz. 

33 Dünyada büyük ve güçlü olma arayışında, öğretilerime en ufak bir saygı duymadan, bilimin 

anahtarıyla doğanın yıkıcı güçlerini arayan, bilinmeyen güçlere kapıları açan ve bu şekilde kendilerini 

çevreleyen doğadaki uyumu yok eden yeryüzü insanları bunu ne kadar farklı yapıyorlar! 

34 İnsan ruhani dünyanın bilgece öğütlerini dinlemek ve böylece onun ilhamlarıyla yönlendirilmek 

için kendini nasıl donatacağını ne zaman bilecek? 

35 Gerçekten, size söylüyorum, bu sizi güvenli bir şekilde yaklaşmakta olan dağın tepesine götürmek 

için yeterli olacaktır; orada önünüzde, şu anda sadece size iyilik yapmak ve zorluklarınızda size yardımcı 

olmak için orada bulunan Ruhlar tarafından kat edilen, sizi adım adım Babanızın hepinizi beklediği yolun 

sonuna yaklaştıran düz ve ışıklı bir yol göreceksiniz. 

36 Size bu varlıkların iyiliğinden ve ruhani yüceliğinden bahsettiğime göre, onların da sizin gibi en 

başından beri özgür irade armağanına, yani Yaratıcı'nın çocuklarına olan sevgisinin kanıtı olan gerçek ve 

kutsal eylem özgürlüğüne sahip olduklarını söylemeliyim. 

37 Özgür iradesinden yoksun bırakılırsa ruha ne olur? - Her şeyden önce, ruh olmazdı ve bu nedenle 

de En Yüce'ye layık bir yaratık olmazdı; sizin yaptığınız makineler gibi bir şey olurdu, kendi yaşamı 

olmayan, zekası olmayan, iradesi olmayan, arzusu olmayan bir şey. 

38 Size duyurduğum gibi, biliminiz yavaş yavaş her şeyde enerji, hareket ve dönüşüm olduğunu 

keşfediyor. 

39 Araştırma, çalışma ve deney yapma özgürlüğünüz olmasaydı, insanlığın bilim yoluyla keşfettiği her 

şeyi keşfedebilir miydiniz? Dahası, eğer ruhunuz bu tezahürlerden kendini alıkoymuş olsaydı, bu ruhani 

tezahürü aldığınız şekilde alabilir miydiniz? 

40 Bana özgür iradeniz yüzünden hatalara ve yanlışlara düştüğünüzü söylüyorsunuz. Yanıt olarak 

size, bu armağan sayesinde gelişiminizin başlangıcında başladığınız noktanın sonsuz derecede üzerine 

çıkabileceğinizi söylüyorum. 

41 Özgür iradeden ayrı olarak, hiç kimse yoldan çıkmasın diye her ruhun vicdanına ışığımı verdim; 

ama sesimi duymak istemeyenler ya da ruhsal ışığı aramak için iç varlıklarına nüfuz etmek istemeyenler, 

kısa süre sonra insan yaşamının sayısız güzelliği tarafından baştan çıkarılmalarına izin verdiler, ruhları için 

yasamın desteğini kaybettiler ve tökezleyip düşmek zorunda kaldılar. 

42 Tek bir suç birçok acı verici sonuç doğurmuştur ve bunun nedeni kusurluluğun ilahi sevgiyle uyum 

içinde olmamasıdır. 

43 Sadakatle ve tövbe ederek hemen Baba'ya dönenler ve O'ndan kendilerini arındırmasını ve 

işledikleri hatalardan kurtarmasını isteyenler, Rab onları sonsuz sevgi ve merhametle kabul etti, ruhlarını 

teselli etti, hatalarını telafi etmeleri için onları gönderdi ve görevlerinde onları onayladı. 

44 Herkesin ilk itaatsizliklerinden sonra uysal ve pişman bir şekilde geri döndüğünü düşünmeyin. 

Hayır, çoğu gurur ya da kızgınlıkla geldi. Utançla dolu olan ve suçluluklarını bilen diğerleri, suçlarını Benim 

önümde haklı çıkarmak istediler ve alçakgönüllülüğün kanıtı olan tövbe ve ıslah yoluyla kendilerini 
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arındırmak yerine, sevgimin öngördüğü yasaların dışında, kendi tarzlarına göre bir yaşam yaratmayı 

seçtiler. 

45 Bunun üzerine Benim adaletim ortaya çıktı, ama onları cezalandırmak için değil, onarmak için, 

onları yok etmek için değil, kendilerini mükemmelleştirmeleri için onlara tam bir fırsat sunarak onları 

sonsuza dek korumak için. 

46 O ilk günahkârlardan kaçı hâlâ kendilerini lekelerinden kurtarmayı başaramadı; çünkü bir 

düşüşten diğerine, yalnızca Benim yasamın uygulanmasının onları kurtarabileceği uçurumun daha da 

derinlerine düştüler. 

47 Bu Talimatın başında size sözünü ettiğim ve sizin için koruyucular, üstatlar, danışmanlar, rehberler 

ve hekimler olan Ruhlar arasında, itaatsizliğin neden olduğu düşüşleri ve acı kadehini deneyimlemiş 

olanların da bulunduğunu söylüyorum; ancak onlar zaman içinde işlerini düşündüler ve kendilerini iyiliğin, 

sevginin, merhametin ve kefaretin sularında arındırdılar. 

48 Onları örnek alın çocuklarım, onlar gibi günahın üzerine çıkın ki siz de tüm varlıkların mutluluğu 

için Baba'yla birlikte çalışmanın ilahi sevincini hissedebilesiniz. 

49 Evrim yolunuzda sınanmak, yaşam dersleri almak için bulunduğunuzu ve bu derslerin yolunuzda 

karşılaştığınız olaylar olduğunu anlayın. 

50 Sizler, "tarlakuşunun "* gelişini beklemek üzere toplandığınız bu yuvayı inşa eden kuşlar gibisiniz. 

Bazen fırtına ağacı kırbaçlar ve korkuyla kaçar, sığınacak bir yer arar ve dehşet içinde "Efendi buna neden 

izin verdi?" diye sorarsınız. Ama Efendi size söyler: Bu sınamalara izin veriyorum ki, inşa ettiğiniz şeyin 

sağlam mı yoksa hâlâ kırılgan mı olduğunu kendi kendinize anlayabilesiniz. 
* İnsan "ses taşıyıcıları" aracılığıyla Rab'bin sesi için şiirsel alegori. 

51 Bu dua evi, Sözümü işitmek için toplandığınız tüm yerler gibi, size dersler ve denemeler olduğunu 

söylediğim zamanların değişimlerine tabidir. 

52 Ruhsal olarak birlik içinde yaşayın ki, kendinizi bir kasırga tarafından kamçılanmış bulduğunuzda, 

her biriniz yerini alabilsin ve fırtına dinip huzur yeniden size dönene kadar sadık kalabilsin; ama kendinizi 

birleşmekten ve zorluklara meydan okumaktan aciz görürseniz, uzuvlarının işe yaramadığını bildiği için 

artık hareket etmek için kendini zorlamayan topal adam gibi olursunuz. Ruhunuzda mevcut olan yetiler 

ne işe yarar ki, eğer onların değerini fark etme zamanı geldiğinde şüpheye düşer, umutsuzluğa kapılır ve 

ruhani görevinizi terk ederseniz? 

53 Toplandığınız yeri denemeler kırbaçlıyor diye varlığımdan şüphe mi ediyorsunuz? Size diyorum ki, 

bu yerler artık var olmadığında bile ayakta durup konuşacağım. 

54 Montajın maddi yerleri konusunda fanatik olmayın. Yıkılmaz ve ebedi tapınağın kalbinizde inşa 

ettiğiniz tapınak olduğunu anlamıyor musunuz? 

55 Dinlenme saatlerinde kendinizi yoklayın ki, yaptıklarınızın değerinin gerçek mi yoksa görünürde mi 

olduğunu, erdemlerinizin yalnızca sizin tarafınızdan mı böyle görüldüğünü yoksa Bana ulaşıp ulaşmadığını 

vicdanınız size söylesin. 

56 Benim bildirime sahip olmanıza ve Benim bilge ve sevgi dolu cümlelerimi dinlemekten zevk 

almanıza rağmen, kendinizi gelecek zamanlar için hazırlamıyorsunuz. Öte yandan, bu mesajı almayan 

kardeşlerinize bakın, yaptıkları şeylerin çoğu maddi olsa bile nasıl şekillendiriyorlar, çalışıyorlar ve inşa 

ediyorlar! Onların çabalarını ve birlikteliklerini örnek alın! 

57 Onlar da karşı çıkıyorlar, zulüm görüyorlar ve kınanıyorlar; yine de Benden şüphe etmiyorlar. 

Ancak, yeni öğrencilerim olarak adlandırılan ve Kutsal Ruh olarak tezahürümü duyan sizler, bu buluşma 

evinin yaşamınızın doğasında var olan zorluklara ve denemelere maruz kaldığını gördüğünüz anlar 

nedeniyle şüphe duyuyorsunuz. 

58 Çocuklar sırası geldiğinde ebeveyn olmak için gelişir ve yetişkin olurlar; ama siz ruhunuzda 

çocuksu kalırsınız ve ne büyümek ne de bilgi ve sevgide artmak istersiniz. 

59 Baba'nın mükemmelliğine uygun olarak yaratılan her şey için doğru bir açıklama ve varlığının bir 

nedeni vardır; ancak siz ne mükemmellik, ne adalet ne de bunun için bir neden görüyorsunuz. İşler sizin 
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anladığınız gibi olmadığında kuşku duyarsınız; umutlarınız gerçekleşmediğinde kuşku duyarsınız; her 

acınızda Benden kuşku duyarsınız ve doğanın güçlerinin açığa çıktığını gördüğünüzde kuşkunuz artar. 

60 Eğer Beni Tanrınız ve Babanız olarak sevmiyorsanız, Beni hangi konuma koyuyorsunuz? Her 

denemede size verdiğim mesajı anlamadan, sınırlı ve küçük bir şekilde düşünüyorsunuz. Size gerçekten 

söylüyorum, size yaşam boyunca gönderdiğim öğretilerin anlamını yorumlarsanız, benim kim olduğumu 

ve her dersin nedenini bileceksiniz. 

61 Tıpkı dünyada okumayı öğrendiğiniz gibi, ruhun öğretisini ve onun sevgi dilini kavramayı öğrenin. 

62 Bazıları bu dünyanın sadece maddi beden için var olduğuna inanır, böylece bedenin tutkuları 

onun içinde zafer kazanabilir; ama bu şekilde ruhun daha yüksek gelişimini durdururlar. - Ey hayatı senin 

isteğine göre şekillendirmek isteyen küçük ve kibirli insanlar! Bu dünyanın madde için olduğu kadar ruh 

için de olduğunu anlayın; bu nedenle size her zaman maddenin yasasını yerine getirmeyi ve aynı zamanda 

ruhun gelişimine yardımcı olmayı öğrettim. Maddeye bağlı olan İkinci Çağ insanlarına şunu söylemek 

zorundaydım: "Tanrı'nın olanı Tanrı'ya, Sezar'ın olanı Sezar'a verin". 

63 Zayıflığı, sefilliği, sefaleti ve tutkuları yenmek ve şüpheyi yok etmek için iman ve iyi işler 

vazgeçilmezdir; bunlar imkânsıza hükmeden erdemlerdir; bunlarla karşılaştırıldığında, zor ve ulaşılmaz 

olan gölgeler gibi kaybolur. 

64 İkinci Çağ'da Bana inanan insanlara, "İmanınız sizi kurtardı" dedim. Bunu bu şekilde açıkladım 

çünkü inanç iyileştirici bir güçtür, dönüştüren bir güçtür ve ışığı karanlığı yok eder. 

65 Gerçekten, gerçekten, size söylüyorum: İmkansız diye bir şey yoktur. Sağlık sorunlarınız gibi küçük 

durumlarda, Tanrı'yla gerçek bir inançla konuşun ve O'nun varlığına güvenin; her birinizin içinde yaşayan, 

neye ihtiyacınız olduğunu ve ne hissettiğinizi bilen bu Tanrı, size Kendi isteğine göre verecektir. 

66 Ruhum, yeryüzündeyken ilan ettiğim ve bugün insan 'sözcüsü' aracılığıyla size öğrettiğim öğretide 

kendini gösterir; bu nedenle talimatım sizi tazeler ve aynı zamanda güçlendirir, çünkü bu sadece maddi 

duyuları pohpohlayan değil, ruhu besleyen bir sözdür. 

67 Bu nedenle, Beni dinleyen kalabalıklar arasında bazıları Bilgelik Sözü'yle, onun verdiği teselliyle 

şifa bulmaya gelir; diğerleri ise doğruluk, bağışlama ve sevgi öğretimi ile günah yüklerini hafifletmeye 

gelirler. 

68 Benim bu şekilde konuştuğumu duyduğunuzda, acının hassaslaştırdığı yürekleriniz titrer ve Beni 

bir hekim olarak çağırdığınızda, sizi iyileştirmek için yaklaşırım. 

69 Sevgimin üzerinize bir teselli örtüsü gibi yayıldığını hissedin. 

70 Ne mutlu Bana umut bağlayanlara ve Bana güvenenlere. Beni kendinize yakın hissedin ve 

acılarınızı Bana tüm kalbinizle anlatın. Korkmayın sevgili "koyunlar", kimse sizin kekeleyerek ettiğiniz 

duayı nasıl anlayacağını bilmiyor. Bana yaranızı gösterin, Bana acılarınızı gösterin, Ben de oraya sevgi ve 

merhamet merhemimi koyayım. 

71 Bana sessizce emanet ettiğiniz acılarınızı kabul ediyorum. Varlığımı içinizde derinden 

hissedebilmeniz için Benimle ruhsal birliğe girin. 

72 Ruhun sakinliğinin, tutkularınızın fırtınalı denizini nasıl yatıştırdığını deneyimleyeceksiniz. Bu 

anlarda Beni yalnızca ses taşıyıcılarının aracılığı ile dinlediniz ve yine de kalpleriniz Bana ne çok şey 

söyledi. Ne kadar çok acı ve ıstırap Bana ulaştı! Nankörlükten acı çeken nice yürek, koparılıp unutulan 

çiçekler gibi solup gider! Gözlerde görünmeyen, huzur anının umuduyla kalpte saklı taşınan ne çok 

gözyaşı var! Erkeklerin, kadınların ve annelerin acısı. Her şeyi sevgimin gücüyle toplarım. 

73 Acı karşısında zayıfları güçlendirmek ve korumak için geldim; ama sonra sağlıklı, aydınlanmış ve 

güçlü olduklarında, acı çekenleri teselli ettiklerini göreceğim. Eğer aranızda sevgi varsa, dünyanız, bu 

dünyaya geçici bir konut olarak emanet edilmiş olan enkarne ve enkarne olmayan çocuklarından 

fışkıracak olan uyum ve hakikat ışığıyla parlayacaktır. 

74 Sizinle bir kez daha saf olmayan ama tezahür ettiğim anda sevgi sözümü nasıl yeniden üreteceğini 

bilen dudaklar aracılığıyla konuştum. Bunun sizinle konuşmak için kullandığım kusurlu bir biçim olduğunu 

düşünmeyin. Zihne geliyorum, ama günahkâr bedene değil. Sesin taşıyıcısı kalbini Bana coşkuyla 
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sunduğunda, varlığını Bana teslim ettiğinde ışığım yaklaşır; o zaman onu sınırlı, insani bir biçimde 

kalabalıklara gelmek için bir aracı olarak kullanırım. 

75 İsa aracılığıyla verdiğim söz buydu ve bunu size yerine getirdim. İkinci Çağ'da elçilerime şöyle 

dedim: "Ben gitmeseydim, Teselli Ruhu size gelmezdi. Bununla şunu söylemek istedim: Ben, İsa, bedende 

gitmeseydim, kendimi size ruhta tanıtmak için gelemezdim. Çünkü size söz verdiğim Yorgan, Kutsal Ruh, 

Benim, Benim Sözüm, Benim sevgi mesajımdır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 21 
1 Öğrencilerim, İkinci Çağ'da size öğrettiğim dua etme şeklini unuttunuz ve ben size bunu 

hatırlatmaya geldim. 

2 Dua sizin için, ruhani bir yükselişiniz yoksa hiçbir şey elde edemeyeceğiniz ezberlenmiş sözleri 

tekrarlamaktan daha büyük ve daha güçlü bir şey olmalıdır. 

3 Sadece sözlerle dua etme alışkanlığı edinmeyin, ruhla dua edin. Ben de size diyorum ki: dua ile 

kutsayın, kardeşlerinize ışık dolu düşünceler gönderin, kendiniz için bir şey istemeyin; unutmayın: Kim 

Benim olanla uğraşırsa, Ben her zaman onun üzerinde bekçi olurum. 

4 Sevgiyle ektiğiniz tohumlar size pek çok şekilde geri dönecektir. 

5 Hastaları ziyaret edin ve "meshedin", tutukluyu güçlendirin, ihtiyacı olana huzur verin ve endişeli 

kalplere teselli getirin. 

6 İnsanlar, ruhun en yüksek duygularından birini unutarak, tüm eylemlerinde açıkça görülen gerçek 

sevgi dolu şefkati materyalizmle karıştırmışlardır. Kardeşlerinize, yoksullara, küçümseyerek ve hatta 

tiksinerek birkaç parça para verdiğinizi gördüm; yüreğinizde verecek bir şey olmadığı için birkaç parça 

para veriyorsunuz. En azından sevgiyle ya da yardım etme arzusuyla verseydiniz; ama kibirle, gösterişle, 

muhtaçları aşağılayarak veriyorsunuz. Kibir ya da isteksizlik göstermeden verirseniz, madeni paranız, 

suçlarını tamamen telafi etme sürecinde olan bu ruhların sevgiye olan susuzluğunu kısmen giderecektir. 

7 Hayırseverliği bu şekilde anlayan ve bu kusurlu işlerle vicdanlarının sesini susturmaya çalışan ve 

Beni en yüksek öğretilerimden birini yerine getirdiklerine inandıranlara şunu söylüyorum: Odanıza çekilin 

ve duanızda Benimle birleşin ki, şimdilik alışık olmadığınız bu birliktelikte, içinizde Baba'ya karşı bir iyilik 

ve minnettarlık kıvılcımı hissedebilesiniz ve hemcinslerinizin acılarını hissederek onlar için dua 

edebilesiniz, bunu sadece sevdikleriniz için yapsanız bile, bu zaten ruhsallaşmaya doğru atılmış bir adım 

olacaktır. 

8 Henüz tüm insanlardan başkalarının yararı için fedakârlık ve yardımseverlik ya da komşuları için 

gerçek sevgi talep edemem; ama siz öğrencilerimden ve günden güne duygularınızı daha sevgi dolu hale 

getiren bu sesi duyan 'küçük çocuklardan' Bana ve size layık işler bekliyorum. 

9 Severseniz, diğer faydalar da bunun üzerine gelecektir. 

10 Sevgi, başkalarının bilimin engebeli yollarında boşuna aradığı gerçeği anlamanız için size bilgelik 

verecektir. 

11 Tüm eylem, söz ve düşüncelerinizde Üstadın size rehberlik etmesine izin verin. Kendinizi O'nun 

nazik ve sevgi dolu örneğine göre donatın ve İlahi Sevgiyi tezahür ettirin. Bu şekilde kendinizi Tanrı'ya 

yakın hissedeceksiniz çünkü O'nunla uyum içinde olacaksınız. 

12 Eğer seviyorsanız, İsa gibi nazik olmayı başaracaksınız. 

13 Eğer seviyorsanız, maddi kültlere ya da ayinlere ihtiyacınız olmayacaktır, çünkü içsel tapınağınızı 

aydınlatan ışığa sahip olacaksınız; bu ışık sayesinde sizi vurabilecek tüm fırtınaların dalgaları kırılacak ve 

insanlığın karanlıkları geçersiz kılınacaktır. 

14 Kutsal Olan'a daha fazla saygısızlık etmeyin, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, atalarınızdan miras 

aldığınız ve fanatikleştiğiniz bu dışsal tapınma eylemlerini yerine getirirken Tanrı'nın önünde kendinizi 

gösterdiğiniz nankörlük büyüktür. 

15 İnsanlık İsa'nın acı çektiğini gördü ve O'nun öğretisine ve tanıklığına sizler de inandınız. Neden 

heykellerinizde O'nu çarmıha germeye devam ediyorsunuz? O'nu kötülüklerinizin kurbanı olarak 

göstererek geçirdiğiniz yüzyıllar sizin için yeterli değil mi? 

16 Beni İsa'nın işkenceleri ve ölüm mücadelesiyle anmak yerine, neden ışık ve görkemle dolu 

dirilişimi anmıyorsunuz? 

17 Beni çarmıhta İsa şeklinde tasvir eden resimlerinizi görünce, bazen onun zayıf, korkak ya da ürkek 

bir insan olduğuna inananlar oldu; oysa benim Ruh olduğumu ve sizin fedakârlık dediğiniz, benim ise 

sevgi görevi dediğim şeyi tüm insanlığa örnek olarak çektiğimi düşünmediler. 
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18 Baba'yla bir olduğumu düşündüğünüzde, Beni eğebilecek ne silahlar, ne güçler, ne de işkenceler 

olduğunu hatırlayın; ama bir insan olarak acı çektiğimde, kanımı akıttığımda ve öldüğümde, bu size Benim 

yüce alçakgönüllülük örneğimi vermek içindi. 

19 İnsanlar bu dersin büyüklüğünü anlamadılar ve her yere Çarmıha Gerilen'in resmini diktiler; bu, 

sevdiğini iddia ettiği Kişi'ye sevgi ve saygı duymadan O'nu çarmıha germeye devam eden ve O'nu her gün 

yaralayan bu insanlık için bir utançtır; insanlar, Usta'nın uğruna canını verdiği kardeşlerinin kalbini 

yaralamaktadır. 

20 Ey tüm inançlardan çocuklarım, ruhun en asil duygularını öldürmeyin ya da onu dışsal gelenekler 

ve kültlerle hafifletmeye çalışmayın. Bakın, bir annenin sevgili küçük çocuğuna sunacak maddi hiçbir şeyi 

olmadığında, onu kalbine bastırır, tüm sevgisiyle kutsar, öpücüklere boğar, sevgiyle bakar, gözyaşlarıyla 

yıkar, ama asla boş sevgi jestleriyle onu kandırmaya çalışmaz. 

21 Benim, İlahi Üstat olarak, tüm manevi değerden, hakikatten ve sevgiden yoksun olan ve ruhunuzu 

kendisini beslediğine inandırarak kandırmaya çalıştığınız, gerçekte ise hakikatten her zamankinden daha 

cahil olan kült eylemlerle tatmin olmanızı onayladığım fikrine nereden kapılıyorsunuz? 

22 Birbirinizi sevmeyi, kutsamayı, bağışlamayı, nazik ve sevgi dolu, iyi ve asil olmayı öğrenin ve bunu 

yapmazsanız, yaşamlarınızın Efendiniz Mesih'in işlerini hiçbir şekilde yansıtmayacağını anlayın. 

23 Herkese sesleniyorum ve hepinizi yüzyıllar boyunca evriminizde sizi geri bırakmış olan hataları yok 

etmeye çağırıyorum. 

24 Kalkanınız olarak sevgiyi, kılıcınız olarak da hakikati alın; yakında yolu bulacaksınız. Sevgi ekicileri 

olmaktan korkmayın, çünkü Pilatus ve Kayafa artık öğrencilerimi yargılamak için dünyada değiller. Yaşam 

yolunuzda küçük Calvarie'lerle karşılaşacaksınız, ancak bunlara katlanın ve geride cesaret, huzur ve inanç 

izleri bırakın. 

25 Mesih size kendi örneğini vermiştir; çünkü O, ruhta ve gerçekte Ebedi Efendi'dir ve öyle olmaya 

devam edecektir. 

26 Gerçeğin ve tesellinin Ruhu, insanların arasında yaşayan sevgi dolu İsa'da yaşayan ve O'nun size 

öğrettiği gibi sevmeyi bilirseniz sizin içinizde de yaşayacak olan Tanrı'nın Ruhu'nun aynısıdır. 

27 Siz benim yeni öğrencilerim, dinleyin: Daha İkinci Çağ'da sizi günaha ve hataya düşmekten 

kurtarmak için en büyük açıklıkla size Kendimden söz ettim. Size: "Baba ve Ben biriz" dediğimde, size olan 

sevgimde, Sözümde ve İşlerimin her birinde Baba'nın varlığına sahip olduğunuzu söylemek istedim. 

Bununla birlikte, daha sonra bu doktrin üzerine kurulan dinler, İsa'nın Güç ve Ruh olduğunu unutarak, 

İsa'nın suretini temsil ettikleri figürler yaparak ve bunlar aracılığıyla O'na tapınarak materyalizme 

düşmüşlerdir. 

28 İsa'nın suretinde Bana tapınmanızı isteseydim, tapınmanız için O'nun bedenini bırakırdım; ama 

görevini tamamladıktan sonra o bedeni ortadan kaldırdıysam, insanlar neden ona tapınıyor? - Size 

Krallığımın maddi olmadığını açıkladım; yine de insanlar Beni yeryüzünde tutmak ve Bana geçici ve sınırlı 

bir krallığın zenginliklerini ve gücünü sunmak istiyorlar. 

29 İsa'da iki doğa vardı: biri maddi, insan, Meryem'in bakire rahminde Benim İrademle yaratılan, 

İnsanoğlu olarak adlandırdığım doğa, diğeri ise Tanrısal, Ruh, Tanrı'nın Oğlu olarak adlandırılan doğa. 

Bunda (ilahi doğa) İsa'da konuşan Baba'nın İlahi Sözü vardı; diğeri sadece maddi ve görünürdü. 

30 Başrahip Kayafa tarafından sorguya çekildiğimde Bana şöyle dedi: "Mesih, Mesih, Tanrı'nın Oğlu 

olup olmadığını bana söylemen için sana yalvarıyorum", ona cevap verdim: "Söyledin". 

31 Elçilerime, kendisinden geldiğim Baba'ya geri döneceğimi bildirmiştim. İsa'nın mübarek bedenine 

hapsedilmiş olan İlahi Ruh'tan bahsediyordum. Ama öğrencilerime İnsanoğlu'nun teslim edileceğini ve 

çarmıha gerileceğini önceden söylediğimde, sadece maddi kısımdan söz ediyordum; Ruh'un çarmıha 

gerilmesi ya da öldürülmesi mümkün değildir çünkü O ölümsüzdür ve yaratılmış her şeyin üstündedir. 

32 Size Yasamı kalbinize kazıyacağımı, ruhunuza nakşedeceğimi ve içinizde hüküm süreceğimi 

söylediğimde, Bilgeliğime, Ebedi Varlığıma atıfta bulunuyordum. Yüreğinize girenin İsa değil, peygamber 

Yeşaya'nın ağzından kurbanlık Kuzu olarak duyurulan Ebedi Söz olan Mesih olduğunu anlamalısınız. 
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33 Bir insan olarak İsa sizin idealiniz ve mükemmelliğin gerçekleşmesiydi; O'nda öğrenciliğe layık bir 

örneğe sahip olmanız için, size insanın Tanrısı gibi olabilmesi için ne olması gerektiğini öğretmek istedim. 

34 O tek bir Tanrı'dır ve Mesih de O'nunla birdir, çünkü O Tanrılığın Sözü'dür, yaratılan her şeyin 

Babası'na ulaşabileceğiniz tek yoldur. 

35 Tohumum insanlığın her ruhuna ekilmiştir ve Üstadınız gibi olana kadar yükselebileceğiniz gün 

gelecektir. 

36 Gerçeğin Ruhu, gizemleri aydınlatan İlahi Bilgeliktir ve insanlığa verdiğim sözün yerine getirilmesi 

için insanlığa gelmiştir. Bu tezahürlerin gerçekleşmesi gereken zaman diliminde yaşıyorsunuz, çünkü 

ruhsal olarak onları almaya hazırdınız. 

37 Bugün insanlığa eziyet eden kötülüklerin, Yasamın yerine getirilmemesinden ve insanların İlahi 

öğretilere ve vahiylere maddi bir yorum getirmelerinden kaynaklandığını kabul edin. Bu hatalarla, ruhani 

doğalarının ve tüm insanlığı Yaratıcılarıyla birleştiren ilahi sevgi bağlarının nasıl farkına varabilirlerdi? 

Bencilliğiniz buradan geliyor, savaşlarınız buradan geliyor ve maddi zevklere olan bağımlılığınız buradan 

geliyor. 

38 Tanrı'nın Ruhu, içinde dalların, dünyaların ve yaprakların varlıklar olduğu sonsuz büyüklükte bir 

ağaç gibidir. Eğer gövdeden tüm dallara ve onlardan da yapraklara akan tek ve aynı özsuyuysa, hepinizi 

bir araya getiren ve sizi Yaratıcı ile birleştiren ebedi ve kutsal bir şey olduğuna inanmıyor musunuz? 

39 Dünyadaki yolunuz kısadır; ancak bu yaşamdan ayrılmadan önce görevinizi yerine getirmeniz 

gerekir ki ahirette ruh için daha yüksek evlerde yaşamayı başarabilesiniz. 

40 Ruh ve madde iki farklı doğadır; varlığınız bunlardan oluşur ve her ikisinin de üzerinde vicdan 

vardır. İlki ışığın kızıdır, ikincisi topraktan gelir, maddedir; her ikisi de tek bir varlıkta birleşmiştir ve içinde 

Tanrı'nın varlığına sahip olduğunuz vicdan tarafından yönlendirilerek birbirleriyle mücadele ederler. Bu 

mücadele şimdiye kadar süregelmiştir ama sonunda ruh ve madde, Yasamın her birine verdiği görevi 

uyum içinde yerine getirecektir. 

41 Ruhu bir bitki, bedeni de toprak gibi düşünebilirsiniz. Maddeye ekilen ruh, insan yaşamı boyunca 

aldığı denemeler ve derslerle beslenerek büyür, düzelir. 

42 Size ruhunuzu aşağıdan yukarıya doğru tanımayı öğretiyorum, çünkü insanlığın üzerine gelen bu 

büyük materyalizm dalgası ölçülemez ruhani ihtiyaçlar yaratacaktır ve dünyada onu arzulayanların 

özlemlerini tatmin edebilecekleri bir ışık kaynağı olması gereklidir. 

43 İnsanlığı, geçmiştekilerden çok daha korkunç ve çok sayıda savaş bekliyor; bu savaşlarda doğanın 

serbest bırakılmış güçlerinin öfkesi silahlarınızın kükremesine karışacak. Dünya, böylesine büyük bir yıkımı 

bağrında barındıramayacak kadar küçük olacaktır. Tüm bunlar, insanların acılarının ve umutsuzluklarının 

doruğuna ulaştıklarında, sevgi yoluyla gelemeyecekleri gerçek Tanrı'ya yalvarırcasına dönerek O'nun İlahi 

Huzurunu istemeleriyle sonuçlanacaktır. O zaman Ben, Mesih, Söz, yüreklerde yükseleceğim, çünkü bu 

zaman, size söz verdiğim gibi Tapınağı inşa ettiğimde kurtuluş vaadimi yerine getireceğim Üçüncü Gün 

olacak. 

44 İsa'nın mezarı üzerine oturan melek gibi, Benim İlahi Ruhum da kalbinizi kapatan mezar levhasını 

kaldırmak için inecek ve böylece Işığım insan varlığının en iç kısmını aydınlatabilecektir. 

45 Bu, tanıkları olacağınız ruhsal şafak olacak; ama Benim tohumum ve İyi Haber yayılacak, çünkü 

savaş zamanı yaklaşıyor ve çocuklarım hazırlanmalı. Ama şimdiden bilin ki bu savaşta tereddüt 

olmayacak, sonuna kadar savaşılacak ve ışık insanlığın karanlıklarına karşı zafer kazanacaktır. 

46 Dikkatle dinleyin, öğrencilerim, öyle ki, bu kadar çok sırrı açıkladığım sizler, Bilgeliğimin kitabını 

açmanız için size emanet ettiğim anahtarları kaybetmeyin. Huzuru hissedin ki etrafınızdakilere de 

hissettirebilesiniz. 

47 Sadece ruhunuzun sakin ve saf bir şekilde yükselmesiyle ruhsallaşmanın ekicisi olmayı 

başarabilirsiniz. 

48 Dünyevi yaşamınızın tüm çalkantılarının ortasında, sevgimin size verdiği huzur armağanına 

ruhunuzda gerçekten sahipseniz, pek çok mucize gerçekleştirebileceksiniz; ama bu armağan içinizde 

yoksa, Bana layık çok az iş yapabileceksiniz. 
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49 Öğretilerimi huzursuzluk duymadan, huzurla kabul edin; Bana hislerinizin inceliğiyle bakın ve Beni 

şefkatle hissedin, küçük çocukların sevgi dolu annelerini hissettikleri gibi. Ancak bu şekilde öğretilerimden 

akan ışık selini alabilecek ve kullanabileceksiniz. 

50 Benimle birlikte olduğunuz anların size verdiği en derin huzur alanına girmeyi öğrenin ve 

acılarınızı ve sorunlarınızı unutun ki böylece kendinizi Benim sevgimde güçlendirebilesiniz. 

51 Güçlü olun ki sınavlara dayanabilesiniz ve sizin gibi tedirgin olan ve acı çeken insanlık için dua 

edin; ama size doğrusunu söyleyeyim, Huzurumun gelişini hissettiğinizde, bu huzurun herkesin üzerine 

indiğini anlayacaksınız. 

52 Benden bir lütuf alabilmek için neden birçok kez önce yargılama altında gözyaşı dökmeniz 

gerektiğini Bana soruyorsunuz. Ama sana söylüyorum: Her biriniz bir ağaç gibi olduğunuzdan, zaman 

zaman o kadar hastalıklı ya da cılız dallarınız olur ki, iyi meyve verebilmeniz için budanmanız gerekir ve bu 

budamalar size acı vermelidir. 

53 Bazen bu kesim ruhunuza bulaşmış olan kötülükleri yok etmek için köklere kadar gider. 

54 Şu an için ağlıyorsunuz, ama umutsuzluğa kapılmayın, çünkü acıdan sonra gerçek sağlık gelir. 

55 Sizi kötü yoldan döndürdüğümde, bunu büyük bir merhamet ve sevgiyle yaparım, o an için 

mükemmel öğütlerimi anlamasanız bile. İçinizdeki hastalığı fethediyorum ve onu sağlık ve neşeye 

dönüştürüyorum; bu şekilde maddeleşmiş olanı, kafası karışmış olanı, iyilik yolundan sapmış olanı yavaş 

yavaş doğru yola getiriyorum. 

56 İsa'yı çarmıha gerdiklerinde, O cellatlarını sevgiyle bağışladı ve Babasından kurtuluşlarını dileyerek 

onlara yaşam verdi; sözleriyle ve aynı zamanda sessizliğiyle onları bağışladı ve insanlığa olan sonsuz 

sevginin bu kanıtları, insanların en asil bağışlama ve sevgi eylemleri için ilham alacakları tükenmez 

kaynaklar gibiydi ve sonsuza dek öyle kalacaktır. 

57 Dün olduğu gibi bugün de, sizi düştüğünüz yerden kaldırmak ve yolunuzu aydınlatmak için bu 

hakikat ve yaşam pınarından içmenizi sağlıyorum ki bu dünyadaki yürüyüşünüzün zorluklarına 

dayanabilesiniz ve en yüksek huzuru bileceğiniz eve yükselmek için bir basamak görevi görebilesiniz. 

58 Yaratıcınızdan korkmayın; ama ruhunuz Benim Yasam tarafından işaretlenen yolda değilse 

kendinizden daha çok korkun. 

59 İsa'nın size gösterdiği yolu arayın ki acı kadehinizi önleyebilesiniz. Eğer yoldan saparsanız ya da 

barış krallığına varışınızı gönüllü olarak geciktirirseniz, bu sizin isteğiniz yüzünden olacaktır, Benim İsteğim 

olduğu için değil. 

60 Benim desteğimle Yaşam Kitabı'nın size sunduğu öğretileri yorumlayabilmeniz ve insanlığı 

bekleyen geleceğe dair bir şeyler anlayabilmeniz için size rehberlik etmeme izin verin. 

61 Ne krallardan, ne lordlardan, ne de herhangi bir unvan ya da güç sergileyenlerden korkun; çünkü 

Baba'nın buyurduğuna hiçbir şey karşı gelemeyecektir. 

62 Işığımı bilinir kıldım, siz azınlığın duyduğu ve yazılar ve tanıklıklar aracılığıyla herkesin öğreneceği 

Söz'e dönüştürdüm. 

63 Size kılıcı savaşmak için gelen büyük savaşçı olduğumu söyledim; ama anlayın ki ben insanlar 

arasında sizin her zaman yaptığınız gibi savaşlara neden olmuyorum; Benim savaşım fikirlerin, içinde 

gerçeğin, sevginin, aklın, adaletin ve gerçek bilgeliğin parladığı inançların savaşıdır. 

64 Ancak mücadele en şiddetli halini aldığında ve insanoğlu bu mesajların ilahi ilhamlar, Tanrı'nın 

sevgisinin kıvılcımları olduğunu anlamaya başladığında 

insanlar, o zaman bunu uygulamaya koymak, bilmeyen herkese öğretmek için dürtüler hissedecek ve 

sonra itaatsizliğinizin size neden olduğu kötülüğü ortadan kaldırmak için öğretimi benimseyecektir. 

65 Yazılı Söz'den öğrendikleriniz ve araştırmalarınız üzerine, kardeşlerinize verdiğiniz talimatları 

genişletebilmeniz için esinimi dökeceğim. 

66 Ne zaman ki insanlar arasında -suç karşısında soğukkanlı davranarak- kendilerini kıran kişiyi sevip 

bağışlayanlar ve mükemmel öğretileriyle kendilerini İsa gibi yaşayan örneklere dönüştürdüğü için Tanrı'yı 

sevgiyle kutsayanlar ortaya çıkmaya başlar, işte o zaman Mesih'in insanların yüreklerindeki 

hükümranlığının başlangıcında olacaksınız. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 22 
1 Bu, İsrail halkı için büyük bir ışık zamanıdır; öyle ki, tüm çocuklarım miraslarını almak için anlayış 

ve sevgiyle dolu olarak Bana gelebilsinler diye, farklı dünyevi yollarındaki farklı meskenlerin ruhlarını 

uyandırdığım zamandır. 

2 İsrail'in ruhlarının sığındığı, Tanrısallığımın ilk doğanları olan ve vahiylerimden sorumlu olan 

erkekleri, kadınları, yaşlıları ve çocukları insanlık arasından seçmek üzereyim. 

3 Üç Çağ'da halkımı birleştirdim ve bir araya getirdim ve bu Üçüncü Çağ'da ruhunuz insan zihninin 

aracılığı ile Varlığım ve Sözüm tarafından şaşırtıldı, çünkü İlahi Söz olan Mesih'in sizinle bu biçimde temas 

kuracağına inanmadınız. Peygamberler aracılığıyla size Kutsal Ruh olarak dönüşümü duyurmuş olmama 

rağmen, gelişimi beklemediniz ve şimdi aranızda Benim tezahürüm varken, ruhanileşme ve İlahi öğretileri 

araştırma eksikliğiniz nedeniyle Beni tanımadınız. Ama şunu anlamalısınız ki, size Kendimi hangi biçimde 

gösterirsem göstereyim, Ben her zaman İlahi Öz, Varlık ve Güç, Hakikat ve Sevgi olacağım. 

4 Öyleyse, aranızda Kendimi tanıttığım üç kez boyunca neden Benden şüphe ettiniz? İnsanlık 

şaşkınlık içinde kalsın diye mi sizden alametlerimi ve geliş zamanımı gizledim? - Hayır, gerçekten! Benim 

Varlığımdan kuşku duyanlar, sessiz kalın, dudaklarınızı mühürleyin, insan aklı aracılığıyla Kendimi 

tanıtmaya gelenin Ben, Rabbiniz olduğunu itiraf edene kadar yorulmadan Beni dinleyin. Kusurları ve 

zayıflıkları sizinkilere benzeyen erkekler ve kadınlar aracılığıyla Kendimi tanıtıyorsam, bunun nedeni 

Kendimi kimin aracılığıyla tanıtabileceğimi aramış olmam ve Kendimi tüm görkemimle ortaya koyacak 

iffetli ve saf bir yürek bulamamış olmamdır. 

5 Çocuklar arasında araştırma yaptım ve görüyorum ki ruhları, bedenleri masum olsa da, geçmiş 

zamanlarda benimsediği bir dizi ahlaksızlığı beraberinde sürüklüyor ve yeni bir beden kabuğu aracılığıyla 

kendini arındırmak için bu gezegende bir kez daha insan olduğunu unutmuş durumda. Gençlerin arasında 

temiz bir yürek aradım ve gördüm ki, genç kendini kirletmiş ve ruhunda hastalıklar taşıyor; ve bakirenin 

içinde günah tohumu yatıyor. Eskiler arasında yalnızca hayatın cilveleri karşısında bitkin düşmüş ve kafası 

karışmış varlıklar görüyorum. Bilim adamlarında materyalizm ve kibir var; çünkü onlara doğanın sırlarını 

gösterdikten sonra kendilerini büyük hissettiler ve bu dünyada tanrı olmak istediler. Ve kendilerini Benim 

İlahiyatımın hizmetkârları olarak adlandıranlar arasında, yalnızca Üçüncü Çağ'ın ikiyüzlü ve Ferisi'sini* 

keşfediyorum. 

Bu nedenle size diyorum ki: Günahkârlar arasından "ses taşıyıcıları" olarak adlandırdığım, sizin gibi 

olan ve Benden aldıkları bu armağanla suçluluklarını ortadan kaldırıp kendilerini kurtaranları seçtim. 

Işınım onları aydınlatmak için indiği anda, lekeyi çıkarır ve onların yükselişini kabul ederim. Bu şekilde 

hazırlandıklarında, onların aracılığı ile sizinle iletişime girerim; ve adımlarını izlemeleri için emanet 

edildikleri ruhani hizmetkarlarım onları alıcı ve layık kılar. 
* Ekteki not 5'e bakınız 

6 Sina Dağı'nda İlk Kez duyduğunuz gibi Kendimi gözle görülür bir şekilde gösterebilir ya da sesimi 

duyurabilirdim; ama bu şekilde Benimle hangi iman erdemlerini elde ederdiniz? - Hiçbiri; çünkü inanç 

erdemi gelişiminizin merdiveninde bir basamaktır. Ama bu nedenle Kendimi gizlemiyorum ve eğer 

Kendimi insan aracılığı ile tanıtıyorsam, bu sizi sevdiğim ve size daha yüksek bir ders öğrettiğim ve Beni 

mükemmelliği ile tanımanızı istediğim içindir. 

7 Benim başyapıtım olan insan ruhuna ilahi ışığımı yerleştirdim. Bahçıvanın bahçesindeki şımartılmış 

bir bitkiye baktığı gibi ben de ona sonsuz bir sevgiyle baktım. Beni tanıyasınız ve kendinizi bilesiniz diye 

sizi yaşam için hiçbir eksiğinizin olmadığı bu yaşam alanına yerleştirdim. Kendinizi yenileyebilmeniz ve 

mükemmelleştirebilmeniz için ruhunuza öte dünyanın yaşamını ve beden duyularınızı hissetme yetkisi 

verdim. Size bu dünyayı verdim ki, bu dünyada ilk adımlarınızı atmaya başlayabilesiniz ve bu ilerleme ve 

mükemmellik yolunda Benim Yasamın mükemmelliğini deneyimleyebilesiniz; böylece yaşamınız boyunca 

Beni daha çok tanıyıp sevebilesiniz ve erdemleriniz aracılığıyla Bana ulaşabilesiniz. 
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8 Size özgür irade armağan ettim ve sizi vicdanla donattım. Birincisi yasalarım çerçevesinde özgürce 

gelişebilmeniz için, ikincisi ise iyiyi kötüden nasıl ayırt edeceğinizi bilmeniz için, yasalarımı ne zaman 

yerine getirdiğinizi ya da ihlal ettiğinizi size mükemmel bir yargıç olarak söyleyebilmesi için. 

9 Vicdan, İlahi Ruhumdan gelen ve sizi hiçbir zaman terk etmeyen bir ışıktır. 

10 Ben yolum, gerçeğim ve yaşamım, Ben huzur ve mutluluğum, Benimle birlikte olacağınıza dair 

sonsuz vaadim ve ayrıca tüm sözlerimin yerine getirilmesiyim. 

11 Eğer yaşama karşı güvensizlik hissediyorsanız, kendinizi mücadeleden aciz görüyorsanız, dua edin, 

kendinizi Benimle birleştirin ve sevgimin size tanıdığı huzur yolunda kalın. Hatalarınızı telafi edin, 

kendinizi yenileyin ve sizi kıran kişiyi affedin. Sınavlara teslim olursanız, yaşamın zorluklarına rağmen 

Benim gücümü ve huzurumu hissedeceksiniz. 

12 Üstat size öğretmek ve bilgeliğinin zihninize ve kalbinize taşmasına izin vermek için acele ediyor, 

çünkü sizinle sadece kısa bir süre bu biçimde konuşacağım. Sözümü size miras olarak bırakacağım ki, onu 

kıskançlıkla koruyasınız. Bu gerçektir ve eğer onu orijinal saflığıyla ve iyi işlerinizle kardeşlerinize 

duyurursanız, ruhani görevinizi yerine getirmiş olursunuz. 

13 Ayrılış anımda Bana şöyle diyenler: "Tanrım, bizden ayrılıyorsun ve bizi yetim bırakıyorsun", 

bunlar bildirilerime sağır ve kör olanlar ve öğretimi anlamak istemeyenler olacak. 

14 Uzun zamandır tapınmanızda fanatizm ve putperestlik görüyorum. Bu dua evlerine Bana 

ulaşmayan maddi sunular getiriyorsunuz; bu nedenle ruhunuzun gelişebilmesi için sizden Sözümü 

araştırmanızı istedim. Çünkü hazırlık zamanı sona eriyor ve öğretilerimi anlamak için ileriye doğru bir 

adım atmalısınız. 

15 İnisiye olmayanlar (Ruh'un işinde) "bebek" olurlar, bebekler öğrenci olurlar ve öğrenciler de 

alçakgönüllülük, hayırseverlik ve bilgeliğin canlı örnekleri olurlar. Onlardan birçoğu bu kalabalıklar 

arasındadır; fakat onlar aynı zamanda âlimler, dinler ve mezhepler arasında da dağılmışlardır. 

16 Biliminizin meyveleri hakkında hiçbir şey hayal etmeyin, çünkü şimdi bu kadar büyük bir ilerleme 

kaydettiğiniz için, insanlık en çok acı çekiyor, en çok sefalet, endişe, hastalık ve kardeş savaşları var. 

17 İnsanoğlu henüz sevgi yoluyla ulaşılan gerçek bilimi keşfetmemiştir. 

18 Kibrin sizi nasıl kör ettiğini görün; her ulus dünyanın en büyük bilginlerine sahip olmak ister. Size 

doğrusunu söyleyeyim, bilim adamları Rab'bin gizemlerine derinlemesine nüfuz edemediler. İnsanın 

hayata dair sahip olduğu bilginin hâlâ yüzeysel olduğunu söyleyebilirim. 

19 Yaratılışın rahminde saklı olan sırları bilebilmeleri için ruhani vahiylerin insanlara ışıklı yolu 

göstereceği zaman yaklaşmaktadır. Ruhumun ışığı size, insanın kendisini çevreleyen yaratıklar ve 

yaratılışın doğal güçleri tarafından tanınmasını ve itaat kazanmasını sağlayan gerçek bilimi edinmenin 

yolunu gösterecek ve böylece insanın yeryüzüne boyun eğdirmesi yönündeki isteğimi yerine getirecektir. 

Ancak bu, insanoğlunun vicdanla aydınlanmış ruhu kendi gücünü ve ışığını maddenin zayıflıklarına 

dayattığında gerçekleşecektir. 

20 Doğa Benim sevgi yasam tarafından yönlendirilirken, yaratılışın güçleri ve unsurları bencil 

duygularla hareket eden insanın iradesine nasıl boyun eğebilir? 

21 İnsanlığın ideallerinin, onlara ebedi yaşamın anlamını açıklayacak olan mükemmel talimatın 

gerçeği tarafından yönlendirilen doğruluk yollarına girmesi gereklidir ve bu talimat burada verilen ve 

zaman içinde ruhsal ve insani yaşamınızı dönüştürecek olan ruhani öğretidir. 

22 İnsan tek başına Benim Sözümü almaktan ve ahlakını, eğilimlerini, arzularını ve ideallerini 

değiştirmekten acizdir; bu nedenle onu bir süreliğine sarsmak için acıya izin verdim. Ama kâse insanlar 

için en acı olduğunda ve vicdanlarının yargıcı önünde hatalarını kabul ettiklerinde, adımı çağıracaklar, 

Beni arayacaklar, kayıp koyunlar Benim sevgi engelime geri dönecekler ve tüm çocuklarım yeni bir yaşam 

yoluna başlamak için Ruhumun ışığıyla dolacaklar. 

23 Dünyadaki işlerinize hatalar eklemek için gelmedim, hayır, size hatalarınızı gösteriyorum çünkü 

ebedi miras yoluyla size gelen mükemmelliğe ulaşmanızı istiyorum. Ruhunuz kaybolmayacaktır, çünkü o 

ilahi ışığın bir kıvılcımı ve Babanızın ve Yaratıcınızın suretidir. 
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24 Kendimi insani işlerinizin yüceltilmesine adasaydım ve ruhunuzu sonsuza dek dünyevi tutkulara 

terk etseydim, ruhunuza ne olurdu? 

25 Sana geldiğimde, seni sevdiğim için geldim. Sizinle sert konuşuyor gibi görünsem de, sözlerim 

adalet ve sevgimi yansıtır. Bazen size acı verse de gerçeğimi bilmenize izin veriyorsam, bunun nedeni 

kurtuluşunuzu istememdir. 

26 Sözümü reddetmeyin, özünde, şimdi kardeşler arasında kanlı bir savaş alanına dönüşmüş olan bu 

gözyaşı vadisini, Babanızın size verdiği adil, mükemmel ve sevgi dolu yasaları uygulayarak sadece tek bir 

ailenin, insanlığın yaşadığı bir barış vadisine dönüştürme mucizesini gerçekleştirebilecek öğretiyi 

bulabilmeniz için onu kavrayın; çünkü bunların yerine getirilmesinde mutluluğu bulacaksınız. 

27 Bu dünyada sadece birkaç öğrencim oldu ve İlahi Üstadın bir görüntüsü gibi olanların sayısı daha 

da azdı. Ancak "ruhani vadide" pek çok öğrencim vardır, çünkü öğretilerimi kavramada en çok ilerleme 

orada kaydedilir. Çocuklarım, sevgiye aç ve susamış olanlar, insanlığın kendilerinden esirgediği şeyi 

Efendilerinden alırlar. Alçakgönüllülükleri nedeniyle yeryüzünde fark edilmeyenlerin erdemleri sayesinde 

parladıkları ve bu dünyada sahte ışıkla parlayanların üzüntü ve pişmanlıkla ağladıkları yer orasıdır. 

28 Gözyaşları içinde ama Beni kutsayarak suçunun kefaretini ödediğinde, dünyada yapmayı 

ummadığın gibi seni kabul ettiğim yer öte dünyadır. Yaşam yolculuğunuz sırasında şiddetli bir isyan anı 

yaşamış olmanız önemli değildir. Büyük acılar çektiğiniz günler olduğunu ve bu günlerde teslimiyet 

gösterip Adımı kutsadığınızı dikkate alacağım. Siz de, küçüklüğünüzün sınırları içinde, itaatsizliğinizden 

kaynaklanmış olsa bile, bazı Golgathalar yaşadınız. 

29 Tanrı'ya olan sadakatiniz ve sevginiz sayesinde öte dünyada yaşam ve lütuf dolu zamanlara 

erişirsiniz. Böylece Benim Ebedi Sevgim insanın kısa süreli sevgisine karşılık verir. 

30 Ne mutlu düşüp yeniden kalkanlara, ağlayıp Beni kutsayanlara, kendi kardeşleri tarafından 

yaralanıp yüreklerinin derinliklerinde Bana güvenenlere. Bu küçük ve acı çeken, alay edilen, yine de 

yumuşak huylu ve dolayısıyla ruhen güçlü olanlar gerçekte Benim öğrencilerimdir. 

31 Sevinin, çünkü bu öğretiler sayesinde evriminizde ilerleyeceksiniz, bazıları anlamsız yargılarla 

yönlendirildikleri için bunun tersine inansalar bile. Yüzyıllar boyunca dinler ve mezhepler tarafından 

bölündünüz, çünkü her zaman bildiğinizden daha fazlasını bilme arzunuz vardı ve sahip olduğunuz kadar 

çok inanç itirafına rağmen kalbiniz hala sevgisizlikten solmuş durumda. Ama yakında bu Söz olan "Gerçek 

Yaşam Kitabı "ndan akan mükemmel sevginin etrafında toplanacaksınız. 

32 Ruhsal susuzluktan kıvranıyor, sevgi çiyinden ve saf sevgilerden yoksunluktan solup gidiyorsunuz. 

Kendinizi yalnız hissediyorsunuz ve bu nedenle ruhunuzu uyandıracak ve erdemle çiçeklendirecek olan 

sevgimin kusursuz kokusunu aranızda yaymaya geldim. 

33 Öğrencilerim, eski inançlarınızı zihinlerinizden söküp atabilmeniz için Beni dinleyin. Hıristiyanlık, 

birbirini sevmeyen, yanlış yargılarla kardeşlerini aşağılayan, hor gören ve tehdit eden inançlara 

bölünmüştür. Size söylüyorum, onlar sevgisiz Hıristiyanlardır, bu nedenle Hıristiyan değildirler, çünkü 

Mesih sevgidir. 

34 Bazıları Yehova'yı insan hatalarıyla dolu, intikamcı, zalim ve yeryüzündeki en kötü yargıçlarınızdan 

daha korkunç yaşlı bir adam olarak tasvir eder. 

35 Bunu size kimseyle dalga geçmek için değil, İlahi Sevgi kavramınızı arındırmak için söylüyorum. 

Geçmişinizde Bana ne şekilde ibadet ettiğinizi şimdi bilmiyorsunuz. 

36 Ruhun Tanrısını bulabilmesine yardımcı olan hareketsiz olma pratiği yapın. Bu sessizlik bir bilgi 

pınarı gibidir ve ona giren herkes Benim bilgeliğimin berraklığıyla dolar. Sessizlik, sadece ruhun 

erişebildiği, yıkılmaz duvarlarla çevrili bir yer gibidir. İnsanoğlu Tanrı'yla bağlantı kurabileceği gizli yerin 

bilgisini sürekli olarak içinde taşır. 

37 Nerede olduğunuzun önemi yoktur, ister bir dağın tepesinde ister bir vadinin derinliklerinde, bir 

şehrin kargaşasında, evin huzurunda ya da bir savaşın ortasında olun, her yerde Rabbinizle bağlantı 

kurabilirsiniz. Beni mabedinizde, yüceliğinizin derin sessizliğinde aradığınızda, evrensel ve görünmez 

tapınağın kapıları anında açılacak ve böylece her ruhta mevcut olan Babanızın evinde olduğunuzu 

gerçekten hissedebileceksiniz. 
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38 Sınavların acısı sizi ağırlaştırdığında ve yaşamın ıstırapları duygularınızı yok ettiğinde, biraz huzura 

kavuşmak için sıcak bir arzu hissettiğinizde, uyku odanıza çekilin ya da sessizliği, kırların yalnızlığını arayın; 

orada vicdanınızın rehberliğinde ruhunuzu kaldırın ve kendinizi bırakın. Sessizlik ruhun alanıdır, fiziksel 

gözlerle görülemeyen bir alandır. 

39 Ruhsal coşkuya girildiği anda, yüksek duyular uyanır, sezgi devreye girer, ilham parlar, gelecek 

görülebilir ve ruhsal yaşam uzak olanı açıkça tanır ve daha önce ulaşılamaz görüneni mümkün kılar. 

40 Bu kutsal alanın, bu hazine odasının sessizliğine girmek istiyorsanız, yolu kendiniz hazırlamalısınız, 

çünkü yalnızca gerçek saflıkla oraya girebilirsiniz. 

41 Ruhunuza yerleşmek ve sizi peygamberlere ve ustalara dönüştürmek için hazır olduğunuz saati 

bekleyen armağanlar ve görevler vardır. 

42 Bu hazinede varlıkların tüm geçmişi, bugünü ve geleceği vardır; ruhun mannası, İsa aracılığıyla size 

"ondan yiyen asla ölmeyecek" dediğim sonsuz yaşam ekmeği vardır. 

43 Ruhunuz Sözümü işiterek tazelendi ve yetiştirmekte olduğum bu "işçiler" ulusu arasında görevini 

yerine getirmek için bir fırsat buldu. 

44 Kendinizi bu kutlu danışmanlık, "meshetme" ve kardeşlerinizi teselli etme işine adadığınızda ne 

kadar çok kaygıyı unutuyorsunuz. 

45 Ruhunuz güçlendi ve bedeniniz iyileşti, çünkü size söyledim ki, barış ve şifa veren ya da sayısız 

biçimlerinden herhangi birinde hayırseverlik yapan kişi, verdiklerinin kendisinde katlandığını görecektir. 

46 Bu şekilde sizi yavaş yavaş dünyanın sahte zevklerinden, yararsız şeylerden uzaklaştırıyorum, öyle 

ki yüreğiniz saf ve her zaman değerli olsun ve onun aracılığıyla Benim yardım sevgim muhtaçlara ulaşsın; 

öyle ki her yerde hüküm süren kötülüğün size tekrar bulaşmasına izin vermeyin. 

47 Öğrencilerimdeki bu iç ve dış saflık çok önemlidir, çünkü ancak o zaman bu İyi Haberi yaymak için 

yola çıktığınızda kardeşleriniz size inanacaktır. Ancak sağlam ve temiz bir yüreğiniz olduğunda ondan iyi 

işler ve dudaklarınızdan ışık saçan sözler çıkabilir. 

48 Yolunuzda karanlık ve kafa karışıklığı bulacaksınız ve aldatmacayı gerçekle yenmek için sahip 

olacağınız tek güç ve kuvvet tam olarak duygularınızın samimiyeti, eylemlerinizin saflığı olacaktır. 

Unutmayın: İnsan kardeşlerinize gerçeğe sahip olmadan onu ilan ediyormuş gibi yapsanız bile, Beni 

kandıramayacaksınız. 

49 Dönüşümünüz derin ve gerçek olmalı, öyle ki bunu çocuklarınızın dünyaya geldiği maneviyatta, 

insanlığa bir vaat olan bu yeni nesillerde fark edeceksiniz: bedenen ve ruhen sağlıklı, ayartmaların kölesi 

ya da kardeşlerinin yalanlarının kurbanı değil, Beni layık bir şekilde sevebilen ve hemcinslerini doğrulukla 

sevebilen varlıklar. Doktrinimin düşmanlarının tohumunuzu yok etmek istedikleri için adımlarınızı 

izlemeye hazırlandıkları zaman yaklaşıyor; ama size söylüyorum, eğer onu kutsal mirasınız olarak 

korursanız, size emanet ettiğim şeye göz kulak olursanız, kardeşlerinizin kalbine sevgiyle ve Benim Adımla 

ektiklerinizi hiçbir güç yok edemeyecektir. 

50 Sözümü uygulayın, eylemlerle vaaz edin, iyi işlerle, sözlerle ve düşüncelerle tanıklık edin, o zaman 

tanıklığınız talimatlarıma layık olacaktır. 

51 İzleyerek ve dua ederek, er ya da geç sizi arayacak olanları beklemelisiniz. Askerler savaştan 

depresif kalpler ve hıçkıran ruhlarla dönecekler; yöneticiler hatalarının farkına varacak ve günahları için 

açıkça ağlayacaklar; ve adalete susamış ve açlık çeken kalabalıklar, inanç, barış ve sevgi arzuları tatmin 

olana kadar içebilecekleri bu manevi ışık kaynaklarını arayacaklar. 

52 Ruhum her varlığı gözetir ve ben de sizin son düşüncelerinizi bile gözetirim. 

53 Size doğrusunu söyleyeyim, dünyevi idealler ve hırslı hedefler uğruna savaşan orduların ortasında, 

dinlenme anlarında, zorla asker yapılmış barışsever ve iyi niyetli insanlar keşfettim. Benim adım 

dudaklarından döküldüğünde yürekleri sızlar ve sevdiklerinin, anne babalarının, eşlerinin, çocuklarının ya 

da kardeşlerinin anısına gözyaşları yanaklarından süzülür. O zaman ruhları, inançlarının mabedinden 

başka bir tapınak, sevgilerinin sunağından başka bir sunak, umutlarından başka bir ışık olmadan Bana 

yükselir ve silahlarıyla istemeden neden oldukları yıkımlar için bağışlanma dilerler. Varlıklarının tüm 
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gücüyle, evlerine dönmelerine izin vermemi ya da düşmanın darbesi altında kalmaları gerekiyorsa, en 

azından yeryüzünde bıraktıkları kişileri merhamet örtümle örtmemi istemek için Bana yalvarırlar. 

54 Bu şekilde bağışlanmayı dileyen herkesi kutsarım, çünkü onlar öldürmekten suçlu değillerdir; 

diğerleri ise -yargılanacakları saat geldiğinde- insan yaşamlarına yaptıkları her şey için Benim önümde 

hesap vermek zorunda kalacak olan katillerdir. 

55 Barışı sevenlerin birçoğu neden kendilerini savaş alanlarına ve ölüm yerlerine götürmelerine izin 

verdiğimi merak ediyor. Buna karşılık ben de size diyorum ki: İnsan zihinleri tüm bunların temelinde yatan 

nedeni kavrayamasa da, ruhları bunun bir kefareti yerine getirdiğini bilir. 

56 Sevdiklerini unutarak, insanlığın sahte Hıristiyanlığının gerçekliği karşısında acı içinde ağlamak için 

tüm insanları düşünenleri de biliyorum. Dualarında Bana yakarırlar, ruhsal tefekkürlerinde Benim dönüş 

vaadimin olduğunu ve dönüş alametlerimin bile önceden bildirilmiş ve yazılmış olduğunu hatırlarlar. Bu 

sözleri kalplerinde taşırlar ve bu nedenle Bana her gün "Doğu'da ve Batı'da "* gelişimin ne zaman 

olacağını sorarlar ve her yerde gözleri onları keşfetmeden işaretleri ararlar ve bu nedenle kafaları karışır. 
* Mesih'in dönüşüyle ilgili ayrıntılı açıklamalar bu kitaba giriş niteliğindeki şu bölümde bulunabilir: İncil'deki 

vaatlerin aynasında Mesih'in dönüşü. 

57 Tüm işaretlerin zaten gerçekleşmiş olduğunu ve bu nedenle Ruhumun yeni vahiy aşamasını bu 

zamanda göstermeye başladığını bilmiyorlar. 

58 Ruhani sesimi duyduklarında ne kadar çok uyandılar ve sordular: Beni kim çağırdı? Mesajımın 

anlamını anlamadan. Diğer durumlarda, zihinlerindeki sezgi ışığı o kadar açıktı ki, onları hayretler içinde 

bırakan şaşırtıcı işler başardılar. 

59 Yaralılar ya da ölümcül hastalar için şifa merhemi, ekmek ya da su mucizevi bir şekilde gerçekleşir 

ve en büyük tehlike anlarında huzur ve güvenin onları ruhsal ve fiziksel olarak nasıl güçlendirdiğini 

deneyimlerler. 

60 Bu olaylar, uyanık ve dua ederek yaşayanların içten içe haykırmasına neden olmuştur: "Tanrım, 

bize her gün verdiğin bu açık işaretler, Senin varlığının kanıtları değil mi? Tüm bunlar, şu anda 

Ruh'unuzun Kendisini öğrenciye Efendi ya da çocuğa Baba olarak iletmek için bizimkini aradığının kanıtı 

değil mi?" 

61 Evet, sevgili öğrenciler, bunlar Ruhumun sizinkinin üzerinde titreştiğinin ve böylece insanlara geri 

dönme vaadimi yeni bir biçimde yerine getirdiğimin kanıtlarıdır. 

62 Size yeni tezahürümü gösteren işaretler çoktan gerçekleşti; onları ne gördünüz ne de onlardan 

haberiniz oldu. Ama sana söylüyorum: Varlığımı hissediyor musunuz? Yeni zamanın geldiğini hissediyor 

musunuz? Kalbiniz ruhani dualarla besleniyor mu ve ruhunuz vicdanın ışığı tarafından yönlendirilmesine 

izin verdiğinde kendini güçlenmiş hissediyor mu? Eğer öyleyse, Benim varlığımı size göstermek ve 

peygamberliğin gerçekleştiğine tanıklık etmek için neden maddi işaretlere ihtiyaç duyuyorsunuz? 

Araştırmayı bu çağın Ferisilerine ve din bilginlerine bırakın. Kâhinlerin prensleri, Varlığımdan korktukları 

için, vaat edilen işaretleri aramak üzere uzayı ve dünyayı araştırsınlar. Onlar için, az inançlı insanlar için, 

ruhanilikle övünenler ve kalpleri ve zihinleri kayadan daha sert olanlar için verildi. Çünkü onlar, ruhani 

tezahürüm insanlığın üzerine ışığını dökmek üzereyken Doğa'nın boynuz işaretleri gibi verdiği işaretlerdi. 

63 Baba'yla birlikteliğe adanmış olan bu dua anında, tüm endişelerinizi unutun, ruhunuzu Benim 

Yasamı yerine getirmekten alıkoyabilecek ayartmaları reddedin, onu tüm huzursuzluklardan kurtarın. Bu 

yüce anlarda, İradenizin İlahi İrade olmasına izin verin; kendinizi Cennetteki Babanızın sevgisine bırakın. O 

zaman, İkinci Çağ'da olduğu gibi, mucize olarak adlandırdığınız işlerin gerçeğe dönüştüğünü göreceksiniz. 

64 Huzurumun dualarınıza nüfuz ettiğini hissettiğinizde, bu Benim Tanrısallığımla bir araya 

geldiğinizin işareti olacaktır. Vicdan ruhunuzda parlak bir güneş gibi parlayacak ve mabedinizin sunağında 

Kutsal Ruh'un ışığını göreceksiniz. Bu anlarda her şeyin Tanrı sevgisiyle aydınlandığını göreceksiniz. 

65 Donanımınızın yetersizliği nedeniyle öğretilerimin anlamını kavramanızı engelleyen perdeler 

ortadan kalkacak ve Ebedi Kutsallar Kutsalı'nın içinde yaşamın kaynağı olan ve gerçek bilgeliğin aktığı 

Rab'bin hazinesini göreceksiniz. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 23 
1 Ne mutlu vicdanlarıyla barışık olmaya çalışanlara. İnsan kardeşlerinin yoluna Benim esenliğimin 

tohumlarını ekenlere ne mutlu! 

2 Acılardan ya da inanç eksikliğinden dolayı bunaldığınızda Bana gelin, çünkü size ruhsal huzuru geri 

getirecek ışık ve güç Benim. 

3 Kendimi artık bu şekilde göstermediğim zaman Beni nerede duyacaksınız? - Vicdanınızda, çünkü 

onun aracılığıyla size sevginin yolunu gösteriyorum. 

4 Dünya ruhsal bir karmaşa döneminden geçerken, insan ruhsal yaşamın barındırdığı gizemleri 

anlamadığında, bunu yapabilecek niteliklere sahip olmasına rağmen amacını nasıl kavrayacağını ve 

üzerinde nasıl düşüneceğini bilmediğinde, Sözümün berraklığı onu aydınlatmaya gelir. İnsanlık, bu 

anlarda bilim insanlarının tüm zamanlarını ve akıllarını, yaşamın kendilerine yönelttiği birçok soru ve 

şüphenin cevabını doğada keşfetmek için kullandıklarına tanıklık etmektedir. Ve doğa, tükenmez bir 

bilgelik ve sevgi kaynağı olduğu kadar adalet kaynağı da olan Yaratıcısına tanıklık ederek insanoğlunun 

çağrısına yanıt verir. Bununla birlikte, insana bahşedilen özgür irade, onu Benim sevgimin ışığına 

uyanmaya yöneltmedi ve ruh, kendini kurtaramadığı materyalizmin zincirlerini peşinden sürüklemeye 

devam ediyor. Sanki insanlar evrimde bir adım ileri gitmekten korkuyor, atalarının onlara bıraktığı 

geleneklerde kalmaya alışmış gibi. İnsan kendisi için düşünmekten ve inanmaktan korkar; başkalarının 

geleneğine boyun eğmeyi tercih eder, böylece Beni tanıma özgürlüğünden mahrum kalır. Bu nedenle 

geriye doğru yaşadı; ama şimdi insanlık için ışık zamanı geldi ve onunla birlikte insan kendi bilgisini 

kazanır, uyanır, ilerler ve talimatlarımın gerçeği karşısında şaşırır. 

5 Eğer insanlık bilimin gelişimine tanıklık etmiş ve daha önce inanamayacağı keşifler görmüşse, 

ruhun gelişimine inanmakta neden direniyor? Neden onu durduran ve hareketsiz hale getiren bir şeye 

doğru sertleşiyor? 

6 Şu anda öğretilerim ve vahiylerim sizin gelişiminizle uyum içindedir. Bilim adamı maddi çalışması 

ve bilimi hakkında kibirlenmesin, çünkü onda Benim vahyimin ve size ötelerden ilham veren ruhani 

varlıkların yardımı her zaman mevcut olmuştur. İnsan yaratılışın bir parçasıdır, Yaratıcı'nın tüm yaratıkları 

gibi yerine getirmesi gereken bir görevi vardır; ancak ona manevi bir doğa, bir zeka ve kendi iradesi 

bahşedilmiştir, böylece kendi çabasıyla sahip olduğu en yüksek şey olan ruhun gelişimini ve 

mükemmelliğini elde eder. Ruh sayesinde insan Yaratıcısını kavrayabilir, O'nun faydalarını anlayabilir ve 

bilgeliğine hayranlık duyabilir. 

7 Dünyevi bilgilerinizle kibirlenmek yerine, Benim tüm İşimi kendinize mal etseydiniz, sizin için 

hiçbir sır olmazdı, kendinizi kardeş olarak tanır ve birbirinizi Benim sizi sevdiğim gibi severdiniz: iyilik, 

yardımseverlik ve sevgi içinizde olurdu ve bu nedenle Baba ile birlik olurdunuz. 

8 Kendinizi her şeye kadir ve büyük gördüğünüzde ve bu nedenle gücünüzün ve biliminizin sınırının 

ötesinde gerçekte her şeyi bilen ve her şeyi yapabilen O'nun olduğunu itiraf etmeyi reddettiğinizde ne 

kadar küçüksünüz! O zaman madde ve yalnızca madde olmakla yetinir ve önemsiz görünürsünüz çünkü 

yalnızca doğup büyüyen ve yollarında hiçbir iz bırakmadan ölen ölümlü ve geçici varlıkları yöneten doğa 

yasasına tabi kalırsınız. Kendinizi içinde bulduğunuz bu durumdan ne zaman kurtulacaksınız? Tasavvur 

ettiğiniz cennetin ötesine bakmak için çaba göstermelisiniz ki, Baba'ya ancak ruhani liyakat yoluyla 

ulaşabileceğinizi idrak edebilesiniz. 

9 Bana giden yola başkalarının başlamasını beklemeyin, gelin, duanızı gönderin ve bu şekilde ne 

yapmanız gerektiğini anlayacak ve yerine getirmeniz gereken görevi deneyimleyeceksiniz. Sizi Bana 

yaklaşmaya davet ediyorum, ancak bunun için insan yaşamının görevlerini, ödevlerini ve ikramlarını terk 

etmeniz gerekmiyor. 

10 İnsanların insan biliminin egemenliği altında yaşadığı bir zamanda dünyaya geldiniz ve yine de bu 

zamanda ruhsal armağanlarınızı ortaya çıkaracaksınız: hastaları iyileştirecek, kehanette bulunacak ve 

ruhsal gelişiminizde daha yüksek bir seviyeye ulaşacaksınız. 
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11 İçsel varlığınızı aydınlatan ışık, gelmesi gerekeni öngörmenize yardımcı olur; ancak bu armağanın 

çiçek açabilmesi için kendinizi hazırlamalısınız. Hiçbir şey yerinde durmamalı, her şey Yaratılışla uyum 

içinde hareket etmelidir. 

12 Öğretilerimi size yalnızca maddi doğanız için ahlaki bir dizgin olarak vermiyorum; aksine, onlarla 

ruhsal mükemmelliğinizin daha yüksek zirvelerine çıkabilirsiniz. 

13 Ben aranızda yeni bir din kurmuyorum, bu öğreti eğer Benim Gerçeğim üzerine kurulmuşlarsa 

mevcut dinleri inkâr etmez. Bu herkes için bir İlahi Sevgi mesajı, tüm sosyal kurumlara bir çağrıdır. Her 

kim İlahi niyeti anlar ve Benim emirlerimi yerine getirirse, kendisini ilerlemeye ve ruhunun daha yüksek 

gelişimine doğru yönlendirilmiş hissedecektir. 

İnsanoğlu yaşamında sahip olması gereken ruhsallaşmayı anlamadığı sürece, barış dünyada uzun süre 

bir gerçeklik haline gelmeyecektir. Öte yandan kim Benim sevgi yasamı yerine getirirse, ne ölümden ne de 

ruhunu bekleyen yargıdan korkacaktır. Bilin ki, Babanız sizi ölüm geldiğinde yargılamaz; bu yargılama, 

yaptıklarınızın farkına vardığınız ve vicdanınızın çağrısını hissettiğiniz anda başlar. Hükmüm her zaman 

üzerinizdedir. İster insan yaşamında ister ruhsal yaşamınızda olsun, her adımda Benim yargıma tabisiniz; 

ama burada dünyada, bedenin kabuğunda, ruh duyarsızlaşır ve vicdanın çağrılarına sağır olur. 

14 Gözlerinizi ışığa açmanıza yardım etmek, sizi günahtan kurtarmak ve acıdan kurtarmak için sizi 

yargılıyorum. 

15 Benim yargımda Bana yapmış olabileceğiniz hakaretleri asla saymam, çünkü Benim yargımda 

kızgınlık, intikam, hatta ceza bile asla görünmez. 

16 Acı kalbinize girdiğinde ve sizi en hassas yerinizden vurduğunda, bu size işlediğiniz bir hatayı 

göstermek, öğretimi anlamanızı sağlamak ve size yeni ve bilgece bir ders vermek içindir. Sevgim her 

zaman bu denemelerin her birinin dibinde mevcuttur. 

17 Bazı durumlarda bir davanın nedenini anlamanıza izin verdim, bazılarında ise adaletimin bu 

uyarısının anlamını bulamadınız ve bunun nedeni Baba'nın işinde ve ruhunuzun yaşamında insan aklının 

çözemediği derin gizemler olmasıdır. 

18 Size bu öğretileri, borcunuzu ödemeye başlamak için ölümün gelmesini beklememeniz için değil, 

yaşamınızın size sunduğu sınavlardan yararlanabilmeniz için veriyorum; bunları kabul edip bunlara 

katlandığınız sevgi, sabır ve yüceliğe bağlı olarak, ruhunuzun sonsuz yaşamın eşiklerine, dünyada geçirdiği 

süre boyunca taşıdığı günahların ve kusurların yükünden kurtulmuş olarak varıp varmayacağının belli 

olacağını bilerek. 

19 Size: "Ölçtüğünüz kıstasla ölçülürsünüz" denildiği zaman çok uzaktır. Bu yasa yeryüzünde intikam 

almak ve her türlü hayırseverlik duygusunu bir kenara itmek için ne kadar sık kullanılmıştır! 

20 Şimdi size diyorum ki, bu adalet hücresini elime aldım ve nasıl ölçtüyseniz sizi de onunla 

ölçeceğim, ancak şimdiden açıklama olarak şunu eklemeliyim ki, her yargılamamda sizi çok seven Baba ve 

kurtuluşunuz için gelen Kurtarıcı hazır bulunacaktır. 

21 Yaptıklarıyla, zaman zaman korkunç yargılarıyla hükmünü veren insandır ve kefaretinizi 

ödeyebileceğiniz yolu bulmanız için size yardım eden Rabbinizdir. 

22 Size doğrusunu söylemek gerekirse, çok acı verici bir kefaretten kaçınmak istiyorsanız, zamanında 

tövbe edin ve kardeşlerinize karşı sevgi ve merhamet işleriyle samimi bir yenilenme yoluyla yaşamınıza 

yeni bir yön verin. 

23 Anlayın ki, Ben kurtaran kapıyım, Beni gerçek bir imanla arayan herkese asla kapanmayacak olan 

kapıyım. 

24 Öğretilerimin doğruluğuna dair kanıtlar istiyorsanız, Beni izlemek için Benden istediğiniz kanıtların 

gözlerinizin önünde olduğunu söylüyorum. Bu kanıtlar nelerdir? - Bugün Bana "tarlalarımda çalışan 

işçiler" olarak hizmet eden bu erkek ve kadınların yenilenmesi. 

25 Bu "günlük iş" zaman zaman uzun ve zahmetlidir, ancak başarılması asla imkansız değildir. 

Spiritüalist müridin görevi hassas ve zordur, ama başarılması imkansız değildir, işte bu yüzden kararsız 

olan herkese diyorum ki, eğer bunu başarıp başaramayacağınız konusunda şüpheleriniz varsa, bunun 

nedeni sizin az inançlı insanlar olmanızdır. 
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26 Kardeşlerine hizmet ederek liyakat kazanmak isteyen herkese sevgi tarlalarımı sunuyorum. 

Anlayanlar, tohumun sadaka olduğu kutsanmış tarlalarımda çalışma fırsatı istemek için aceleyle Bana 

yaklaştılar. 

27 Burada sevaplar doğru olmalıdır ki, onları gerçekleştiren kişinin yararına Benim tarafımdan 

kaydedilebilsinler. Başkalarına görünmenin Benim için hiçbir değeri yoktur; bu nedenle işçilerim sessizlik 

içinde çalışmayı, alçakgönüllü ve içten olmayı, gösterişten nefret etmeyi ve hayırseverliklerini asla belli 

etmemeyi öğrenirler. 

28 İnsanlar ona her gün hizmet eden bu işçilerin her birinin geçmişini bilmiyorlar; hizmetkârlarımın 

kendilerini Benim öğrencilerim olarak adlandırmaya layık olmak için gösterdikleri çabaları, fedakârlıkları 

ve feragatleri bilmiyorlar. 

29 Ruhani armağanlarıyla kalplerinize neşe katan, merhemimi hissetmenizi sağlayan ve sözleriyle size 

huzur veren bu kadın ve erkeklerin çoğu, kalplerinde yalnızca Benim bakışımın gördüğü gizli bir keder 

taşıyor. 

30 Kaç tanesi bu yolu seçtikleri için sevdikleri akrabaları tarafından yanlış değerlendirilmiş ve hatta 

reddedilmiştir! Ve bunlar onları incitir, onlara iftira atar ve onları tehdit eder; yine de onlar, Efendileri gibi 

çarmıhlarının yükü altında yollarına devam ederken, öfkeli insanların kırbaç darbelerini ve taş atmalarını 

hissetmelerine rağmen, görevlerini sevgiyle yerine getirmeye devam ederler. 

31 Bazılarının neden bu görevi sürdürmekten kaçındığını bilmek istediğinizi görüyorum. Size şunu 

söyleyeyim, bunun nedeni çarmıhlarının yükünü taşımamaları değil, dünyanın onları ayartması ve onların 

da ayartmaya yenik düşmeleridir; çünkü sevginin çarmıhını omuzlarına alan kişi gerçekte onu hiç taşımaz. 

Aksine, onu ayakta tutan çarmıhtır, çünkü "işçinin" her adımına daima sonsuz bir iç huzur duygusu eşlik 

eder. Yine de onlara karşı nankörce davranmamalısınız çünkü Benim esenliğimin Beni izleyenlerde 

olduğunu bilirsiniz; çünkü onlar da sizin gibi insandır. Onları güler yüzlü ve sakin gördüğünüz için, size 

faydalı olmak ve hizmet etmek için neler çektikleri hakkında hiçbir şey bilmek istemezsiniz. 

32 Huzur ve sağlığa ihtiyacı olanları kabul etmek için işlerini geçici olarak durduranlara sevgi ve 

hayırseverlikle karşılık vermeyi kim bilebilir? Annesi acı çekenlerin arasında görevini yerine getirmek 

zorunda olan bir "işçi" olduğu için yalnız kalmak zorunda olan bebeğin beşiğine ne zaman koştunuz? - Size 

doğrusunu söyleyeyim, sizi almayı öğrenmeye çağırdığım gibi, kardeşlerinizin özverili yardımlarına 

sevgiyle karşılık vermeyi öğrenmenizi de istiyorum. 

33 Ne sıklıkla hoşnutsuzluğunuzu gösteriyor ve geç geldikleri için onları "kötü çalışanlar" olarak 

kınıyorsunuz? Onlarda bir hata gördüğünüzde talepkâr olursunuz çünkü yerine getirmeleri gereken bir 

görevleri olduğunu bilirsiniz. 

34 Ey insan kalabalıkları, size verilen ekmeği alçakgönüllülükle almak yerine, size yiyecek sunmak için 

uzanan el ile birlikte onu yiyorsunuz! 

35 Seçtiklerimin kendilerini saf tutmak ve sana hizmet etmek için katlandıkları mücadeleler hakkında 

ne biliyorsun? Onları uyanık tutmak için maruz kaldıkları sınavlar hakkında ne biliyorsunuz? Yine de onları 

zayıf görmeye devam ediyor ve ayartmanın onları alt ettiğini söylüyorsunuz; bunun sizin onlara 

bıraktığınız bir yük olduğunu anlamıyorsunuz, çünkü Benim İşimde her birinize ait olan sorumluluk payını 

üstlenmeyi reddediyorsunuz. 

36 Onlar aracılığıyla elde ettiğiniz pek çok şeyi ne kadar çabuk unutuyorsunuz! Yine de 

yüreklerinizde, size hiçbir şey vermedikleri düşüncesiyle kendinizi sakinleştiriyorsunuz; ama size 

doğrusunu söyleyeyim, birbirinizi sevmediğiniz sürece, Beni sevdiğiniz yalandır. 

37 Sözlerimin duyurulmasında maddi gözlerinize görünmez bir şekilde eşlik eden ruhani varlıkların 

lejyonları, öğretilerimin gerçek yorumunu verenlerdir. İlgili ruha* verdiğim emirlerin neler olduğunu ve 

bunları ne şekilde yerine getirdiğini bilebilmeniz için, talimatlarımı size ilettiğim ses taşıyıcısı aracılığıyla 

zaman zaman onlara hitap ediyorum. Onlarla insan aracılar vasıtasıyla konuşmamın onlar için gerekli 

olduğunu düşünüyor musunuz? - Hayır, millet, bunu sadece onların varlığını hissedebilmeniz ve onlara 

verdiğim talimatları duyabilmeniz için yaptığımı söyledim. 
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* Kastedilen, her insanın koruyucu ruhudur. Bunlar bize - hala enkarne olan kardeşlerine - iyilik yaparak, bize 

ilham vererek ve bizi ruhsallaşmaya teşvik ederek Tanrı'nın isteğini yerine getiren ileri ışık ruhlarıdır. 

38 Yaşam yolculuğunuzda size eşlik etmeleri ve yardımcı olmaları için görevlendirdiğim ruhani 

varlıklar lejyonu çok büyük, hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük. Aralarında mutlak bir oybirliği var. 

İçlerinde parlayan ışık bilgelik ve sevgidir, çünkü adanmış oldukları ideal insanlığa iyilik yapmaktır, en 

büyük arzuları kardeşlerini ruhanileşmenin zirvesine götürmektir. 

39 Yürüttükleri görev ne kadar güzel ve siz onların işini nasıl da zorlaştırıyorsunuz! Ruhani 

kardeşlerinizle işbirliği yapmamanızın cehaletten kaynaklandığını söyleyemezsiniz, çünkü onlara ses 

taşıyıcılarım aracılığıyla verdiğim talimatları duydunuz, böylece onların sevgi ve hayırseverlik misyonunu 

biliyor ve bunu yerine getirmelerine yardımcı olmaya özen gösteriyorsunuz. 

40 Henüz ışık kardeşlerinin dünyasıyla tam olarak aynı fikirde değilsiniz ve onlarla nasıl uyum 

sağlayacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü ruhaniyet eksikliğiniz, duyularınızın yeryüzündeki adımlarınıza 

rehberlik etmek istedikleri tüm çağrıları, uyarıları ve ilhamları algılamasına izin vermiyor. 

41 Çoğu zaman ruhsallaşmayı, sizi onlara yaklaştırmak yerine onlardan (ruhani varlıklardan) 

uzaklaştıran maddi geleneklerle karıştırırsınız. Onları çağırdığınızda, bir dua ile onları çekmek yerine 

herhangi bir isimle çağırmanın daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz. Onları bir mum yakarak ya da 

yüksek sesle dua ederek çağırırsanız daha iyi hazırlanacağınızı düşünüyorsunuz ve yanılıyorsunuz. 

42 Kuşkusuz, çağrınıza acele ediyorlar, isteklerinizi yorumluyorlar ve size yardım ediyorlar, çünkü 

görevleri aktif komşu sevgisinden esinleniyor; ama bu yardımı ruhsallaşmanız yoluyla elde etmediniz, 

çünkü o zaman koruyucu meleklerinizle uyum içinde olurdunuz ve onlarla birlikte, size "Birbirinizi sevin" 

diyen emrimi nasıl yerine getireceklerini bilen Tanrı halkını oluştururdunuz. 

43 Size gerçekten söylüyorum, düşünceleriniz ne kadar saf olursa ve eylemleriniz ne kadar basit ve 

saf olursa, ruhlar dünyasının yaşamlarınızdaki varlığını ve etkisini o kadar net bir şekilde algılayacaksınız 

ve onlardan aldığınız mucizeler de o kadar büyük olacaktır. 

44 Eğer onları kabul etmeye hazır değilseniz, bu kardeşlerinizin sizin kirli işlerinize karışabileceğini ya 

da kötü planlarınıza katılabileceğini ya da sizin aracılığınızla kendilerini tanıtabileceklerini düşünmeyin. 

45 Sevgili insanlar, maneviyata erişmek için dua etmeli ve inançlı olmalısınız. 

46 Dua ve iman, İlk Çağ'da İsrail'in imanının kudret helvasıyla ödüllendirildiği gibi, her gün sofranıza 

ekmek koyma mucizesini gerçekleştirecektir. 

47 Başka uluslar ekmeğinizi elinizden alırsa, onları bağışlayın ki, ben de hepinizi bağışlayayım. 

48 Eğer evinizden atılacak olursanız, sizi bağrına basacak olan dağa gideceksiniz, böylece imtihan 

bitene kadar barınak bulabileceksiniz. 

49 Tıpkı İlk Zaman'da halkın imanı çölde yaşadıkları büyük denemelerle güçlendiği gibi, bu zamanda 

da ruhlarının bu davada bir asker olmak için gerekli gücü kazanması için birçok kez sınanacaklar. 

50 Bu çalışmanın hangi öğrencisi, sınavlar sırasında sığındığı maddi bir toplanma yerine ihtiyaç 

duyabilir? - Hiçbiri, çünkü hepiniz biliyorsunuz ki Babanız içinde oturmak için taştan tapınaklar değil, 

insanların ruhunda mabetler ve sunaklar arar ve bu tapınaklar nerede olursanız olun sizinle birlikte gelir. 

51 Atalarınız büyük bir cehalet içinde yaşadılar, dini fanatizmi beslediler ve bu nedenle ruhları için 

çok az ilerleme kaydettiler. Sizi aydınlatan bu çağın ışığını görmeleri için onlara burada, yeryüzünde 

verilmedi; ama zamanı geldiğinde onlar da ruhsal ışığı bol bol alacaklar. 

52 Öğretilerim size, ister yeryüzünde ister sonsuz Ruhsal Vadide yaşasınlar, kardeşlerinizle uyum 

içinde olmanızı öğütler. 

53 Yasayı yerine getirirseniz, bunlar gelecekteki yaşamınızın özellikleri olacaktır. Ama Sözümle sizin 

için çizdiğim yolda yürümezseniz, yaşam yolunuz tamamen farklı olacaktır, çünkü o zaman yeryüzünde 

patlak veren açlık, salgın hastalıklar ve savaşlar sizi esirgemeyecektir, çünkü bu yıkıcı güçler sizde onları 

engelleyecek hiçbir şey bulamayacaklardır. 

54 Sevgili öğrencilerim, yaşamlarınızda her gün ortaya çıkan büyük ya da küçük tüm denemelerden 

yararlanın ki, daha büyük denemeler geldiğinde, Yasamı uygulamanın size verdiği sarsılmaz güç 

duvarlarına çarparak bir kasırganın rüzgârları gibi kırılabilsinler. 
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55 Ruhani birliğiniz sayesinde, düşmanlarına karşı savunması dua olan bir halk yaratın. O zaman doğa 

güçleri öfkelenebilir, çünkü bu halk maneviyatı sayesinde tüm değişimlerin üstesinden nasıl geleceğini 

bilecektir. 

56 Ayağa kalkın, erkekler ve kadınlar, yaşlılar, gençler ve çocuklar; Sözümün bu zamanda sizin için 

buyurduğu yolda yürümek için kararlılıkla ayağa kalkın; bu yol sadece geçmiş zamanlarda Çarmıhtaki 

Kurbanımın iziyle işaretlediğim yolun yeniden başlamasıdır. 

57 Yasamı yerine getirin ki, yeni neslin oluşumunda çocuklarınız sizin ulaştığınızdan daha yüksek bir 

gelişime ulaşabilsinler ve itaatsizliğiniz onları bu işten uzak tutmasın ve ruhsallaşmadan daha da uzak 

yaşamalarına neden olmasın. 

58 Bu Üçüncü Zaman'da, size eksikliğini duyduğunuz sıcaklığı vermeye ve yaşam yollarınıza yaydığınız 

soğukluğu sizden almaya geldim. Benim talimatımla Kutsal Ruh'un ışığını almak üzere gelmeniz için 

İlyas'ın çaldığı çanı duydunuz. 

59 Hazır olun ki Varlığımı hissedebilesiniz ve Beni dinleyerek her gün imanlarını artıran ve zorlu 

görevlerini yerine getirmeye hazırlanan İkinci Çağın havarileri gibi olabilesiniz. 

60 İsrail, sadece dünyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirme. Yasayı da yerine getirin; çünkü 

Baba'ya karşı bir görev üstlendiniz ve bunun yerine getirilmesi ciddi, yüce ve ruhsal olmalıdır. 

61 Materyalizmden uzaklaşmanız ve fanatik ve putperest olmaktan vazgeçmeniz için size 

öğretiyorum; öyle ki insan yapımı maddi nesnelere ne tapınabilesiniz ne de onlara tapabilesiniz. 

Yüreklerinizde putperestliğin, fanatizmin ve sahte tarikatların kök salmasını istemiyorum. Bana 

ulaşmayan sunular sunmayın; Ben yalnızca yenilenmenizi ve ruhsallaşmada tamamlanmanızı istiyorum. 

62 Eski alışkanlıklarınızla ilgili olarak kendinizi yenileyin, geriye bakmayın ve nelerden vazgeçtiğinize 

ve artık neleri yapmamanız gerektiğine bakmayın. Evrim yolunuza girdiğinizi ve kendinizi durdurmamanız 

gerektiğini anlayın. Yol dardır ve onu iyi bilmelisiniz, çünkü yarın bu yolda kardeşlerinize önderlik etmeniz 

gerekecek ve ben sizin yoldan çıkmanızı istemiyorum. 

63 Ben, lütfumu ve merhametimi üzerinize yağdırmak için tövbenizi ve iyi niyetinizi bekleyen sabırlı 

Babayım. 

64 Ses taşıyıcılarımın bazen beceriksizce söyledikleri sözleri kınamayın; eğer hazırlıktan yoksunlarsa, 

bu konuyu Bana bırakın. Anlayın - en hantal zihinle iletişim kurduğumda bile, bu sözün özünde her zaman 

ruhani anlam, ışık, hakikat ve talimat bulacaksınız. 

65 Bu çağ insanlığa, henüz insanlığın bilmediği "Gerçek Yaşam Kitabı "nın derslerini açıklayacaktır. 

66 Size gerçekten söylüyorum, Üçüncü Çağ'ın kapılarını açan İlyas'ın insanlarla konuşmak için ruhunu 

bedenlendirmesine gerek olmadığı gibi, Ben de Kendimi size tanıtıyorum ve şu anda ruhsal bölgede 

yaşayan birçok varlık da aynısını yaptı. 

67 Ruhlar dünyasının maddi olarak duyulabilir tezahürünün sona ereceği 1950 yılına kadar, 

yetkilendirilmiş aracılarınız vasıtasıyla sizinle iletişim kuracaklar; ancak o zamandan sonra, insanlar 

farkında olmadan, onların dudaklarından sık sık geçmiş çağların ışık ruhları, kurtarıcılar, peygamberler, 

patrikler, hayırseverler, iyilik elçileri, doğruluk ekicileri ve çocuklarına olan sevgisinin doruğunda ruhtan 

ruha iletişim kuracak olan Babanızın ilahi öğretisi konuşacak. 

68 Bu elçilerin yaklaştığı, konuştuğu ya da insanüstü bir iş yaptığı anı algılayabilmek için kendilerini 

ruhsallaştırmış ve hazırlamış olanlar, izleyen ve dua eden insanlar arasında ışığın ruhani varlıklarının 

varlığının farkına varacaklardır. 

69 Onların aracılığı ile konuşmak için bu öğreti hakkında bilgi sahibi olan kişiler aracılığıyla iletişim 

kurmaları gerekmeyecektir. Varlıkları, etkileri ve ilhamları o kadar ince olacaktır ki, sadece hazırlıklı 

olanlar onların insanlık arasındaki varlığını algılayabilecektir. 

70 Yeryüzündeki halklar, her biri yavaş yavaş özgürlüğüne kavuştuğunda Musa'nın varlığını 

hissedeceklerdir. 

Çeşitli dinler İlyas'ın varlığını deneyimleyecek, Tanrı'nın ışığının hakikatten yayılan ışığı insanların ruhsal 

cehaletinin karanlığını yırtacak ve taptıkları tüm sahte şeyleri gözlerinin önüne serecektir. 
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71 Aşağılanmış halklar üzerinde hüküm sürmeye devam eden dünya yöneticileri, peygamber onları 

dua etmeleri için uyandırmak üzere kamplarına yaklaştığında Daniel'in ruhani varlığını hissedeceklerdir, 

çünkü yıkım yaklaşmaktadır. 

72 Yazıldığı gibi her gözün bu çalışmaların ışığını göreceği gün gelecek, böylece insan ruh için hiçbir 

sınır ya da maddi engel olmadığını ve hepinizin uyum ve ışığın hüküm sürdüğü hedefe yavaş yavaş 

yaklaştığınızı anlayabilecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 24 
1 Öğrenciler, hiçbir karşılık beklemeden vermeyi öğrenmelisiniz. 

2 Yüksek ruhun doğasında var olduğu için kalbin duygularına yansıyan gerçek alçakgönüllülüğü 

uygulayın. Her şeyin sonuncusu olduğunuzu içtenlikle hissedin, asla ilk olmaya çalışmayın. 

3 Sizi kıran kişiyi affetmeyi öğrenin. Petrus'a, kardeşi tarafından yetmiş kere yedi kez gücendirilirse, 

onu bir o kadar affetmesi gerektiğini söyledim; böylece hem küçük suçlar hem de büyük suçlar için bunu 

her zaman yapması gerektiğini anlamasını sağladım. Bu dünyadan, kendilerine Hıristiyan diyen ve 

yaşamları boyunca bir kez bile bağışlayamayan kaç varlık geçmiştir. 

4 Bu yüzden ışığın çocukları olarak adlandırdığım herkese soruyorum: Bu yüce buyruğu 

varoluşunuzda en azından bir kez uygulamaz mısınız, böylece hem bağışlayan hem de bağışlanan kişide 

yarattığı mucizelerin farkına varabilirsiniz. 

5 Işık asalettir, sevgidir ve ruhlar arasında anlayıştır. Eğer gerçekten Işığın çocukları olmak 

istiyorsanız, yaşamda nasıl davranmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. 

6 Eğer size bir kötülük yapılır da her ikiniz de pişman olursanız, gururunuzdan elinizi çekmeyin, 

alçakgönüllülüğünüzün bir kanıtı olarak elinizi ilk uzatan siz olun ve kendinizi alçaltmaktan korkmayın. 

7 Bu insanlar arasında öğrencilerimi nasıl arzu ettiğimi sanıyorsunuz? - Onların saf ve yumuşak kalpli 

olmalarını, örnekleriyle hemcinslerinin yolunu aydınlatmalarını; her birinin kardeşlerinin koruyucuları ya 

da rehberleri olarak geceleri parıldayan yıldızlar gibi olmalarını istedim. 

8 Yüreğinizin sevinçle dolu olmasını istedim, böylece onu kederlilere iletebilecektiniz; şifa gücü 

ellerinizden akarak tüm hastalara sağlık getirebilecekti; dudaklarınız Sözümü orijinal saflığı ve ruhsal 

anlamıyla iletebilecekti; çünkü o zaman hatalı olanları örneğinizle kurtarabilecektiniz. 

9 İkinci Çağ'da, Kurtarıcıları olarak vaat edildiğim ve maddiyatçılıkları yüzünden Varlığımı fark 

etmeyen halkımın yaşadığı şehre bakarak size şöyle dedim: "Kudüs, Kudüs, peygamberleri öldüren ve 

elçileri yanlış değerlendiren sen, kuşun yavrularını örttüğü gibi çocuklarını ne kadar çok toplamak istedim 

ve sen Bana itaat etmedin". 

10 Onlara gerçek mutluluğu sunmak için onları aradım ve yine de Beni Çarmıh'a götüreceklerini 

biliyordum; ama sevgim insanların kalpsizliğine yenilmedi ve bunu kanıtlamak için Ben yine buradayım ve 

size diyorum ki: Bugün Bana inananlar kutsanmıştır, çünkü onların yüreklerinden tüm sıkıntılarını 

kaldıracağım. Ama bu zamanda Benim yeni hâkimlerim olacak olanları da kutsuyorum, çünkü yarın Bana 

inananlara zulmeden Tarsuslu Saul gibi inananlar olacaklarını ve Bana tövbe ederek geleceklerini, böylece 

daha sonra sevgi ve imanla dolu olarak dışarı çıkıp kardeşleri arasında gerçeğin tohumunu saçacaklarını 

size temin ederim. 

11 Benim ışığım insan zihnini aydınlatır. Bu halka, sizden önce gelen ve ruhsal olarak onlara ait 

olduğunuzu söylediğim başka bir halka geldiğim gibi geliyorum. O insanlardan kaçı Beni yanlış 

değerlendirdi! Ağladıklarında yürekleri ne kadar da katılaşmıştı: Çarmıha gerin onu! Ey kutsanmış çarmıh, 

çünkü bu, İlahi Sevgi'nin çocukları için neler yapabileceğinin ve insanın nankörlüğünün neler 

yapabileceğinin bir ifadesiydi! 

12 Birçoğu hastaydı, kördü ve ele geçirilmişti; ne yaptıklarını bilmiyorlardı ve bu nedenle Beni 

kınadılar. Şu anda bile, Benim sevgi yolumda yürümeyenler henüz ne yaptıklarını bilmiyorlar. İnsan 

kötülüğü İsa aracılığıyla ektiğim sevgiye son vermek istedi, ancak yüzyıllar boyunca milyonlarca insan bu 

isimsiz nankörlük yüzünden ağladı. Ama benim için ağlayanlar, beni çarmıha gerenlerden nefret ettiler ve 

onları lanetlediler; oysa ben size nefret etmeyi ya da lanetlemeyi öğretmedim. Nefret etmem, 

lanetlemem ya da cezalandırmam. Bu duygular Benim İlahi Ruhumda mevcut değildir; ama ben onları 

sizin dünyevi yargılarınızda görüyorum. 

13 Size sevmeyi, affetmeyi, sizi incitenler için dua etmeyi ve onları kutsamayı öğrettim. 

14 Yaşamınızda her zaman bu tür işler yaparsanız ve kimseye söylemeden bunları gerçekten 

hissederseniz, günahlarınızın kefaretinde çok şey başarırsınız ve bunlar aracılığıyla - saf düşünceleriniz 
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vasıtasıyla - ışığı alırsınız. Sözüm size böyle öğretir, ruh sessizlik içinde ve gösterişsiz olarak böyle 

çalışmalıdır. 

15 Zihninizden bir ışık fikri veya düşüncesi çıkarsa, yararlı görevini yerine getirmek üzere hedefine 

ulaşır. Zihninizden iyilik düşünceleri yerine saf olmayan emanasyonlar yayılırsa, onları gönderdiğiniz her 

yere yalnızca zarar verirler. Size söylüyorum, düşünceler de eserlerdir ve bu nedenle vicdanınızda var olan 

kitapta yazılı kalırlar. 

16 İşleriniz ister iyi ister kötü olsun, kardeşleriniz için dilediklerinizin kat kat fazlasını geri alacaksınız. 

Kendinize kötülük etmeniz, komşularınızdan birine kötülük etmenizden daha iyidir. 

17 Bu nedenle İkinci Çağ'da size şunu söyledim: "Ne ekerseniz onu biçersiniz"; çünkü bu yaşamdaki 

deneyimlerinizi tanımanız ve hasatlarınızın size ektiğiniz tohumun aynısını, ama çoğalarak vereceğini 

hatırlamanız gerekir. 

18 Ey insanlık, Üstadınızın öğretilerini düşünmek, hissetmek ya da yaşamak istemediniz! 

19 İkinci Çağ'da Sözümü size miras bırakan öğrencilerimin yazıları bozulmuş olarak elinize geçerse, 

İsa'nın gerçek sözlerinin hangileri olduğunu anlamanızı sağlayacağım; vicdanınız sevgimin ilahi uyumuyla 

uyum içinde olmayanların yanlış olduğunu keşfedecektir. 

20 Öğretilerimi üstünkörü okudunuz ve zevkinize göre yorumladınız; sonra insanların Beni 

Hirodes'ten Pilatus'a yeniden getirdikleri yeni kitaplar arıyorsunuz; ama İlahi Üstadın ilan ettiği o sevgi 

dolu sözden, o basit öğretiden orada çok az şey bulacaksınız. 

21 Hepiniz Beni yargılamaya devam ediyorsunuz; bazılarınız Beni Tanrı, bazılarınız insan yapıyor; 

bazılarınız Beni ilahi, bazılarınız insan peygamber olarak adlandırıyor; bazılarınız Beni Tanrı'nın Oğlu, 

bazılarınız Davut'un Oğlu olarak görüyor. Bazıları Bana peygamber der, diğerleri ise kışkırtıcı. Bazıları En 

Yüce Olan tarafından aydınlatıldığımı söylüyor, diğerleri şeytanla bir antlaşmam olduğunu söylüyor ve 

böylece bu insanlık, korkak Pilatus gibi Benim üzerime yeni bir J.N.R.J. koymak için Benim adımın 

peşinden gidiyor. 

22 Sözlerime ve işlerime bakarak Beni yargılıyorsunuz ama "birbirinizi sevin" ilkesini hayata geçirmek 

için hiçbir çaba göstermiyorsunuz. Kardeşlerinizin alay edeceğini düşündüğünüz için bu yüce öğretiyi 

uygulamaktan korkuyorsunuz. 

23 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer Çarmıh'a tırmanıştan ve Çarmıh'tan korkmuş olsaydım, siz hâlâ 

Mesih'i bekliyor olurdunuz. 

24 Basit olanı karmaşıklaştırarak teolojilere girmeyin; Tanrı'yı, gerçeği maddi bir kitapta tuttuğunu 

iddia edenler gibi olmayın; çünkü insanlar olarak Tanrı'yı anlamayı asla başaramayacaksınız. 

25 Kolayı zorlaştırmayın, büyük olanı küçültmeyin, küçük olanı da büyütmeyin. Öğretmeden 

öğretmen, sevmeden dindar olmayın. 

26 Bugün size sevgi yayan ilahi bir düşünce olarak gelen Babanızı arayın. İşte ışığım, tüm insanlar için 

bir söz ol. 

27 İnsan zihnini karartan perdeleri yırtmak için bir sevgi mesajı olarak gelen Kutsal Ruh'un ışığıdır. 

28 Eğer iyi niyetle bu kelimenin içerdiği bilgiyi arar ve ruhani anlamını bulursanız, gerçeği bulmuş 

olursunuz. 

29 Bu öğretinin ışığı size izlemeniz gereken yolu gösteren bir yıldız olacaktır. Yerinizde 

durmamalısınız, çünkü böyle yaparak kardeşlerinizin ruhani yoldaki ilerleyişini durdurmuş olursunuz. 

30 Sizi ruhsal açıdan engelleyen alışkanlıkları teşvik etmiyorum ve bunları çoğu zaman zarif sözlerin 

sahte cazibesiyle gizleseniz de, özünde cehalet ve kafa karışıklığı barındırırlar. 

31 Önünüzde açtığım Kitap, ruh için enfes bir ziyafet gibidir; özü bir kez yüreğinize girdiğinde, bir 

insan olarak Baba'ya mükemmel bir sevgi saygısı gösteren Üstat Mesih'in izinde yaşamanıza yardımcı 

olacak dönüşümler getirecektir. Siz ne zaman Rabbinizi benzer bir şekilde yücelteceksiniz? 

32 Dünyada tutkularınızı geliştirdiniz, putlarınıza taptınız; ama sonsuzluktaki ve kardeşlerinizdeki 

Tanrı - ne zaman? 
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33 Neredeyse 2000 yıldır Beytüllahim'deki çobanların duyduğu şu cümleyi tekrarlıyorsunuz: "İyi 

niyetli insanlara yeryüzünde barış"; ama barışa hak kazanmak için iyi niyetinizi ne zaman uygulamaya 

koydunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, siz tam tersini yaptınız. 

34 Bu cümleyi tekrar etme hakkını kaybettiniz; bu nedenle bugün yeni kelimeler ve öğretilerle 

geliyorum, öyle ki bunlar zihninize kazınan cümleler ve ifadeler değil, kalbinize ve ruhunuza nüfuz edecek 

olan öğretilerimin manevi anlamı olsun. Size verdiğim sözlerimi tekrarlamak istiyorsanız, bunu yapın; ama 

bilin ki onları hissetmediğiniz sürece, hiçbir etkileri olmayacaktır. Onları samimi bir duygu ve 

alçakgönüllülükle söyleyin, kalbinizde yankılandıklarını hissedin ve size öyle bir yanıt vereceğim ki tüm 

varlığınızı titreteceğim. 

35 Kendimi tanıttığım kişiler Beni yetersiz bir şekilde yorumlarlar; bu nedenle, öğretilerim de onlar 

içindir, öyle ki kendilerini her yararsız düşünceden, fanatizmden, eski önyargılardan ve aldıkları ilhama 

engel olabilecek her şeyden kurtarmayı başarabilsinler. Her geçen zaman diliminde, yeni ve daha iyi 

hazırlanmış insanlar Beni duymaya gelecektir. 

36 Zihninizi Bana kaldırın, sevgili ses taşıyıcıları, Üstattan, coşkunuzda O'nun talimatının yüksek sesle 

ve saf bir şekilde duyurulmasını isteyin; İrademin sizde gerçekleşmesine izin verin ve ağzınızdan bu 

kalabalıkları sevgi ve hakikat yoluna götürecek öğretilerin çıktığını deneyimleyeceksiniz. 

37 Halkım, bir zamanlar size öğretilen batıl inançları terk edin ve Bana gerçek bir inançla dua edin; 

sizi tüm pusulardan kurtaracağım ve size koruyucu melekler göndereceğim. 

38 Tanrı'nın yasası sonsuzdur, her şeyi kuşatır, yaratılan her şey arasındaki uyumdur. Bu yasa sadece 

ruhani olanla ilgili değildir. 

39 Yasa'nın emirlerini, ruhsal erdemlerin isimlerini, İsa'nın öğretilerini ve sözlerini ezbere öğrenmek 

sizi memnun eder; ama size söylüyorum: tüm bunları hissetmelisiniz. 

Bilmek hissetmek değildir. Kim Benim gerçeğime sahip olmak istiyorsa, onu kalbinin derinliklerinde 

hissetmelidir. 

40 Yüce fikirleri, iyi eylemleri düşünürsünüz ama bunları Benim isteğim gibi yapmazsınız, çünkü onları 

hissetmezsiniz ve bu nedenle de onları gerçekleştirdiğinizde geride bıraktıkları "ilahi tadı" bilmezsiniz. 

Bunları içtenlikle yapmıyorsunuz çünkü yapabileceğinize inanmıyorsunuz ve yapamıyorsunuz çünkü 

yapmak istemiyorsunuz. Çünkü iyilik yapmak için sevmek gerekir. 

41 Seven kişi anlar; öğrenen kişi iradeye sahip olur; iradeye sahip olan kişi birçok şey yapabilir. Size 

söylüyorum, ruhunun tüm gücüyle sevmeyen kişi ne ruhsal yüceliğe, ne bilgeliğe sahip olacak, ne de 

büyük işler başaracaktır. 

42 En yüksek yasa olan ruhani yasadan sapan kişi, insanların da hakkında çok az şey bildiği ikincil ya 

da maddi yasaların hükmü altına girer. Ama en yüksek yasaya itaat eden ve onunla uyum içinde kalan kişi, 

sizin doğal dediğiniz tüm düzenlerin üzerindedir ve sadece bilimde ya da dinlerde bulduğu bilgilere sahip 

olan kişiden daha fazla şey hisseder ve anlar. 

43 Bu nedenle İsa mucize olarak adlandırdığınız işlerle sizi şaşırttı ama size sevgiyle verdiği öğretilerin 

farkına varın. Tüm yaratılışta titreşen İlahi Olan'da doğaüstü ya da çelişkili hiçbir şey olmadığını anlayın. 

44 Hoşnutsuz ya da hasta olduklarında çocuklarınız gibi davrandığınız bu acı ve inişli çıkışlı yaşamdaki 

yolculuğunuzu Yaratıcı'nın sevgisiyle çelişkili buluyorsunuz. Çektiğiniz acılardan dolayı sürekli şikâyet 

halinde yaşıyorsunuz ama bu, itaatsizliklerinizin ve Yasa'yı ihlal etmenizin ve "özgür irade" dediğiniz, 

Sevgimin size verdiği özgürlüğü kötüye kullanmanızın doğal sonucudur. 

45 Zihninizin kavrayabileceği kadar kolay olan bu öğretiyi bir hakikat olarak görmeyi 

reddediyorsunuz. 

46 Yalnızca yenilenme ve mükemmellik ideali hakikat yoluna geri dönmenizi sağlayacaktır. 

Kendilerini İlahi Yasa'nın yorumcuları olarak görenler, size ahlaksızlığınız ve şımarıklığınız yüzünden 

cehennem azabının sizi beklediğini ve ancak tövbe ederseniz, bedeninizi zedeleyip yaralarsanız ve Tanrı'ya 

maddi kurbanlar sunarsanız, sizi bağışlayacağını ve Krallığına alacağını söylerler. 
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47 Kutsal vahiylerin büyük ustaları olarak hayranlık duyduğunuz ve benim kafalarının karışık 

olduğunu düşündüğüm kişiler tarafından yönetilen sizlerin sonu nereye varacak? Bu nedenle, sevgimin 

yolunda ilerlemenizi sağlayacak olan bu Öğretinin ışığıyla sizi kurtarmaya geldim. 

48 Bu zamanda size düşünmeniz için yeni öğretiler, sizi kurtaracak ve yüceltecek sevgi öğretileri, acı 

olsa da yolunuza ışık olacak gerçekler veriyorum. 

49 Bu çağda spiritüalizm*, geçmişte Hıristiyanlık gibi, öfkeyle, acımasızlıkla ve hiddetle savaşılacak ve 

zulüm görecektir; ancak mücadelenin ortasında spiritüel olan ortaya çıkacak, mucizeler gerçekleştirecek 

ve kalpleri fethedecektir. 
* Ruhun öğretisi, spiritüalizm ile karıştırılmamalıdır. Ayrıca bkz. dipnot U 19, 7. 

50 Materyalizm, bencillik, kibir ve dünya sevgisi, size geçmiş zamanlarda getirdiklerimden ne yeni ne 

de farklı olan bu vahye karşı ayaklanan güçler olacaktır. Şimdi size açıkladığım ve sizin Spiritüalizm adını 

verdiğiniz öğreti, Birinci ve İkinci Zamanlarda size açıklanmış olan Yasa'nın ve öğretinin özüdür. 

51 İnsanlık bu öğretinin hakikatini, adaletini ve ortaya koyduğu sonsuz bilgiyi anladığında, her 

korkuyu, her önyargıyı kalbinden kovacak ve onu yaşamının rehberi olarak alacaktır. 

52 Benim Kanunum köleleştirmez, Benim Sözüm özgürleştirir. Bana inanan ve Beni izleyen kişi bir 

köle değildir, dünyevi tutkulara tabi olmayı bırakır, artık dünyalı değildir ve kendisinin efendisi olur; 

ayartmaları yener ve dünya ayaklarının altına serilir. 

53 Sadece ruhsallaştırma bu insanlığı içinde bulunduğu kaostan kurtaracaktır; başka bir çözüm 

beklemeyin, ey dünya halkları ve ulusları! Barış anlaşmaları yapabileceksiniz, ancak bu barışın temelinde 

vicdanın ışığı olmadığı sürece aptallık etmiş olacaksınız, çünkü kum üzerine bina inşa ediyor olacaksınız! 

54 İkinci Çağ'da size şöyle demiştim: "Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin bir adamın 

Cennetin Krallığına girmesinden daha kolaydır"; ve bugün bunu gözlerinizin önünde yaşıyorsunuz. 

Güçlüler zenginlikleriyle barışı satın almak isterler ve bunu başaramazlar. 

55 Böylece insanlık, manevi malların insanın yaşamında vazgeçilmez olduğunu, parayla elde 

edilemeyeceğini, ancak ruhsallaşmayla elde edilebileceğini anlayacaktır. 

56 Ruhsallaştırma mistisizm* değil, duyguların yüceltilmesi, kalbin iyiliği, eylemde doğruluk ve komşu 

sevgisi anlamına gelir. 
* Dindarlığın abartılı bir kendinden geçme biçimine dönüşmesi. 

57 Size bu merhamet ve sevgi öğretisini vermek için, sizin insan doğanıza bürünmedim ve Kendimi 

saraylarda, gösterişler arasında ve lüksle çevrili olarak tanıtmadım. Kentinizin yoksul bir mahallesinde, 

yoksullar arasında, alçakgönüllü insanlar arasında, başka bir zamanda size şöyle diyen O'na göre size 

geldim: "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir. 

58 Bazı alanlarda gelişmiş olan bu insanlık, gerçek tapınağın bulunduğu kendi içini keşfedemediği için 

ruhsal olarak derin bir uyuşukluk içinde yaşamaktadır. Bu mabet terk edilmiş duruyor, lambası yanmıyor, 

sunağı sunusuz; ama sizden rica ediyorum: Tüm bunların sebebi nedir? - İnsanoğlunun uzun zamandır, 

tamamen ruhani olması gereken şeylerin yerini alan dışsal kültlerle beslendiği gerçeğine. 

59 Ruhunun ihtiyaçlarını törenler, gelenekler, şölenler ve maddi sunularla karşılamaya çalışmıştır. 

Buna karşılık ben de size diyorum ki, yalnızca yüceltme ve ruhanileştirme içeren eserler ruhunuzu 

gerçekten güçlendirebilir ve besleyebilir. 

60 Gerçekten de, tüm sunuları kabul ederim ve hepsine sevgimi koyarım; ama Bana, Bana ve size 

layık bir şey sunmanızın hem Baba hem de sizin için daha doğru ve hoş olacağını düşünmüyor musunuz? 

61 Birçok insan ve ulus hala Bana maddi kurbanlar sunarak Beni hoşnut ettiklerine inanıyor; 

ayinlerinin ihtişamı ve görkemi ne kadar büyük olursa, Rab'le birlikte o kadar büyük sevinç duyacaklarını 

ve O'ndan o kadar büyük faydalar elde edeceklerini düşünüyorlar; ve bunu unuttukları için - eğer bir insan 

olarak boş ve önemsiz olan her şeyden uzak durduysam - şimdi Kendimi size ruhen tanıttığıma göre, 

insanlardan daha az maddi şeyleri ve törenleri bile kabul edeceğim. 

62 Yasamı gerçekten yorumlamaya ne zaman hazır olacaksınız? Bu insanlık Emirlerimi ihlal etmeyi ve 

çarpıtmayı ne zaman bırakacak? 
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63 Size bu zamanı, en eski zamanlardan beri size açıklanmış olan ruhani öğretiler üzerinde 

düşünmeniz için sunuyorum. 

64 Kendinizi alışkanlıklardan, kötü alışkanlıklardan, batıl inançlardan, geleneklerden, fanatizmden ve 

putperestlikten kurtarın. Kendinizi ruhsallaştırabilmeniz için sizi saf görmek istiyorum, ışığımın içinizde 

parlayabilmesi için sizi alçakgönüllü görmek istiyorum. 

65 Geçmiş zamanlarda Yeruşalim ve Roma nasıl insanlar için vaat yerleri ve lütuf kaynakları olduysa, 

Rab'bin Kendisini tanıttığı yerler olduysa, ben de bu muhtaç ve alçakgönüllü ulusa bu zaman için yüksek 

bir görev verdim. Hazırlanmalıdır, çünkü hem Benim tezahürümün yankısı ve mucizelerimin söylentisi 

hem de tanıkların coşkusu insanların dikkatini ona çekecektir. 

66 Önce yoksullar, cahiller, muhtaçlar, suçsuzlar, hizmetkârlar, adalete aç ve susamış olanlar gelecek 

ve daha sonra şüpheciler, ustalar, bilim adamları gelecek. 

67 İzleyin ve dua edin, büyük kalabalıkların gelişine hazır olun. İşlerinizde uyanık olun, yatak odanızın 

sessizliğinde ya da Benimle birleşme anınızın sizi şaşırttığı her yerde dua edin, Ben orada sizinle olacağım. 

68 Size kendinizi dünyadaki görevlerinizden ayırmanızı söylemedim, ama yasada olmayan şeylerden 

uzaklaşmanızı söyledim; yani gereksiz, yararsız şeyleri yaşamınızdan çıkarmanızı ve izin verilen şeylerden 

ölçülü bir şekilde yararlanmanızı söyledim. 

69 Özgür iradenizi maddi zevklerin peşinden koşmak ve onları aramak için kullandığınızda size ne 

kazandırdı? - Sadece acı ve hayal kırıklığı. 

70 Yeni Kudüs'ten bu insanlığa, onun tarafından hissedilmeden bakıyorum. Beni bekleyen birkaç kişi 

ve Beni izleyen diğerleri, Kutsal Ruh olarak tekrar geldiğimi ve şu anda onlarla insan aklı aracılığıyla 

konuştuğumu bilirler. Dünya uluslarını nasıl bulduğumu biliyor musunuz? - İnsanlar tarafından aldatıldı, 

hayal kırıklığına uğratıldı. Artık kimse diğerinden bir şey istemiyor, çünkü komşusunun sevgisinden 

bekleyecek bir şeyi olmadığını ve elinin boş olduğunu biliyor. Artık materyalizm hüküm sürmektedir ve iyi 

ve yüce olan her şeyden geriye sadece ışığın çok zayıf bir yansıması kalmıştır. 

71 Sizinle bu şekilde konuşmamı merak ediyor ve size karşı katı ve talepkar olduğumu 

düşünüyorsunuz; buna karşılık size diyorum ki, gelişmiş ruhunuz Bana bugün gösterdiğinizden daha iyi bir 

hasat sunmalıdır. 

72 İnsanlığın halklara ve ırklara bölünmesinin ilkel bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz? Çok 

gurur duyduğunuz uygarlığınızdaki ilerleme doğru olsaydı, şiddet ve kötülük yasasının artık hüküm 

sürmeyeceğini, yaşamlarınızdaki tüm eylemlerin vicdan yasası tarafından yönetileceğini düşünmüyor 

musunuz? - Ve siz, insanlar, kendinizi bu yargının dışında tutmayın, çünkü aranızda bile mücadeleler ve 

bölünmeler keşfediyorum. 

73 Eski zamanlardan beri size bir yargıdan söz ettim ve bu, peygamberlerin sanki bir günmüş gibi 

tasvir ettikleri önceden bildirilen zamandır. 

74 Tanrınızın Sözü Kral'ın Sözüdür ve geri adım atmaz. Aynı şeyin üzerinden binlerce yıl geçmiş 

olmasının ne önemi var? Baba'nın isteği değişmezdir ve yerine getirilmelidir. 

75 İnsanlar Sözüme inanmanın yanı sıra, nasıl izleyeceklerini ve dua edeceklerini bilselerdi, asla 

şaşırmazlardı; ama onlar inançsız, unutkan ve imansızdırlar ve sınav geldiğinde, bunu cezaya, intikama ya 

da Tanrı'nın gazabına bağlarlar. Buna karşılık ben de size, hazırlıklı olabilmeniz için her duruşmanın 

önceden duyurulduğunu söylüyorum. Bu nedenle, her zaman tetikte olmalısınız. 

76 Tufan, şehirlerin ateşle yok edilmesi, düşman istilaları, vebalar, salgın hastalıklar, kıtlıklar ve diğer 

denemeler, kendinizi hazırlamanız ve şaşırmamanız için yeryüzündeki tüm halklara önceden bildirildi. 

Tıpkı bugün olduğu gibi, Tanrı'nın sevgisinin mesajı her zaman uyanıklık ve hazırlık için inmiştir, böylece 

insanlar uyanabilir, hazırlanabilir ve kendilerini güçlendirebilirler. 

77 Ruhun armağanları ve insanın sahip olduğu yetenekler aracılığıyla mesajlarım onun kalbine ulaşır. 

Bu armağanlar şunlardır: ruhani vizyon, önsezi, sezgi ve peygamberlik rüyası. 

78 O zaman neden duruşmalar çoğu durumda hazırlıklı olmadan sizi vuruyor? - Bunun nedeni benim 

size mesajı göndermekte başarısız olmam değil, sizin dua ve ruhsallaştırmadan yoksun olmanızdır. 
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79 Size tüm insanlığın üzerine çok büyük bir sınavın gelmekte olduğunu söyledim, o kadar büyük ki, 

yüzyılların ve çağların tarihinde buna benzer bir şey olmamıştır. Şimdi anlamalısınız ki, Ben hepinizin 

yüreğine sesleniyorum, size çeşitli biçimlerde mesajlar ve uyarılar gönderiyorum ki, insanlar düşünsünler 

ve benzetmemdeki bilge bakireler gibi Yasama karşı uyanık olsunlar. 

80 Halklar ve dünyanın çeşitli ulusları Beni dinleyecek mi? Kendimi bu şekilde tanıttığım bu halk Beni 

dinleyecek mi? Yalnızca ben bilirim; ama Baba olarak görevim, çocuklarımın kurtuluşu için her türlü 

olanağı sağlamaktır. 

81 İnsanlar, bu sözü unutmayın, uykuya dalmayın ve kalbinizin kapılarını Benim sevgi çağrıma 

kapatmayın. Düşüncelerinizi kardeşlerinizin zihinlerine ruhani mesajlar olarak göndererek bu ışığın 

habercileri olun. 

82 Şimdi neden sürekli "İzle ve dua et" dediğimi daha iyi anlayacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 25 
1 İlyas'ın Ruhu sizi göksel bir çan gibi uyandırdı ki, Sözümü dinlemeye gelesiniz. 

2 Kalbiniz hevesle sorar: Baba'nın bu gün tatmamız için bize vereceği yiyecek ne olacak? Bugünün 

dersi ne olacak? 

3 Size doğrusunu söyleyeyim: Bir kadın Beni dinlemek için ağır bir hastayı evinde bıraktı. Ona 

diyorum ki: Evine döndüğünde, hasta adam yatağını terk edecek ve iyileştiği müjdesini vermek için sana 

kapıyı kendisi açacak; çünkü Benimle birlikte olmak için dünya malını geride bırakan herkesin geride 

bıraktıklarına göz kulak olacak biri olacak ve bu Ben'im. 

4 Büyük bir acı çekerken, umutsuzluğa kapılmadan ya da Bana küfretmeden sessizce gözyaşı 

dökenlere bakıyorum. Krallığıma erişmek için liyakatin kazanılması gerektiğini bilerek alçakgönüllülükle 

imtihanlarını kabul ettiler. 

5 Hepinizi insan mücadelesinin çeşitli yollarında görüyorum ve orada Kendimi, size "Nereye 

gidiyorsunuz?" diye sormak için yolunuzu kesen bir yolcuya dönüştürdüm. Bazıları Bana "Sessizlik 

arayışındayız" diye cevap verirken, diğerleri Bana "Ekmek arayışındayız" diyor. Sonra Üstat, 

kardeşlerinizin sizi hayırseverlik ve iyi niyetle karşılayabilmeleri için çalacağınız kapıları çağırmaya devam 

eder. Bu yüzden kapıyı çaldığınızda taştan kalplerin yerinden oynadığını görürsünüz; varlığımı tanır ve 

Bana şöyle dersiniz: "Tanrım, bize olan merhametin ne kadar büyük?" 

6 Yaşam yolunuzda karşılaştığınız sınavlar tesadüf değildir, onları size liyakat kazanmanız için 

gönderdim. Ağacın hiçbir yaprağı Benim İradem olmadan hareket etmez ve yaratılışın hem büyük hem de 

küçük işlerinde Ben varım. İzleyin ve dua edin ki, kefaretinizin daha kısa sürmesi için her denemeden 

almanız gereken meyvenin ne olduğunu anlayabilesiniz. Çarmıhınızı sevgiyle yüklenin, ben de kefaretinizi 

sabırla taşımanızı sağlayayım. 

7 Size üçüncü kez yeniden söylüyorum: "Birbirinizi sevin"; ama sadece insanlar arasında değil, bir 

dünyadan diğerine. Ruh'ta olanları sevmeli ve onlara merhamet etmelisiniz, çünkü onlar da sizin 

kardeşlerinizdir. 

8 "Kılıçla öldüren kılıçla yok olacaktır" denildiği zaman ne kadar uzaktır. "Ölçtüğünüz arşın ile 

ölçüleceksiniz". Bugün size söylüyorum: Gerçekten tövbe edin, merhamet, bağışlama ve sevgi işleriyle 

lekelerinizi temizleyin. 

9 Her yönden size bir ders vermek için sizi çağırdım. Benim soframda hiçbir zaman bazıları 

diğerlerinden daha iyi olan yiyecekler olmadı; herkese tek bir ekmek ve aynı şarabı sundum. Soframa hem 

efendiler hem de düşkünler, hem zenginler hem de yoksullar, hem günahkârlar hem de dindarlar oturdu. 

Hem dürüstlükle yaşamış olanları hem de kirlenmiş bir ruhla gelenleri kabul ettim. Size bunu öğretiyorum 

ki, yaşam yolculuğunuzda hiçbir kardeşinizi kayırmayasınız. 

10 Kendini üstün görenlere karşı alçakgönüllü olun ve daha küçük olduğunu düşündüğü için 

önünüzde alçalan kişinin sizden daha küçük olmadığını anlamasına izin verin. 

11 Sevginin sonsuz gücünü anlamak için Benim öğretimi uygulamak gerekir. Sevgi, günahkâr insanı 

öğrencime dönüştüren iyileştirici güçtür. Sevgi, ebedi yaşamın özüdür. 

12 Bazıları Bana soruyor: Ruhun gelişimi yolunda bize rehberlik etmek için bizimle bu biçimde 

konuşmak neden gerekli? - Size doğrusunu söyleyeyim: İşittiğiniz bu söz Benim bilgeliğimi içeren kitaptır. 

13 Bu kitabı neden sizden önce açtım? - İnsana birçok sırrı ifşa etmek; onun cehalet karanlığına ışık 

getirmek. 

14 Size doğrusunu söyleyeyim, iktidar sahipleri her şeyi yapamazlar, bilginler her şeyi bilmezler, 

ilahiyatçılar da Beni gerçekten bilmezler. 

15 İşte bu nedenle, bilgeliğimin doruklarına ulaşma iddiasında olmamanız, mabedime hürmet ve 

tevazu ile girmeniz koşuluyla, büyük vahiyleri anlayabilmeniz için zihinlerinizi aydınlatmak üzere insanlığa 

yeniden Üstat olarak geldim. Her kim bu yola girerse, Benim İsteğim olduğu sürece Benim tarafımdan 

yönlendirilecek ve asla acı çekmeyecektir. 
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16 Bu zamanın biliminin dibine inin - meyveleri acıdır, çünkü insanlar huşu duymadan gizemlerime 

nüfuz etmek istediler ve kaç kişi evrenin harikalarını en küçük parçasında keşfettiklerinde, her şeyi 

yaratan bir Her Şeye Gücü Yeten'in var olduğundan şüphe ettiler. Onlar sadece gördüklerine ve elleriyle 

kavradıklarına inanan kimselerdir; ama kavrayışlarının ötesindeki her şey onlar tarafından inkâr edilir. 

17 Aklınızın ve materyalizmin ötesinde olan bilgi, ruhani mükemmelliğinize ulaşabilmeniz için size 

öğrettiğim bilgidir. 

18 Kendinizi hazırlayın, insanlık, böylece bilimin sizin için hazırladığı acı meyveleri yemekten 

kurtulabilirsiniz. Ben her zaman size gerçek yaşamın sırrını açıklamaya geldim. 

19 İkinci Çağ'da büyük kalabalıklar Beni duydu, binlerce hasta insan sadece Benim dokunuşumla ya 

da okşayan Sözümü duyarak ya da sevgi dolu bakışlarım üzerlerinde durduğunda iyileşti. Birçoğu Beni 

sevdi ve tanıdı, ancak hepsi Beni takip etmedi, çünkü sadece on ikisi sonuna kadar Bana eşlik etti. Onların 

isimleri, size bıraktıkları mükemmellik, erdem ve fedakarlık örnekleriyle ölümsüzdür. Ama onları 

çağırdığımda mükemmel değillerdi; öyle olsalardı, onları öğretmek için çağırmazdım. 

20 Aranızda doğru ya da kusursuz olan pek az kişi buluyorum; ama benim talimatımla değişebilecek 

ve büyük işler yapabileceksiniz. İnsanlığın kalbi zordur, ama ilerleyebilmeniz için sizi yolunuzda 

aydınlatacağım. 

21 İkinci Çağ'da, havarilerim dünyanın dört bir yanına dağılmışken, Petrus insanların zulümleri, 

acımasızlıkları ve sertlikleri karşısında irkildiği anlar yaşadı ve hayatını kurtarmak için Roma'dan kaçmak 

istediğinde, omuzlarında çarmıh taşıyan İsa figürünün pagan şehre doğru ilerlediğini gördü. Petrus 

Efendisine, "Nereye gidiyorsun, Rab?" diye sordu. İsa buna, "Senin için yeniden öleceğim" diye karşılık 

verdi. Hıçkıra hıçkıra ağlayan Petrus, Efendisine, kanı ve canı pahasına da olsa, Efendisi gibi ölmek üzere 

günahkârların kucağına dönüp onları kurtarmasını teklif etti. 

22 Bu nedenle size şunu söylüyorum: Hazırlıksız ve zayıf bir şekilde sizi şaşırtmak için ayrılış yılım olan 

1950'yi beklemeyin; çünkü öğretimi yaymak için bu şekilde yola çıkarsanız, umutsuzluğa kapılmak 

zorunda kalacaksınız. 

23 O zaman sizi güçlendirmek için Benim Sözümü arayacaksınız ve bulamayacaksınız. Bugün, size 

öğretmeye devam ettiğim gibi, öğretilerimi uygulamaya başlayacaksınız. Kendinizi yenileyin, 

ruhsallaşmaya doğru bir adım atın. Sizi işler ve mucizelerle cesaretlendireceğim ve size ruhtan ruha 

vereceğim büyük vahiylere hayran kalacaksınız. Maddeye bağlı bilim adamlarına ruhani olanın varlığını 

göstererek onları şaşırtacağım. İnkâr ettikleri ve henüz var olan her şey onlar tarafından tasavvur 

edilecektir. O zaman merak, hırs, ötesini araştırmak için uyanacak ve bu, elçilerimin ve öğrencilerimin size 

açıkladığım her şeyi açıklamak ve insanlığın yeni vahiylerim etrafında mezhepler ve teoriler oluşturmasını 

önlemek için ortaya çıkacağı zaman olacaktır. 

24 Bugün dinleme ve düşünme zamanıdır. Ama halklara ve uluslara gitme zamanı geldiyse ve 

bazılarınız bunu yapamayacaksa, endişelenmeyin; çünkü yaşadığınız yerde birçok şey yapabileceksiniz. 

Müjde'yi uzak yerlere taşımayı çocuklarınıza bırakın. Size "ilk olan sonuncu, sonuncu olan da ilk olacaktır" 

dediğimi hatırlayın. 

25 Bugün kalabalıklar öğretime geliyor; en çok acı çekenler, adalet için açlık ve susuzluk çekenler, 

barış dolu bir yaşam hayal edenler, Sözümü duymaya devam etmek için kalıyorlar. 

26 Bu yoksul, eğitimsiz ve basit insanlar arasında, size Sözümü vereceğim kişileri yavaş yavaş arayıp 

buluyorum. 

27 Tüm zamanların İlahi Üstadı, insanlıkla bağlantı kurmak ve bu formda ruhu yeni güne doğru 

yönlendirmek için size geri dönüyor. 

28 Sözümü doğru şekilde araştırabilmeniz için zihinlerinizi hazırlayın. Rabbinizin bu zamanda ve 

geçmişte size açıkladığı öğretilere doğru bir yorum getirecek olanların spiritüalistler olacağını size daha 

önce söylemiştim. Kitabımı okuyan ve manevi anlamda araştırma yapan kişi gerçeğe yaklaşan kişi 

olacaktır. 
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29 Bu öğretiyi doğru bir şekilde açıklamayı başarabilmeniz için, önceden kendi aranızda mücadele 

etmeniz gerekecek ve hatta zaman zaman kafa karışıklığı yaşayacaksınız; ama iç kargaşasının ortasında 

Bana güvenip dua eden kişi ruhuna sükûnet ve huzurun girdiğini hissedecektir. 

30 Serbest bırakılan rüzgârlar ağaçların uyuşmuş meyvelerini ve solmuş yapraklarını kirlerinden 

arınana kadar dökmelerine neden olacaktır. Yarın, artık bu sözü duymadığınızda, yolda yalnız kalacağınızı 

ve Benden öğrendiklerinizi kardeşlerinize öğreteceğinizi bilmiyor musunuz? Ben her zaman her birinizin 

içinde olacağım, Üstat yolu hazırlayacak ve öğrenci görevini yerine getirecek. 

31 Herkesin öğretilerimin vahiylerini bilmesi ve anlaması için insanların içindeki ışığı yakacağına söz 

verdim ve bu sözün yerine getirildiği zamandır; bu, insanın beklemeyi bilmediği bir çağdır çünkü bilim 

yaşamına saptı, bundan yeni bir dünya oluşturdu ve ruhların Benim dönüşümü özledikleri bir çağdır 

çünkü öğretilerimin onlar için özgürlükleri, ruhsal yükselişleri olduğunu ve bununla huzura 

kavuşacaklarını biliyorlardı. 

32 Bazıları "ruhani vadide" yaşayarak bu saati bekledi, diğerleri ise bu dünyanın sakinleri olarak 

mucizeyi bekledi. Meseldeki bilge bakireler gibi, yanan bir lambayla beklemeyi bilenlere ne mutlu! 

33 İkinci Çağ'da da ruhlar Mesih'in gelişini sabırsızlıkla beklediler - bazıları maddi dünyadan, diğerleri 

ruhsal meskenlerden, çünkü Mesih kapıdır, anahtardır ve yoldur ve ruhlar bunu bilirler. 

34 Bende insanlığın ruhunu uyandırma gücü var ve size gerçekten söylüyorum, o Saat yaklaşıyor ve 

Benim çağrımla titremeyen kimse kalmayacak. Bazıları kendilerini uyutan materyalizmden, bazıları kan ve 

zevk sarhoşluğundan, bazıları da karanlık ve fanatizm gecesi çok büyük olan cehaletlerinin uykusundan 

uyanacaktır. 

35 Ruhani ışık insanlığın içinde parladığı anda, ruhlardan dualar fışkıracak ve Rablerine O'nu hoşnut 

etmek ve böylece huzuruna yaklaşabilmek için ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. 

36 Öğrencilerim, Sözümü derinlemesine inceleyin ve ruhunuzun Baba'nın sevgi öğretisinde kendini 

eğitebilmesi için ruhsal anlamında bilgelik bulacaksınız; çünkü konuştuğum, eğittiğim ve daha yüksek bir 

yaşam için hazırladığım sizin ruhunuzdur. 

37 Bedenin ruh için yalnızca bir araç olduğunu zaten biliyorsunuz; bunun kanıtı da bedenin ölümlü ve 

fani olmasıdır; öte yandan ruhun kaderi sonsuzluktur. 

38 Bu insanlığı ruhani öğretiler konusunda ne kadar cahil buluyorum ve bunun nedeni de onlara 

Yasam ve Öğretilerimin ruhlarını mükemmel yuvaya götüren yol olarak değil, yalnızca onlara yardımcı 

olacak ahlaki bir doktrin olarak sunulmuş olmasıdır. 

39 Çeşitli dinler insanların kalplerine ruhani bilgiye karşı sahte bir korku ekmiş, bu da onların Benim 

vahiylerimden kaçmalarına ve cehaletin karanlığına giderek daha fazla gömülmelerine neden olmuş, buna 

gerekçe olarak da ruhani yaşamın aşılmaz bir gizem olduğunu göstermişlerdir. 

40 Bunu iddia edenler yalan söylüyor. İnsanlığın başlangıcından bu yana Tanrı'nın insana verdiği tüm 

vahiyler ona ruhsal yaşamdan söz etmiştir. Size tüm öğretilerimi vermediğim doğrudur, çünkü her şeyi 

bilecek durumda değildiniz, ancak zamanı geldiğinde bilebilirdiniz; ama şimdiye kadar Baba tarafından 

açıklananlar ruhsal yaşam hakkında tam bir bilgiye sahip olmanız için yeterlidir. 

41 Sevgili insanlar: Bu zamanı mutlu olarak adlandırın, çünkü bu zamanda Rabbinizin ziyaretine nail 

oldunuz ve eğer bu büyük olayı bir tarihle işaretlemek isterseniz, İlyas'ın bu halkın arasında Benim 

Varlığımın saatinin yaklaştığını size teyit ettiği 1866 yılını alın. O zamandan beri bu yolda Beni sadakatle 

takip etmeleri için öğrencilerimi seçiyorum. 

42 Beni takip etmek istiyor musunuz, öğrencilerime ait olmak istiyor musunuz? - Petrus, Andreas, 

Yakup ve Yuhanna'nın sevdiklerini, teknelerini ve ağlarını geride bırakarak - onlara söylediğim gibi - 

insanların balıkçıları olmak için Beni izledikleri uysallık ve güvenle Beni izleyin. 

43 Bugün gerçeğime tanıklık edecek bir halk hazırlıyorum. Kendimi dünyada öğrencilerim aracılığıyla 

göstermeyeceğim de kimin aracılığıyla göstereceğim? 

44 Gerçekleşme yoluna çıkmadan önce Sözümün derinliklerine dalmanızı istiyorum. Kendinizi 

hazırlayın, çünkü insanlar inançlarında güçlüdür. Kendinizi sözde ve işte olduğu kadar düşüncede de 

geliştirin; o zaman korkacak hiçbir şeyiniz kalmayacaktır. 
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45 Evet, halkım, öğretilerimi uygulamaya, Yasamı yerine getirerek yaşamaya, eylemlerinizle Beni 

hoşnut etmeye çalıştığınızı zaten görüyorum. Üstat, ruhsallaşmaya erişebilmeniz için yenilenmede sebat 

etmeniz için sizi kutsar ve teşvik eder. 

46 Sözümün kesilmesinden sonra, İkinci Çağ havarilerimin yaptığını yapacaksınız: dua etmek için 

toplandılar ve bu şekilde her adımlarına rehberlik eden İlahi ışığı aldılar. Size öğrettiğim ruhsal dua 

aracılığıyla, Rableriyle bir araya geldiler, O'nun huzurunda kendilerini cesaretlendirdiler ve Efendilerinin 

isteğinin ne olduğunu anlamaya başladılar. Şimdi onları neden Kilisemin temeli olarak kullandığımı 

anlayacaksınız. - Yeni bir tapınak inşa etmek istediğimi biliyorsunuz. Bu kutsal alanın temellerini kim 

oluşturacak? - Güçlüleri, erdemde sadık olanları, anlayışlıları ve yardımseverleri seçeceğim, çünkü onların 

örnekleri taklit edilmeye değer olacaktır. 

47 Babanızın derin gizemlerinin odası, O'nun babalık mirasını insanların zihinlerine taşırmaya 

hazırdır. 

48 Ulusunuzda insanlığa geri dönme vaadimi yerine getirdim, ancak bu nedenle öğretilerimi dinleme 

lütfuna nail olanlar kendilerini insanlığın geri kalanından ayrıcalıklı hissetmemelidir, çünkü Sözümün 

ruhani anlamı zamanı geldiğinde tüm kalplere ulaşacak ve onlara şöyle diyecektir: Sözümü duymak için 

yorulmadan huzuruma gelen çocuklarım, hoş geldiniz. Sizler Bana gelen büyük kalabalıktan seçilmiş 

öğrencilersiniz ve bu tezahüre sıkıca inanan iman dolu kalbiniz, Sözümü ve öğretilerimi gerçeğin 

tohumları olarak alır. 

49 Huzur ve şefkat için açlık ve susuzluk çekerek, acı ve kusur yüküyle geldiniz ve Üstat kirlerinizi 

görerek sizi masasına oturtmaktan ve sizin için en iyi yemeği hazırlamaktan caymadı. Baba'ya tüm 

yaşamınızı ve yolunuzda başınıza gelenleri anlattınız, fırtınalı rüzgârların lime lime ettiği ruhunuzun 

çıplaklığını gösterdiniz. Harekete geçen Baba sizi lekelerinizi yıkadığınız çeşmeye getirdi. Size yeni ve 

temiz giysiler verdi ve siz O'nun çevresinde otururken, size bir öpücük, bir okşama ve bir damla şifalı 

merhem gibi olan ilk dersleri verdi. 

50 Böylece her öğrencimin kalbinde, asla kapatmamanız gereken bilgelik ve sevgi kitabımı 

oluşturmaya başladım, çünkü içeriği yalnızca size ait değildir. Onun sayfalarında denemeleriniz için güç ve 

cehaleti yok etmek için ışık vardır. 

51 Size geldim çünkü bilgiye sahip olan kardeşleriniz gerçeği insanlıktan gizlediler ve kalplerini 

bencillikle doldurdular. Size ne sevgimi, ne sözümü, ne de faydalarımı satıyorum. Ben sadece sizi illere ve 

köylere gönderip kardeşlerinize Öğretilerimin Müjdesini vermek için hazır olmanızı bekliyorum, çünkü 

dünyanın her yerinde Benim gelişimi bekleyen insanlar var. Kendimi bu formda iletmeyi bırakacağım 

zaman olan 1950'ye kadar savaşı başlatacak kadar güçlü olmanızı istiyorum. 

52 Sizi fanatizmden ve putperestlikten uzaklaştırdım, kalbinizi öğretilerimin özüyle doldurdum ki 

Rabbinize yükselebilesiniz ve O'na saf, ruhani ve basit ibadet sunabilesiniz. Size öğrettiğim gibi 

kardeşlerinize de öğretmenizi istiyorum. 

53 öğrenciler, doğa güçleri öfkelendiğinde birlik olun. Sonra, iyi işlerinizin, yüceliğinizin, imanınızın ve 

birliğinizin hatırına, sizi mucizelerimle donatacağım ve bu mucizeler inanmayanlara benim sizinle birlikte 

olduğumun kanıtı olacak. 

54 Derin gizemlerimin odasının sakladığı ve sizin için saklanan vahiyler hala bir sırdır, çünkü onları 

henüz kazanmadınız. 

55 Sizinle bu şekilde konuşmayı bırakacağım gün uzak değildir; o zamana kadar donanımlı olmanızı 
istiyorum, öyle ki Rab'be nasıl dua edeceğini bilmeyen tek bir öğrenci kalmasın. 

56 Yaşamın sınavları ruhunuzu çelikleştirir; onlara karşı isyan etmeyin ya da lanetlemeyin, çünkü 

daha sonra, fırtına sona erdiğinde, güvensizliğinizle Beni gücendirdiğiniz için üzüntüden ağlayacaksınız. 

Kendinizi nasıl savunacağınızı bilmeniz için size silahlar verdiğimi unutmayın; bunlar dua ve imandır. 

57 Dua edin ve eğer fırtına evinizin kapısını kırıp içeri girmeyi başarırsa, size doğrusunu söyleyeyim, 

görünüşte zayıf olan lambanızın alevi sönmeyecektir. 

58 Dinlerini değiştirdiğiniz kişilerin doğru yoldan ayrıldıklarını ve onlara sunduğunuz ekmeği hor 

görerek çöpe attıklarını gördüğünüzde, yüreğiniz kederle dolar ve kederinizi O'nunla paylaşmak için 
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üzüntüyle Üstat'a gelirsiniz. Ama Efendi size söyler: Eğer bu kişilerin adımlarını yönlendiren nankörlükse, 

korkmayın, gitmelerine izin verin, onları izleyin ve onlar için dua edin; ama sizden ilgi ve örnek 

görmedikleri için sizi terk etmişlerse, bunun hesabını Benim önümde vermek zorunda kalacaksınız. 

59 Bazıları ekmeği atıp giderse, diğerleri gelip kalan ekmeği toplayacak ve onlarla birlikte huzur ve 

mutluluğa kavuşacaklardır. Yola çıkanlar "işçilerimi" aramak için geri dönecekler, çünkü çölde açlık ve 

susuzluk onları etkileyecek. Kardeşlerinizin kusurlarını yargılamak için gönderilmemiş olan sizler, onları iyi 

niyetle karşılayacaksınız. Sana hasta olarak geleni iyileştirecek, aç olarak geleni doyuracaksın. 

60 Onlara yardım ettiğinizde sizi yanlış değerlendirirlerse, onları affedin. Onların davasını yargılayan 

ben olacağım. 

61 Ruhsal geçmişiniz sizin için bir gizemdir; bu nedenle size denemelerinizi uysallıkla kabul etmenizi 

söylüyorum, çünkü bir yargı ve ruhsal kefaret dönemindesiniz. 

62 Dünyaya şereflerin, zevklerin ve hazların tadını çıkarmak ya da servet biriktirmek için geldiğiniz 

zamanlar geride kaldı; bugün kendinizi arındırmak, sınavlardan geçerek kendinizi (ruhen) yüceltmek ve 

hemcinslerinize yararlı olarak Efendinize hizmet etmek için alçakgönüllülük içinde yaşıyorsunuz. 

63 Kalbinize iyi işlerinizin bir kitabını yazın; bu size bu hayatta huzur ve sonsuzlukta sonsuz mutluluk 

verecektir. 

64 Eğer bir kimse Benim Sözüm ve armağanlarım karşılığında servet biriktirirse, İkinci Çağ'da olduğu 

gibi size bir kez daha söylüyorum: Bir deve iğne deliğinden geçse, o kimse cennetin krallığına giremez. 

Daha önce dünyevi takdir, şöhret ve konfora sahip olan ve bugün Benim adımlarımı uysallık ve 

alçakgönüllülükle takip edenleri Benimle birlikte görmek ne kadar değerli. 

65 İçinizde Eyüp gibi sınadıklarım da var. Çünkü ruhların tembelliğe gömülmeleri Benim isteğim 

değildir; yaşam yolunda gayretli olmalarını istiyorum. 

66 Her biri için öyle bir an gelecek ki, Yargıç'ın sesi onu sadece Efendi olarak size miras bıraktığım söz 

hakkında değil, aynı zamanda görevinizi yerine getirirken ne yaptığınız hakkında da sorgulayacak. 

67 Görme, sezme ve önsezi gibi ruhsal armağanlarınızı geliştirin ki, sembolde sizi ilgilendiren 

denemeyi fark edebilme ve dualarınızla onu yenebilme yeteneğine sahip olabilesiniz. 

68 Sözümün size rehberlik etmesine izin verin, çünkü onu size iyiliğiniz için verdiğime zaten ikna 

olmuş durumdasınız. 

69 Bu öğretiler size yeni görünüyor çünkü onları unutmuştunuz ama şimdi Üçüncü Çağ'da onları size 

yeniden veriyorum. Size emanet ettiğim sonsuzluk tohumlarını ekmeyi öğrenebilmeniz için sizi davet 

ettiğim büyük bir çalışma alanı hazırladım. 

70 Yeni öğrencilerimi eğitiyorum ki, imanları ve hayırseverlikleri sayesinde beden ve ruh hastalıkları 

ve yaratılışın unsurları üzerinde güç kazanabilsinler. 

71 Artık cehalet içinde yaşamanızın zamanı olmadığını anlayın; bugün ışık çağında, öğretilerimin size 

sunduğu büyük vahiyler çağında yaşıyorsunuz. İlk zamanlardan itibaren Yasamı yerine getirirken 

öğretilerimi pratik olarak uygulamış olsaydınız, elde edeceğiniz bilgeliği hayal edebiliyor musunuz? Ama 

siz kendinizi dünyanın zevklerine teslim ettiniz ve böylece ruhani gelişim yolunuzda durdunuz. Bu nedenle 

bugün, yeni dersimle geldiğimde, size garip, anlaşılmaz ve yaşam tarzınızın dışında görünüyor. Ama 

öğretilerimden tek bir tanesi üzerinde düşünmeniz bile Sözümün doğruluğunu anlamanız için yeterli 

olacaktır. O zaman tuhaf olanın Benim öğretilerim değil, sizin Benim Yasamın dışında yaşama biçiminiz 

olduğunu göreceksiniz. 

72 Çalışma alanıma gelin; unuttuğunuz öğretimi hatırlayın, tüm kötü tohumları yok edin, o zaman 

size bugüne kadar tanımadığınız öğretiyi göstereceğim. Bu şekilde, yaratılışınızın başından beri yaşamanız 

gereken gerçek hayata girmenize izin vermek için durgunluğunuzdan, fanatizminizden kurtulmanıza 

neden olacağım. 

73 Sözün aracılarının dudaklarında çiçek açan bu sözün ne kadar basit olduğunu görüyor musunuz? 

Size doğrusunu söyleyeyim, bu basitliğiyle insanlara ışık tutacak ve böylece bilim ve teolojinin yardımıyla 

kavrayamadıkları ayetlerimi anlayabilecekler. 
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74 İyi öğrenciler, sebatkârlar, sadıklar bu öğretiyi kavrayanlar olacaktır. Onlar da alçakgönüllü 

olacaklar; ama sadeliklerine rağmen, yorumlarının bilgeliğiyle kardeşlerini şaşırtacaklar. 

75 Halkım sadece Benim öğretilerimden söz etmekle kalmayacak, yaptıkları işlerle insanlığa Benim 

Yasamı nasıl yerine getireceklerini ve ona nasıl saygı duyacaklarını öğreteceklerdir. Rablerinden aldıkları 

her şeyi bencillik etmeden vermeyi bilmeli ve kendilerine emanet edilen hazinenin doğruluğu ve saflığı 

için gayretlerini göstermelidirler. 

76 Kardeşlerinize iyi ve asil işler öğretin. Burada bile ruhunuzu giderek daha fazla arındırmanız 

gerektiğini unutmayın ki ruhsal gelişim yolunda başka bir ikamet yerine geçmeye layık olsun. 

77 Yolunuzda karşılaştığınız engelleri yavaş yavaş ortadan kaldırmak için gerekli gücü öğretilerimden 

alın. Her şeyi fetheden silahın sevgi olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu savaştan zaferle çıkan ve savaşı 

kazandıktan sonra kendini Bana muzaffer bir asker olarak sunan kişinin sevinci büyük olacaktır. 

78 Size sevgi silahını verenin ben olduğumu ve büyük savaşları kazanmanız için size savaşmayı da 

öğrettiğimi unutmayın. Ben size hakikat yolunda her şeyi verdiğim halde, başka yollarda ne arayacaksınız? 

79 Sözümün yorumuyla kendilerini yenileyebilsinler diye, eğitimsizlerin zihinleri aracılığıyla Kendimi 

tanıttım. Körlerin gözlerini gerçeğin ışığına açmayı başardım, böylece Rableri tarafından sevildiklerini 

hissettiklerinde kendilerini günahlarından arındırabilirler. İkinci Çağ'dan bu yana, her gözün Beni göreceği 

günün geleceğine dair size söz verilmedi mi? Saf olan Beni görecek ve bu onun ödülü olacak; kalbinde 

leke olan da Beni görecek ve bu onun kurtuluşu olacak. Gözlerini Benim Işığıma açan kişi Gizeme nüfuz 

eder ve vahiylerimin nedenini bilir. Bu kişi gelecekte Benim gerçeğimin bilgisinde sağlam bir şekilde 

yürüyecektir. 

80 Talimatımı doğru yorumlayın, ruhumun yeryüzünde çektiğiniz acıları gördüğünde sevindiğini ya da 

Kendimi memnun etmek için sizi hoşnut eden her şeyden mahrum bıraktığımı düşünmeyin. Yasalarımı 

tanımanız ve onlara uymanız için geldim, çünkü onlar saygı ve dikkate değerdir ve onlara uymanız size 

ebedi mutluluk ve huzur getirecektir. 

81 İsa aracılığıyla size Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, Sezar'a ait olanı Sezar'a vermeyi öğrettim; ama 

bugünün insanları için sadece Sezar var ve Rablerine sunacak hiçbir şeyleri yok. En azından dünyaya 

doğru olanı verseydiniz, dünyadaki acılarınız daha az olurdu; ama "İmparator" sapkın yasalar çıkardı, sizi 

kölesi yaptı ve karşılığında size hiçbir şey vermeden hayatınızı alıyor. 

82 Ne bedeni ne de ruhu köleleştiren, sizi yalnızca sevgiyle ikna eden ve size iyilikle rehberlik eden 

Yasamın ne kadar farklı olduğunu görün; size karşılıksız verdiği her şey, sizi ödüllendirdiği her şey ve 

yaşam yolculuğunuz boyunca size telafi ettiği her şey. 

83 Öğrencilerim, öğretilerimi anlayın ve çalışın; sizinle birlikte bilgeliğimin deposu olacak bir halk 

oluşturacağım; çünkü büyük görevleri başarmanız için her şey hazır olacak. İlk alarm çığlığında 

umutsuzluğa kapılmayın, kendine düşman diyen kişiyle tanışmaya çalışın ve onu affedin, sevin ve 

öğretilerimle eğitin. 

84 Ayrılacağım gün için çok hazırlıklı olmanızı istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz ki 1950 yılı, İradem 

tarafından belirtilen, Kendimi ses taşıyıcısının zihni aracılığıyla iletmeyi bıraktığım tarihtir ve Sözüm her 

zaman yerine getirildiğinden, o gün sizin için Üçüncü Çağın başlangıcını işaret eden bu tezahür sona 

erecektir. 

85 Bu tarihi değiştirmeye çalışmayın ve Sözümün bu formda ya da ruhani dünyada tezahürünü 

sürdürmeye hiçbir şekilde çalışmayın. Size şimdiden söylüyorum ki, bunu yapanlar artık Üstadın ışığıyla 

aydınlanmayacaklar. 

86 Ses taşıyıcısı olmasanız bile, bu zamandan sonra Benimle ruhtan ruha birleşeceğinizi size 

duyurmuş ve vaat etmişken, neden böyle bir saygısızlık yapasınız ki? 

87 Şu anda size bu zamanın peygamberlerinin kendilerini hazırlama görevi olduğunu da söylüyorum, 

çünkü onlar büyük kalabalığı kendilerini bekleyen denemelere karşı önceden uyarma görevine sahipler. 

Günaha düşmemenize yardımcı olabilmeleri için onlara büyük kehanetleri açıklayacağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 26 
1 Öğrencilerim, öğretimi dinledikten ve geçmişinizi Sözümün ışığında değerlendirdikten sonra, 

ruhsal olarak şöyle dediniz: "Ağaçtan hiçbir yaprak Tanrı'nın iradesi olmadan hareket etmez". 

2 Bu şekilde düşünüyorsunuz çünkü acı bir kâse gibi yavaş yavaş boşalttığınız denemelerin, sizi 

yavaş yavaş Üstadın size mirasınızı vermek için beklediği yaşam ağacına yaklaştıran adımlar olduğunu 

anlamaya başlıyorsunuz. 

3 Sözümün tezahürüne geldiğinizde, hepiniz kendinize dönüş nedenimin ne olduğunu sordunuz ve 

size "Esenliğim sizinle olsun" diyen selamımı duyduğunuzda, barışın sahip olduğu değeri fark edenler 

sevinçle dolarken, yalnızca maddi mallar edinmeyi düşünenler içlerindeki hayal kırıklığıyla Bana, size 

yalnızca barış sunmak için mi geldiğimi sordular. 

4 Böyle düşünenler Beni gücendirmezler, çünkü onların anlayış eksikliği cehaletlerinden kaynaklanır 

ve bu tam da öğretilerimin ışığıyla ruhları aydınlatarak mücadele etmeye geldiğim karanlıktır. 

5 Bugün yaşamlarınızı karartan tutkular ve değişimlerle katılaşmış olan kalpler: ruhani yükselişe 

eriştiğinizde huzura kavuşacağınızı anlayın. 

6 Ruhtaki huzur size ışıktan, ahlaktan ve erdemlerden söz eder. Bu ruhsal yücelme durumuna 

erişmeyi arzulamayanlar, Benim huzurumun tadını çıkarmayı hayal etmesinler; çünkü o hala maddenin 

tutkularının ve maddi dünyanın onu inandırdığı sahte mutluluk hayallerinin tutsağıdır. 

7 Maddi zevklerden tiksinen, içinde sıcak bir huzur arzusunu canlı tutan kişi, uğruna yaratıldığı 

hedefe ulaşmaya hevesli olarak ruhunun kurtuluşunu arar. 

8 İnsanlığın başlangıcından bu yana, barışı arayan ya da ona ulaştıktan sonra içinde kalan çok az kişi 

olmuştur, çünkü insan barışı ancak acı onu fethettiğinde arar. Bu nedenle, insanlık dışı, kardeş katili ve 

adaletsiz savaşlarınızın her birinin ardından binlerce insanın, bu ilahi armağanın sahip olduğu değerin 

farkında olmadıkları için daha önce kıymetini bilmedikleri barışa susamış bir şekilde nasıl ayaklandıklarını 

görüyorsunuz. 

9 İç huzuru bulacağınız şeyin insanların bilgisi olmadığını anlamalısınız, çünkü onun geldiği kaynak 

ruhsaldır. Altın, insan bilgeliği, bilim, insanların gücü bu lütfu elde etmek için yeterli olmamıştır; bu lütfa 

ancak iyi işler yaparsanız ve yaşamınızda Yasamın size gösterdiği sevgi yolunda ilerlerseniz erişebilirsiniz. 

10 İnsanlığın bilgin olarak adlandırdığı insanların - Benim vahiylerimin peşinden gittiklerinde ve 

Benim Huzurumu aradıklarında - Yaşam Kitabından ilk dersleri çalışmak için "küçük çocukların" yerini 

almalarında şaşırtıcı bir şey olmayacaktır. 

11 İnsanlık arasında hüküm süren sonsuz susuzluğu benden daha iyi kimse bilemez. Merhametim her 

kalbe bir umut ışığı gibi girerek, gerçek huzura ve ruhun özgürlüğüne kavuşacağı mücadelenin yakınlığını 

hissettirir. 

12 Benim talimatım, yargı, kefaret ve aynı zamanda kurtuluş zamanının geldiğini ilan ettiği ruhlar 

tarafından işitilen göksel trompetin çağrısıdır. 

13 Her şey önceden bildirilmişti ama siz kendinizi savaşa ve özgürlüğünüzü kazanmaya hazırlamadan 

olayların gerçekleşmesini beklemeyi tercih ettiniz. İmanınız, Benim sevgi yasama itaatiniz eksikti ve bugün 

suçluluğunuza ağlıyorsunuz. 

14 İlahi öğretilerimi dinlemek için toplanan kalabalıklar size sayıca büyük görünür; ama onları Benim 

Huzurumdan mahrum olan kardeşlerinizle karşılaştırdığınızda ne kadar küçük olduklarını görürsünüz. 

15 Kalabalıkların içine esenliğimi yerleştirdim; bazıları onu nasıl koruyacaklarını bilirken, diğerleri 

artık sözümü duymaz duymaz kendilerini ondan yoksun bırakıyor ve günlük yaşamın alışkanlıklarına geri 

dönüyorlar. Kendimi tanıttığım mütevazı yere döndüklerinde Bana şöyle soranlardır: "Tanrım, neden 

sadece Seni dinlediğimde huzur buluyorum, yoksa sadece bu yerlerde mi?" Ama onlara cevap veriyorum: 

"Eğer sadece Benim öğretimi duydukları saatte huzur bulmuşlarsa, bunun nedeni sadece o anda 

zihinlerini maddenin etkisinden arındırmaları ve bu toplantı odalarının eşiğini arkalarında bırakarak, 

duydukları öğretinin emirlerini uygulamaya koymadan kusurlar, bencillikler, tutkular, kızgınlıklar ve kötü 

alışkanlıklarla dolu yaşamlarına geri dönmeleridir; Çünkü duymak öğrenmek değildir ve yalnızca Benim 
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öğretimi öğrenen ve uygulamaya koyan kişi kendisine gerçek anlamda öğrencim diyebilecektir, çünkü o 

her zaman ruhsal olarak kardeşlerine Benim öğretilerime uygun olarak yaşamlarını nasıl doğru yola 

koyacaklarının örneğini vermeye hazır olacaktır. 

16 Bu öğreti sözünde, kardeşlerinizle paylaşmanız gereken esenliğimin armağanını yüreğinizde kabul 

ederek üstlendiğiniz ahlaki sorumluluğun farkına varacaksınız. 

17 Size ne kadar sık söylediğimi anlayın ve farkına varın: Kendimi Efendi olarak tanıttığım bir huzur ve 

dua evi haline gelen mütevazı toplanma yerine hoş geldiniz. 

18 Sözüm aracılığıyla görevinizi ve ruhunuza yüklenen kefaret görevini anladınız. Bugün Bana 

gelebilmek için, ruhunuza vaat edilen topraklar olan doğruların krallığına girmeye layık olmanızı 

sağlayacak saflığa erişmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. 

19 Beni dinleyenlerin hepsi Benimle değildir, çünkü bazılarının düşünceleri uzaktır. Öte yandan, 

fiziksel olarak uzakta olup ruhen orada bulunanlar da vardır. 

20 Siz nasıl Benim kapımı çalıyorsanız, Ben de sizden bir şey istemek için değil, ihtiyacınız olanı 

vermek için sizin kapınıza geldim. 

21 Ruhunuza ışık veriyorum, çünkü artık karanlıkta kalmak istemediğini görüyorum; cehaletin ve 

maddenin tutkularının üzerine çıkmayı arzuluyor, Baba'yı görmeyi ve anlamayı ve kendi varlığının amacını 

bilmeyi arzuluyor. 

22 Uyanın, içinde yaşadığınız zamanın farkına varın ki, insanların insan kalbindeki her dini kültü 

kirletmeye ve silmeye hazırlanma zamanı geldiğinde, sizden kaldıracakları hiçbir şey olmayacak, çünkü 

sizin mabediniz ve Tanrı'ya ibadetiniz ruhani olacaktır. O zaman ruhunuz doğrudan Benim Tanrısallığımla 

bağlantı kurabilecektir; bu onun özgürleşmesi olacaktır. 

23 İnsan bilimi tarafından dönüştürülmüş bir dünyada yaşıyorsunuz; bu onun çağı, onun saltanatının 

zamanı. 

24 İnsanlar yeni bir Babil, yeni bir gurur ve kibir kulesi diktiler. Bu yükseklikten gücüme meydan 

okuyor ve zayıfları aşağılıyorlar. Size doğrusunu söyleyeyim, insan bu yolla Bana ulaşamaz. Bilimi inkâr 

ettiğim için değil - ne de olsa o, Yaratıcı olarak benim insan zihnine yerleştirdiğim bir ışıktır ─ ama 

insanların onu kötü bir şekilde kullanmasından dolayı. Bilimi size sevgi, saygı ve gayretle bakmanız 

gereken bir ağaç olarak emanet ettim, öyle ki ondan en lezzetli meyveler, hayat veren meyveler çıksın. Bu 

ağaca iyi baktığınızı düşünüyor musunuz? - Meyvelerinin yıkıcı ve kederli olduğunu, yaşam vermek yerine 

ölüm ektiklerini fark edin. İnsanın hizmetinde olması gereken insan bilimi ne kadar da yanlış 

yönlendirilmiş! Yine de onu kutsuyorum, çünkü o çocuklarımın eseridir. 

25 Materyalizm insanlığı tuzağa düşürdü. Adım birçok kalpten silindi, insanlar Tanrı'yla konuşmanın 

ruhani şekli olan dua etmeyi unuttu. Öğretilerim ve İsa aracılığıyla verdiğim örnek unutuldu ve 

öğretilerimde sabit kalmaya ve Yasamı yerine getirmeye çalışanlar bunu putperest kültler aracılığıyla 

yapıyor ve Beni insan yapımı figürler ve imgeler aracılığıyla arıyorlar. Benim Yasam bu şekilde mi yerine 

getirilecek? 

26 Pek çok kişi doğayı kendi tanrısı haline getirmiş, onu var olan her şeyin yaratıcı kaynağı olarak 

tanrılaştırmıştır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, tüm varlıkların rahminden çıktığı bu Doğa, sizi 

çevreleyen maddi güçler ve doğal güçler, o Yaratıcı değildir; İlahi Yaratıcı tarafından önceden planlanmış 

ve biçimlendirilmiştir. Yaşamın ne nedeni ne de sebebidir. Yalnızca ben, Rabbiniz, başlangıç ve son, Alfa 

ve Omega'yım. 

27 İnsan bilimi ağacının gölgesi insanlığı sarmış, meyvelerinin çoğu onu zehirlemiştir ve doğruluk 

orağının her kirli dalı ve her kötü meyveyi keseceği zaman yaklaşmaktadır. 

28 İnsan masumken, saflık durumu onu Rab'bin lütfuna layık kılardı. Yaşam araçlarını bulmak için 

bilime ihtiyacı yoktu, dünyevi yaşam yolunu aydınlatacak ışığı bulmak için yaratılışın gizemlerine nüfuz 

etmek için gözlerinin ya da zekâsının zorlanmasına gerek yoktu. 

29 Sevgi dolu bir anne gibi, Doğa onu beslemek için göğsünü çocuğun dudaklarına yaklaştırdı; ama 

çocuk büyüdü ve yaşam ağacının meyvesinin dış güzelliği tarafından baştan çıkarıldı, elini uzattı, kopardı 

ve tadına baktı, kalbinde ve tüm varlığında bilgiye olan ihtiyacı ve arzuyu uyandırdı. Masumiyet çağı geçti 
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ve insan için yeni bir evre, ruhun insan yaşamını ve sırlarını bilmeyi talep ettiği bilim evresi başladı. 

Mücadele, deneyim, açılım, gelişim ve kefaret orada başladı. 

30 Mutluluğu tamamen annesinin şefkatini hissetmeye yönelik olan çocuk, kendisi için bir gizem olan 

hayatın büyüklüğü karşısında hayrete düşmüş, merak ve huzursuzluk dolu, bilgiye susamış bir genç oldu. 

İnsanın bu bilgi ve idrak idealini hissetmesine Benden başka kim sebep oldu? İnsanın yeryüzündeki 

adımlarına rehberlik etmek için her şey Benim tarafımdan öngörüldü ve hazırlandı, bu yüzden her adımda 

bir sürpriz ve yeni bir mucizeyle karşılaştı. Çözüm bulamayacağı hiçbir engel, hiçbir zorluk ya da eziyet 

yoktu. Eğer insan dünyaya uyandıysa, ruhunda, huzursuzluğundan ve önsezisinden, maddi yaratılışın, 

maddenin ve bilimin ötesindeki yaşamı anlamak ve görmek için derin bir özlem de ortaya çıktı. 

31 Böylece Tanrı'ya ruhani tapınma ortaya çıktı ki, ruh onun aracılığıyla kendini besleyebilsin ve 

yüksek bilgiye ulaşabilsin ve Benim sevgi yasamdan esinlenen bilime göre yaşayabilsin. 

32 Tüm insanlar Beni Sonsuz'da, ruhsal ve görünmez olanda anlamadı; bu nedenle, insanlığın 

başlangıcından beri bazıları Beni tüm maddi şeylerin ötesinde ararken, diğerleri bunu dışsal kültler 

aracılığıyla yaptı. Bunlar, taptıkları her şeyi yaratanın Sonsuz'da olduğunu ve tapınmaları gerekenin O 

olduğunu anlayana kadar Beni yıldızlarda, doğa güçlerinde ve yaratıklarda arayanlardır. 

33 Zaman içinde insanlık inançlarında ve ruhani bilgide evrim geçirmiş, ilahi ilhamlarla aydınlanan 

Tanrı'ya ibadetini mükemmelleştirmiştir. Bununla birlikte, şimdiki zamanda bile, çocuklarımın çoğu Beni 

yalnızca yaratılış yapıları, ayinler, imgeler ve semboller aracılığıyla hissediyor. Ve bunun nedeni, hala 

geleneklerle dikkati dağılmış olan ruhun, küçük yükselişiyle elde ettiği az şeyle yetinmesidir. Ancak 

gizemler karşısında, onun için sıkıntı saati gelmiştir ve daha önce yolunda hiç karşılaşmadığı zorluklara 

katlanır ve denemelerden geçer. Bunun üzerine uyanacak ve dünyadaki yaşamın nedenini öğrenmek 

istediğinde yaptığı gibi araştırmaya, soruşturmaya koyulacaktır. 

34 Dünyadaki bu anlarda en çok özlemini çektiğiniz şey nedir? - Barış, sağlık ve gerçek. Size 

doğrusunu söyleyeyim, bu armağanlar sizin uyguladığınız bilim tarafından size verilmeyecektir. 

35 Bilginler Doğayı sorgular ve Doğa da onların her sorusuna cevap verir; ancak bu soruların 

arkasında her zaman iyi niyetler, iyi eğilimler veya hayırseverlik yoktur. İnsanlar olgunlaşmamış ve 

akılsızdır; doğadan sırlarını çalan ve onun en içteki varlığına saygısızlık eden bu insanlar, gerçek kardeşler 

gibi birbirlerine iyilik yapmak için gerekli hammaddeleri onun kaynaklarından alarak onu onurlandırmak 

için değil, bencil ve bazen de zararlı amaçlar uğruna doğayı kirletirler. 

36 Tüm yaratılış onlara Benden bahseder ve onların sesi sevginin sesidir; yine de ne kadar azı bu dili 

duymayı ve anlamayı bildi! 

37 Yaratılışın içinde yaşadığım bir tapınak olduğunu düşündüğünüzde, İsa'nın orada görüneceğinden, 

kırbacı alıp tüccarları ve ona saygısızlık eden herkesi kovacağından korkmuyor musunuz? 

38 Ey sevgili insanlar, talimatımı kavrayın ve anlayın, zihninizi açın ve ışığımın ona nüfuz etmesine izin 

verin; sözünüz beceriksiz olsa bile, bu ışık işlerinizden konuşacaktır. Sözünüzün beceriksiz olması Beni 

memnun eder, çünkü Bana tanıklık eden ruhunuz olacaktır. 

39 Her birinizin kaderi farklıdır, ama hepinizin amacı aynıdır: Tanrı'ya ulaşmak. 

40 Bazılarınız acı çeker ve böylece geçmişte Yasama karşı işlediğiniz suçların kefaretini ödemiş 

olursunuz; diğerleriniz ise hemcinslerinin kötülükleri yüzünden acı kâsesini içer. Birinciler yaşamın 

sınavlarında kendilerini arındırırlar; ikinciler ise hemcinslerine içmeleri için verdikleri aynı kâseyi 

boşaltmak zorundadırlar. Ama size doğrusunu söyleyeyim, birinde olduğu gibi diğerinde de Rabbinizin 

sevgi dolu ve kusursuz adaleti tecelli etmektedir. 

41 Birbirinizi sevin, Benim sevgi yasamı yerine getirin ki, şu anda savaşın karanlığı ve acısı içinde olan 

Doğu'da* barış ve uyumun ışığı parlasın. İnsanların acısını hissedin ve Çobanlarını ağlayarak çağıran kayıp 

koyunlar gibi nasıl bir Kurtarıcı aradıklarını görün. * Meksika'dan Doğu, bu öğretinin verildiği sırada İkinci Dünya 

Savaşı'nın sürdüğü Avrupa kıtasıdır. 

42 Şu anda insanlara ne kadar çok acı çektiriyor! Bir çocuk doğar doğmaz, etrafındakiler yüzünden acı 

kadehini içmeye başlar. Bazıları ilk okşamayı hissetmeden annelerini kaybeder, bazıları ise annelerinin 

tatlı ninnisini duymak yerine savaşın gürültüsünden sağır olur. 
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43 İlk insanların cenneti bir gözyaşı vadisine dönüştürüldü ve şimdi sadece bir kan vadisi. Bu nedenle, 

bugün, öğrencilerime verdiğim sözü yerine getirmek için geldiğimden, insanlığı ruhsal uykusundan 

uyandırıyor ve onu kurtarmak için ona sevgi öğretimi veriyorum. Bu zamanda eserleriyle Benim 

tezahürlerime ve Sözüme tanıklık edecek ruhları arıyorum. Benim tarafımdan işaretlenmiş olanlar Yasam 

etrafında birleştiklerinde, yeryüzü ve yıldızlar sarsılacak ve gökyüzünde işaretler olacak; çünkü o zaman 

Rab'bin sesi dünyanın bir ucundan diğer ucuna duyulacak ve O'nun İlahi Ruhu, doğruların, 

peygamberlerin ve şehitlerin ruhlarıyla çevrili olarak, ruhsal ve maddi dünyayı yargılayacak. 

44 O zaman Kutsal Ruh'un zamanı doluluğuna ulaşacaktır. - Bu kehaneti kardeşlerinize 

duyurabilmeniz için sizden rica ediyorum: Bu zamanın havarileri olarak görevinizi yerine getirmek için ne 

zaman yola çıkacaksınız? Kardeşlerinizin sizi duymalarını ve kendi vicdanlarının sesi karşısında 

titremelerini ne zaman mümkün kılacaksınız? Bu ışık ve sevgi kelimesini insanlığa ne zaman 

getireceksiniz? 

45 Her mecliste ve her kardeşlikte "meyvenizin tadının" aynı olması için birleşmeniz Benim 

İsteğimdir. Hepsi aynı asmanın dalları olduğuna göre neden farklı "tatlar"
 
 sunsunlar ki? 

46 Gücünüze saygı duyulabilmesi için öğrenin, harekete geçin ve birlik içinde ayağa kalkın. 

Mezheplerin ya da dinlerin bağrında Tanrısallığımın sahte tezahürlerinin ortaya çıkmasına neden olmayın, 

sözleriyle kalabalıkları şaşırtan sahte peygamberlerin ortaya çıkmasına neden olmayın. 

47 Dikkatli olun, kahinler! Eğer Babanız tarafından sınandıysanız, akrabalarınız bile sizi yanlış 

değerlendirdiyse, korkmayın; İsa'nın kendi vatanında reddedildiğini ve iman bulmak için başka yerlere 

gitmek zorunda kaldığını hatırlayın. "Hiç kimse kendi ülkesinde peygamber değildir" dedi size. 

48 Eğer sizin yeteneklerinizden kuşku duyarlarsa, diğer kalpler size gerçekten inanacaktır. Bazılarınız 

yabancı ülkelere gidecek ve orada tanıklığınıza bu halkın bağrından daha fazla güven duyacaksınız. 

49 Görevinizde size yardımcı olmak için Üstat size talimatlarını vermiştir ve bunu yapmaktan asla 

yorulmaz, çünkü O Baba'nın "Sözü "dür. 

50 Sevgili öğrenciler, hasta bir kişiye şifa merhemini verin, bunu sevgiyle, gerçek ruhani donanımla 

yapın, böylece muhtaç kişinin ilahi teselliyi deneyimlemesini sağlayabilirsiniz. 

51 Bazı durumlarda, hazırlığınız olmadan gerçekleşen gerçek mucizelerin size bir hak vermesini 

sağladım; ama şimdi size hazırlığınızı ihmal etmemenizi söylüyorum, çünkü sizi şaşırtacağım, umduğunuz 

şeyi size vermeyerek sizi uyaracağım, gerçek bir merhamet işi gerçekleştirmek için kendinizi nasıl 

hazırlayacağınızı bilmediğinizi anlamanızı sağlayacağım. 

52 Hasta kişinin sadece acı çekerek Benim faydalarıma hak kazanmasına izin vermeyin; onun 

erdemlerini hayırseverliğinizin erdemleriyle birleştirmelisiniz, o zaman Benim lütfum her ikisinde de 

kendini gösterecektir. Nerede olursanız olun, erdemler edinmelisiniz ki, kardeşleriniz için her şefaat 

ettiğinizde, komşunuzun iyiliği için ihtiyaç duyduğunuz şeyi Benden istemeye layık olasınız. 

53 Ruhsal ve fiziksel hazırlığınızı sürdürün, çünkü bir merhamet işi yapmak zorunda kalacağınız anı 

bilemezsiniz ve sizi merhem, barış ya da kardeşlerinizin en çok eksikliğini duyduğu şeyin taşıyıcıları 

yapmak Beni memnun edecektir. Kefaretiniz aracılığıyla yerine getirdiğiniz görevin güzelliğini anlayın ki 

haçınızı sahip olduğunuz tüm sevgiyle kucaklayabilesiniz. 

54 Burada, dünyada, vicdanınızın sesini ruhun içindeyken duyacağınız kadar net algılayamazsınız; bu 

yüzden görevinizi yerine getirmeyi sık sık ihmal edersiniz. Ancak unutmayın ki, öbür dünyaya gidişiniz ne 

kadar uzak olursa olsun, sizi her zaman aynı şey beklemektedir ve gözlerinizi yeni bir dünyada açtığınızda, 

yalnızca mücadelenizde elde ettiğiniz ışık size ulaşacak ve elde ettiğiniz erdemler sayesinde hak ettiğiniz 

huzura sahip olacaksınız. 

55 Benim isteğime göre, seni beklediğim bir sonraki yere nasıl geleceğini biliyor musun? - Huzur dolu, 

her saf ruhta parlayacak olan bilgelik ışığıyla aydınlanmış; belirsizlikler olmadan, gözyaşları olmadan. 

56 Hiç kimse - bu dünyaya geldiğinde - İşimin ona bir görev vererek onu şaşırttığına inanmasın; hayır, 

kişi ışıkta yaşarken bu çok fazla cehalet olurdu. Ben sadece dünyaya gönderilmeden önce ruhen aldığınız 

şeyi tanımanızı sağlamak için geldim. 
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57 O halde, sevgili öğrenciler, eğer ruhunuz bunun için geldiyse, çünkü Ben bunu emrettim ve her 

biriniz bunu arzuladınız ve kabul ettiniz, yerine getirmeye söz verdiğiniz görevi yerine getirmeden Bana 

geri dönmemeniz gerektiğini unutmayın; aksi takdirde ruhunuz için çok acı verici olur. 

58 Sözümü kavrayın, hiçbir şeyin ya da hiç kimsenin sizi görevinizi yerine getirmekten alıkoymasına, 

Tanrı'nın askerleri, O'nun Gerçeğinin dünyadaki elçileri olanlara ödül olarak verilmesi gereken her şeyden 

vazgeçmenize neden olmasına izin vermeyin. 

59 Kefaretinizde size yardımcı olmak için size Sözümü veriyorum ve onun ışığı sizi mükemmelliğe 

yönlendiriyor. 

60 Beni yorulmadan dinleyin, Benden öğrenin. İlyas'ı dinleyin ve onun erdeminden örnek alın ki, 

onun gibi İrademin size atadığı bir dizi ruhun çobanı olabilesiniz. 

61 Herkese sevgiyle bakıyorum ve size söylüyorum ki, bu zamanda sadece sizi okşamak ve size 

huzurumu vermek için değil, aynı zamanda sizi eğitmek, insanlığa sıkıntılarında yardımcı olacağınız, onu 

kefaretinin sonuna kadar götüreceğiniz ruhani armağanlara sahip olduğunuzu anlamanızı sağlamak için 

geldim. 

62 Büyük sınavların zamanı geldi ve ruh hâlâ zayıf. Büyük acılar ve çalkantılar onu bekliyor ve bu 

nedenle, ruhani yolda gelişmelerine yardım ederek çocuklarımı almak için bir cankurtaran botu gibi 

yaklaşıyorum. 

63 Tüm ruhlar Benim hükmümü hak etmiştir, annelerinin kucağındaki çocuklar bile acı çekmiştir. 

64 Siz öğrencilerimi, sevgi ve barış öğretimi tüm uluslara taşımanız için donatıyorum ki, bunu yerine 

getirerek kardeşlerinizi kurtarabilesiniz. Küçüklere ve büyüklere yaklaşın. Çoğu zaman bilim insanlarının 

karşısına çıkarsınız ve onların önünde ruhaniliğin kanıtlarını sunmanız gerekir. Kaç kişi maddi bilgilerinin 

yararsızlığının farkına vardığında utanç duyacak ve bilimin hastaları iyileştirmede ve insanlara eziyet eden 

sorunları çözmede başaramadığını, öğrencilerimin sevgi ve merhametinin başardığını itiraf edecektir. 

65 Dünyada çok az tanınan bu ulus cömertçe kutsanacaktır. Toprakları verimli olacak ve kasaları 

savaştan harap olmuş uluslara yiyecek göndermek için açılacaktır. Onun sakinlerinin ruhu, Benim 

sevgimle harekete geçerek, ihtiyaç sahiplerine ışık düşünceleri gönderecek ve ilan zamanı geldiğinde, acı 

çekenleri canlandırmak ve iyileştirmek için Benim Sözümü getirecektir. 

66 Birçok yabancı, barış ve uyum fikirlerinize katılmak için size gelecektir. Ruhsallaştırma faydalı bir 

tohum olarak yayılacak ve ilan ettiği gerçek bilinecektir. O zaman Oğul Beni nasıl içtenlikle seveceğini 

bilecek ve tüm iyiliklerin kaynaklandığı lütuf pınarı insanlığın üzerine akacaktır. 

67 Bu zaman diliminde görevinizi yerine getirmenizi ve öbür dünyaya geçtiğinizde ruhani 

çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum. Kardeşlerinize tüm ruhları yönetenin adaletle dolu tek bir yasa 

olduğunu, yaratılışımda hepsinin bir yeri olduğunu ve her birinin yerine getirilmesinde Benim tarafımdan 

teşvik edildiğini öğretin. Her şey değişmez ilahi yasalara itaat eder. 

68 Bu imtihan döneminde insanlık sizi kötü bir şekilde yargılar ve fikir savaşları, ulusların yıkımı ve 

barışın yokluğu için sizi suçlarsa, umutsuzluğa kapılmayın ve dikkatiniz dağılmasın, dua ve uyanıklıkta 

sebat edin. Yasamı yerine getirirseniz cezalandırılmaktan korkmayın. 

69 İnsanların ruhunun arınması için savaşların patlak vermesine izin verdiğimi anlayın. Her ulus, 

kurum ve ev, içinde bulundukları ilerleme derecesini ortaya çıkarmak için Benim adaletim tarafından 

ziyaret edilecektir. 

70 Size öğrettiğim gibi çalışın; günahkârları ahlaki yenilenmeye getirin; (kırılmış) yaşamları onarın, 

ayrılanları Bana getirin. O zaman, bu dönem sona erdiğinde, tüm ruhlarda bilgi ve deneyimin ışığı olacak, 

Öğretim insanlara yol gösterecek ve Yasamda hiçbir tahrifat ya da kötü yorum olmayacaktır. 

71 Eğer size bazen "çocuklar" diyorsam, bunun nedeni Tanrısallığımın önünde hala küçük olmanızdır 

ve sonsuzluk göz önüne alındığında, varlığınızın çok kısa olduğu kanıtlanır. Bazen mutluluğunuzu küçük bir 

şeyde görmüyor musunuz? Bazen acınıza neden olmaması gereken bir şey için ağlamıyor musunuz? 

72 Size doğrusunu söyleyeyim, ben sadece fakir ve önemsiz olanı değil, aynı zamanda gücü veya 

bilgisi ile dünyada kendini öne çıkarmış olanı da arıyorum. Ruhlarının arınmasına erişebilmeleri için 

herkese çağrıda bulunuyorum. 
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73 Onları hazırlamak ve harekete geçirmek için sahip oldukları az şeyle yoksulların arasında Kendimi 

hissettirdiysem, çağrıma kulak versinler diye maddi mal biriktirenleri de sınava tabi tutacağım. Sesime 

sağır olanı bu dünyadan alıp götüreceğim ve ona ruhsal vadide dünyada nasıl yapacağını bilmediği işi 

göstereceğim. 

74 Bu talimat size bir ders olsun. Bu dünyadan ayrılmadan önce sevap biriktirin, hayat 

yolculuğunuzun izi olarak rahatlık, sağlık ve huzur bırakın; bunu yapmazsanız yarın gözyaşı dökersiniz. 

75 Kalbiniz kendisini bekleyen sınavlara dayanabilmek için güçlenmelidir. Size zulümlere ve iftiralara 

maruz kalacağınızı, ortaya çıkacak dinsel karışıklık yüzünden suçlanacağınızı söyledim; ama sizi izleyecek 

ve size yardım edeceğim. 

76 İğrenç olarak nitelendirdiğiniz hastalıklardan muzdarip olanlara karşı duyabileceğiniz tiksintiyi 

kalplerinizden çıkarın; bir erkek katili ya da aklını ahlaksızlıklara kaptırmış biriyle karşılaştığınızda 

hissedebileceğiniz iğrenme duygusuyla mücadele edin. Onlara elinizi uzatın, içten sözler söyleyin. Onlar 

için dua edin. Bu varlıkların her birinde neyin saklı olduğunu yalnızca ben biliyorum. Düşüşlerinin 

nedenlerini sadece ben biliyorum. 

77 İnsan yargısı tarafından zulme uğrayan ve mahkûm edilenleri yalnızca ben affedebilir ve 

aklayabilirim. 

78 Ruhunuzu Sözümle güçlendiriyorum, çünkü hâlâ deneyimlemeniz ve yüreğinizde hissetmeniz 

gereken çok şey var. 

79 Materyalizminiz yüzünden duyarsızlaşan duygularınızı yeniden duyarlı hale getireceğim. Dün 

başkalarının acısını hissetmediniz, ama yakında gözleriniz insan kardeşlerinizin çektiği acılar nedeniyle çok 

yaş dökecek. 

80 Tarlalar bereketli ama işçiler kıt. Siz de bu kutsanmış tohumu ekmeyi öğrenen emekçilerden olun! 

Bunu şimdi, dünyada yaşarken yapın ki ahirete sevapla girebilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 27 
1 Sevgili öğrencilerim, gerçeği yalandan ayırt edebilmeniz için gözlerinizi öğretişlerimin ışığına 

açıyorum. Sahip olduğunuz vicdan ışığı, duyarlılık ve sezgi size iyi yolu gösterecek ve iyi meyveleri ortaya 

çıkaracaktır. 

2 Öğrettiklerimin gerçek bilgisiyle içinizde alçakgönüllülük doğacaktır, çünkü Yaratıcınız karşısında 

kendinizi o kadar küçük hissedeceksiniz ve yine de O'nun tarafından o kadar onurlandırılacak ve 

bahşedileceksiniz ki, O'nun saf olmadığını hissettiğinizde bakışlarınızı Baba'ya kaldırmaya cesaret 

edemeyeceksiniz. 

3 Kibir, gerçeğin tam bilgisine ulaştıklarını düşünerek kendilerini bilgili, güçlü, yanılmaz, büyük ve 

sınırsız sanan ve çoğu zaman yanıldıklarının farkına varmayan kişilerde kök salmıştır. 

4 Bu öğretilerin ışığı altında yeni yeni şekillenmeye başlayan bu halkın içinde, yarın -kibirlerinden 

kafaları karışmış- Mesih'in reenkarnasyonu olduklarını ya da yeni Mesihler olduklarını söyleyen insanların 

ortaya çıkmasını istemiyorum. 

5 Bu tür eylemlerde bulunanlar, Benim tüm gerçeğimi anladıklarını sanan ama gerçekte Mesih'in 

işaret ettiği yoldan, yani alçakgönüllülük yolundan uzakta yürüyenler olacaktır. 

6 İsa'nın yeryüzündeki yaşamını incelediğinizde derin ve unutulmaz bir alçakgönüllülük öğretisi 

bulacaksınız. 

7 İsa kim olduğunu, nereden geldiğini ve ne yapmak için geldiğini biliyordu; yine de hiçbir zaman 

meydanlara ya da sokaklara çıkıp Tanrı'nın Oğlu, Mesih ya da Kurtarıcı olduğunu gururla ilan etmedi, ama 

yaptıklarıyla sevgi ve merhamet öğretisine mükemmel bir şekilde tanıklık etti. Yaptıklarıyla kim olduğunu 

ortaya koydu ve zaman zaman biri O'na "Sen Mesih misin?" diye sorduğunda, İsa "Sen söyledin" diye 

yanıtlamakla yetindi. 

8 Yani, insanlar bunu dudaklarıyla söylerken, O, tüm sözlerin hiçbir değeri olmayan işleriyle bunu 

onayladı. 

9 Tüm bunları aklınızda tutmalısınız, ey sevgili insanlar, öyle ki savaşa girdiğinizde ayartmaların sizi 

alaşağı etmesine ya da yüreğinizin yalnızca Ruh'tan kaynaklanan ödülü almasına izin vermeyesiniz. 

10 Sizi bu zayıflığın kurbanı olmaktan kurtarmak için, size tezahürümün bu biçiminin sona erdiğini 

göreceğim. Her ne kadar bu görevi gerçek bir alçakgönüllülükle yerine getirmeyi bilenler olmuşsa da, 

kalabalıkların huzurunda sonunda kendilerini tanrı yerine koyanlar da olmuştur. Ancak bir zamanlar sahip 

olduklarına artık sahip olmadıklarını gördüklerinde, Baba'yla sürekli bir birliktelik elde etmek için 

alçakgönüllülüğe sahip olmak gerektiğinin farkına varacaklardır. 

11 Hepiniz bu birliğin sona ereceği günü ilan ettiğimi biliyorsunuz; o zaman 1950'dir, ancak bu 

tezahürle kibirlenen ve yücelenlerin, bu armağanı kaybettiklerinde normal yaşamlarına döneceklerini - 

kalabalıklar tarafından fark edilmeyeceklerini - ve artık insanlar tarafından övülmeyeceklerini düşünerek 

Baba'nın iradesine nasıl boyun eğmeyeceklerini göreceksiniz. 

12 Ses taşıyıcıları saat yaklaştığında şöyle diyecekler: "İnsanlar Efendi'nin artık bizim ağzımızdan 

konuşmadığını bildiklerinde bizi dinlemeye kim gelecek?" Ve önderler şöyle diyecekler: "Rab'bin sözünün 

artık O'nun seçtiklerinin ağzından yankılanmadığı bilindiği gün dua yerlerimize kim gelecek?" Birine ve 

diğerine şimdi bile söylüyorum: Kendimi onların ruhuna tanıtabileceğim tek biçim bu olsaydı, sizi bundan 

asla mahrum bırakmazdım; ama buna son verirsem, bu sizi daha yüksek ve daha mükemmel bir şeyin 

beklediğinin işaretidir, sizin de bildiğiniz bir şey: Babanızla ruhun ruhla birleşmesidir. 

13 İnsanlar, Sözlerimden bir anı defteri yapın ve içindekileri vicdanınızın ışığıyla aydınlanmış olarak 

ruhunuzda saklayın ki, Eserime asla saygısızlık etmeyesiniz. 

14 Eğer Benim bu formdaki tezahürüme inandıysanız, artık sizinle şimdiye kadar yaptığım gibi 

konuşmayacağıma da inanmalısınız; ve eğer Ben size eğitimsiz ve kusurlu varlıkları kullanarak insan aklı 

aracılığıyla öğretirken Varlığıma inandıysanız, nasıl olur da Benim İlahi ilhamımı ruhtan ruha 

alabileceğinize inanmazsınız? 
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15 Ey öğrencilerim, size daha önce birçok şey öğrettim. Kendinizi sadece Beni dinlemekle 

sınırlamayın, Sözümü sevgiyle kavrayın, derinlemesine çalışın, bunu yapmak için doğru zaman şimdi, 

günaha düştükten sonra değil, çünkü o zaman mücadeleniz daha zor olacaktır. 

16 Öğretimi çalışın ki, onu doğru yorumlayabilesiniz ve onun ışığıyla yaşamın anlamını ve sınavların 

amacını anlayabilesiniz. 

17 Serbest bırakılan doğa güçlerini, kıyılarından taşan selleri, azgın akışlarında tüm manzaraları harap 

eden ve acımasız, kardeş katili savaşlarda birbirlerini yok etmekle meşgul olan insanları düşünenlerin 

çoğu, serbest bırakılanın da Tanrı'nın gazabı olduğunu söyler. 

18 Adaletimi bu şekilde yorumlayanları affediyorum; ama yine de insanlığın katlandığı tüm acıların ve 

kader darbelerinin Yasama itaatsizliklerinden kaynaklandığını anlayacaklar. 

19 Bazıları şöyle der: "Tanrım, kusurlarımızla seni bu kadar incitiyorsak, tüm acımızın nedeni onlarsa, 

neden bunun yerine bizi yok etmiyorsun? Neden bizi acı içinde bırakıyorsun?" 

20 Benden bunu isteyenlere derim ki: Eğer sizi sevmeseydim, sadece "Olacak" diyerek sizi yok 

ederdim; ama hatalarınıza rağmen sizi tutmaya devam ediyorsam, bu sizi yüksek bir kaderin beklediğinin 

kanıtıdır. 

21 Öğütlerim mükemmeldir ve size olan sevgim sonsuzdur; bu nedenle, kusurlarınız asla Yüce Olan'ın 

İradesini değiştirecek kadar ağırlığa sahip olmayacaktır. Bazı anlarda Yasamın size gösterdiği yoldan 

sapacaksınız. Ama sonunda, Benim adaletimin mükemmelliğinde, Benim sevgimi bulacaksınız. 

22 İnsanlar her zaman, ruhlarını arındırmanın yanı sıra, bu zamanda hayatın size sunduğu bilge, adil 

ve mükemmel öğretileri anlamalarına yardımcı olacak deneyim ışığını kazandıkları sınavlara tabi 

tutulmuşlardır. Bu nedenle size karanlıklara karşı ışık kılıcınızla savaşmanız ve günaha düşmemek için 

uyanık ve duacı olmanız gerektiğini söyledim. 

23 Eğer denemelerinizin nedenini daha iyi anlamak istiyorsanız, geçmişteki tüm günahlarınız için 

kefaret döneminde olduğunuzu hatırlayın. Size sunduğum şeye zaten inancınız varsa, geçmişinizi bilen ve 

onu sevgiyle yargılayabilecek tek kişinin ben olduğum düşüncesiyle varlığınıza tatlı bir hoşnutluk, sonsuz 

bir huzur girecektir. 

24 Bu zamanda sürgünde olan krallara, yönetme umudu olmayan prenslere, harabeye dönmüş 

zenginlere ve acı yatağındaki kudretlilere bakın! Maruz kaldıkları sınavlarda yatan kefareti kim bilebilir? - 

Tek başıma. Ancak hepinizin bilmesini isterim ki, samimi tövbe, iyi işler, yenilenme ve ruhsallaşma 

yoluyla, acıdan kurtuluşunuza ve dolayısıyla huzura ulaşana kadar kefaret sürenizi kısaltabilirsiniz. 

25 Bu öğretilerle size en eski zamanlardan beri aldığınız ama insanların sizden gizlediği ve böylece 

insanlığın kurtuluş yolunu bulmasını engelleyen öğretileri aydınlatıyorum. 

26 Sevgili insanlar, eğer bu gerçeği bu zamanda ilk anlayanlardansanız, bu farkındalığın sizi savaş 

alanlarına ve barıştan yoksun halklara ışık götürmek zorunda bıraktığına inanmıyor musunuz? 

27 Bunun için Benim Sözümü araştırın, ama bunu her zaman gerçeğe ulaşmak amacıyla yapın. 

28 Sözüme olan imanınızı güçlendirin ki, gelecekte bu işe karşı argümanlar duyduğunuzda tereddüt 

etmeyesiniz. 

29 Bana, "Efendim, Senin mükemmel öğretine karşı imanımızı tehlikeye atabilecek ne duyabiliriz?" 

diyorsunuz. 

30 Sevgili öğrenciler, bugün böyle düşünüyorsunuz, çünkü henüz fırtınaları ve yaklaşan savaşı 

bilmiyorsunuz. Şimdi sözümü dinlemek, öğretilerimle kendinizi tazelemek için huzur içinde geliyorsunuz; 

ama ben sizi hazırlıyorum ve kimse sizi şaşırtmasın diye sizi uyanık tutuyorum. - Aranızda pek çok masum, 

pek çok saf, pek çok asil düşünceli, kötülükten uzak, insanların yapabileceği ahlaksızlığı ve hainliği 

bilmeyen erkekler ve kadınlar var. Ancak kendilerini eğitmezlerse, bu öğretiye karşı ayaklananların 

kolayca avı haline gelecekler, aç kurtlara karşı savunmasız koyunlar gibi olacaklardır. 

31 Yarın duyacaklarınızı şimdi Benim aracılığımla öğrenmeniz sizin için daha iyidir. Kendinizi 

öğretilerimin ışığıyla savaşa hazırlayın ki, saldırıya uğradığınızda ve cesaretinizi kırmak istediklerinde 

hiçbir şey size zarar vermesin. 
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32 Size şu anda sizinle konuşanın ayartıcı olduğunu ve onun da mucizeler gerçekleştirerek seçilmişleri 

rahatsız edeceği ve kafalarını karıştıracağı kehanetinde bulunulduğunu söylediklerinde dehşete 

kapılmayın. Size doğrusunu söyleyeyim, Benim tezahürümü bu şekilde yargılayanların çoğu, dudakları her 

zaman gerçeği yaydıklarını garanti etmeye çalışsa da, gerçekten kötülüğün ve karanlığın hizmetinde 

olanlardan olacaktır. 

33 Unutmayın ki ağaç meyvesinden tanınır ve ben de size diyorum ki: Meyvesi, bu ses taşıyıcılarının, 

temiz kalpli erkek ve kadınların zihinleri aracılığıyla duyulabilir hale gelen bu Sözdür. Meyvelerden ve 

meyvelerden yararlananların ruhsal gelişiminden insanlık benim nasıl bir ağaç olduğumu anlayacaktır. 

34 Teslis-Meryem Ruhsal Çalışması yayılmaya başlayacak ve böylece daha önce Baba'dan aldıkları 

öğretiyi çalışıp anladıklarına ikna olarak, insanlığın ulaştığı ruhsal gelişimin farkına varmadan, 

felsefelerinin ve bilimlerinin bilgisiyle kibirlenen pek çok kişi arasında gerçek bir alarma neden olacaktır. 

Ruhsal ataletten uyandıklarında, insan ruhunun bugün nasıl düşündüğünü ve hissettiğini fark edecekler, 

"yeni fikirler" olarak adlandırdıkları şeylere karşı büyüler fırlatacaklar ve bu hareketin Deccal tarafından 

ortaya çıkarıldığını yayacaklardır. O zaman Kutsal Yazılara, kehanetlere ve İkinci Çağ'da size verdiğim 

Sözüme başvurarak yeni tezahürümle, yeni öğretilerimle ve size vaat ettiğim ve bugün yerine getirmekte 

olduğum her şeyle savaşmaya çalışacaklar. 

35 Sözüm, öğrencilerimin dudaklarına ve yazılar aracılığıyla, maddi olanın ötesinde olan ya da bir 

zamanlar kabul ettikleri bilgi ve kavramlarının ötesinde olan hiçbir şeyi kabul etmeyenlere bile ulaşacak 

ve size bu sözü getirdiğim için Bana sahte tanrı diyecekler. Ancak bunu duyduğunuzda, kalbiniz incinse de 

imanınız sarsılmayacak, çünkü Efendinizin bunu size zaten duyurduğunu ve bu denemelere dayanmanız 

için sizi sözüyle cesaretlendirdiğini içsel bir hareketle hatırlayacaksınız. Bununla birlikte, yolunuzda 

hilekârlık, ikiyüzlülük, batıl inanç, dini fanatizm ve putperestlikle karşılaşacak olsanız da, kimseyi 

hatalarından dolayı kınamamanız gerektiğini söylüyorum. Onlara Benim Sözümle öğretin ve meseleyi 

Bana bırakın, sizi yargılayabilecek ve kimin sahte Tanrı, sahte Mesih, kötü elçi, ikiyüzlü Ferisi olduğunu 

bilen tek kişi Benim. 

36 Siz sadece Benim talimatlarımı en saf şekilde yorumlayın ki, ilahi tohum işlerinizde meyve versin 

ve doğası gereği kardeşleriniz onu size vereni tanısınlar. 

37 Bu halkın yüreği çorak olmayacak; onları neden çağırdığımı ve topladığımı biliyorum. Çalışmamın 

içinde bile pek çok kişinin kafa karışıklığı yaşayacağı anlar olacak; ama sonunda kendilerini kasırgadan 

kurtaracaklar ve ışıkla dolup taşarak başka diyarlara giden yolları aramaya koyulacaklar ve öğretimi 

ruhani kardeşlik ve barışın ilahi mesajıyla diğer ulusların insanlarına taşıyacaklar. Maddi olan her şeyin bir 

sınırı olduğunu, insanların özgür iradelerini kötü kullandıklarını ve bugün hızlı gidişatınıza bir "şimdiye 

kadar" koyduğumu ve İrademi sizde gerçekleştirdiğimi öğretecekler; yine de size muhalefet için değil, 

tüm insanlığın iyiliği için geliyorum. 

38 Şu anda size yaklaşımım, insanlığın Calvary'de Bana yaptıklarının intikamını almak değildir; bunun 

kanıtı, Beni incittikten sonra birçok kez size sevgimin ve bağışlayıcılığımın kanıtı olarak Huzurumu vermiş 

olmamdır. 

39 Eğer şu anda aranızda bulunmam büyük felaketlere ve sizi kuşatan korkunç savaşlara denk 

geliyorsa, insanların içtiği bu kâseyi Bana atfetmeyin. Çektiğiniz acılar günahlarınızın meyvesidir ve bunlar 

Benden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh olarak sizinle konuşacağım zaman, insanlar arasında acıların 

artacağını size duyurduğumda, sizin kararınızı dikte etmiyordum; çünkü bu denemeler geldiğinde Bana 

ihtiyaç duyacağınızı biliyordum; bunu size duyuruyordum çünkü Bana ihtiyaç duyacağınızı biliyordum; 

bunu size duyuruyordum çünkü Bana ihtiyaç duyacağınızı biliyordum Ben bunu size sadece, Benim 

gelişimi beklerken dikkatli ve duacı olmanız için duyurdum. 

40 Bu hükmü uzun zaman önce kendiniz imzaladınız; ancak Yargıcınız olarak gördüğünüz Ben, 

gerçekte ruhun özgürlüğü olan gerçek özgürlüğe erişebilmeniz için sizi sevgiyle iyi yola yönlendirerek 

yükünüzden kurtaran Savunucunuzum. 

41 Ağlıyorsunuz, halkım, çünkü tövbekâr yüreğinizde Efendi'nin sevgisini hissediyorsunuz. Ruhunda 

ağır bir suçluluk duygusuyla Baba'nın huzuruna çıkan hiç kimsenin bağışlanmayacağı ve sonsuza dek 
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lanetleneceği size söylenmişti. Ama Benim ilahi adaletimi nasıl bu kadar canavarca bulabildiniz? İsa 

aracılığıyla en şefkatli sözlerimin ve en sevgi dolu bakışlarımın en çok günah işleyenler için olduğunu nasıl 

açıkça gösterdiğimi fark etmediniz mi? Dünyada bir öğretiyi ilan edip sonsuzlukta bunun tam tersini nasıl 

yapabilirim? 

42 Mesih ve Baba arasında en ufak bir fark olamaz, çünkü her ikisi de aynı Ruh, aynı Sevgi, aynı 

Bilgeliktir ve kendisini insanlığa üç aşamada tanıtmıştır. İkinci Çağ'da size zaten söylemiştim: "Oğul'u 

tanıyan Baba'yı tanır". 

43 Benden saf olarak çıktınız ve saf olarak geri dönmelisiniz; ancak kefaret süresi geçici olacak, asla 

ebedi olmayacaktır; kısa ya da uzun, bu ruhun kurtuluşunu sağlamak için kullandığı iradeye bağlıdır. 

44 Kafanızın karıştığını görüyorum çünkü uzun zamandır saf gerçek olarak kabul ettiğiniz 

kardeşlerinizin hatalarını yayınladıkları kitapları elinize aldınız. Ancak insanın inançlarını düzeltmek 

zorunda kalacağı günler yakındır; çünkü yeni zamanın ışığı onun hakikat yolunu tanımasını sağlayacaktır, 

çünkü ruhani yaşamının içinde bulunduğu bu gecede ışık olacaktır. 

45 Bu öğretiyi size insani varoluşunuzdan ruhani yaşama nüfuz etmenizi öğretmek için 

gönderiyorum. 

46 Hâlâ ruhtan çok maddesiniz ve bu nedenle bir an için bu sözün doğruluğundan şüphe ediyor ve 

kendinize soruyorsunuz: "Bizimle konuşan gerçekten Efendi mi?" O zaman maddeden gelen "hayır "a 

karşı savaşan ruhtan bir "evet" doğar. 

47 Sınırlı bir biçimde Kendimi size tanıtıyorum ki Sözümü işitebilesiniz; bu sözde size ruhsal 

yükselişinizin yolunu tekrar gösteren ilahi düşüncelerimi gönderiyorum. 

48 Tezahürüme inanan kişiyi de şüphe eden kişiyi de kutsarım. Ben kayırmam, herkesi eşit severim. 

Kendimi dünyaya sadece bazı kalpler için değil, tüm yolları ışıkla aydınlatmak için gösteriyorum ki insanlar 

ruhsallaşma hedefine doğru çabalasınlar ve "Birbirinizi sevin" diyen ilahi emri yerine getirsinler. 

49 Ben sevginin ilahi ekicisiyim ve ekim zamanını ve meyve toplama zamanını biliyorum. İnsanlar 

yozlaşmanın doruğundayken Tanrı'nın dünyaya yeniden ışık vereceği yazılıdır. 

50 Havariler, ekme zamanı. İnsanlar savaşı arar ve çağırır; siz insan kalbine barış ve sevgi ekmeye 

çalışın. 

51 Saldırıya uğradığınızda, Doktrinimin saflığına sığının. İnsanlar sizin insani varlığınızı elinizden alarak 

zafer kazanırken, ben size sonsuz yaşam vererek zafer kazanacağım. 

52 İyiliğin lejyonları harekete geçti, mücadeleyi üstlendiler ama yok olanı kurtardılar. Bu Benim ilahi 

görevimdir. Bana insanlığın Kurtarıcısı denildiğini unuttunuz mu? Çobanın koyunlarını aramasında tuhaf 

olan nedir? Siz var olmadan önce, Ben sizi zaten seviyordum ve itaatsizliğiniz öngörülmüştü ve 

kurtuluşunuz da öyle. 

53 Kendimi İsa'da açıkladığımda, O'nun sizin Kralınız olduğunu ve taht için O'na çarmıhı verdiğinizi 

söyledi. Orada size sevgi, bağışlama ve nezaketin sahip olduğu tüm gücü gösterdim. Tıpkı O'nun Kanını 

akıttığım gibi, size sevgimi sınırsızca veriyorum. 

54 Bu acı gününüzde aranızda olmadığımı mı sanıyorsunuz? İşte buradayım! Berrak bir su kaynağı 

gibi, sizi tüketen ruhsal susuzluğu gidermeye geldim. Size şunu söylemeye geldim: Ruhunuzun 

gelişmesine izin vermenizin zamanı geldi, böylece uykuda olan tüm yetileri uyanabilir. Bunun için size 

ilham veriyorum ve ruhsallaştırmayı size açıklıyorum. 

55 İnanç, düşünce ve irade birer güçtür. Bu armağanlar sayesinde büyük ve güçlü olun ve bunları her 

zaman sevgiye dayalı olması gereken tüm işlerinizde gösterin. 

56 Kendim için belirlediğim görevi artık biliyorsunuz. 

57 Ben sizi sonsuzlukta bekliyorum, ama siz Bana gelmek için mücadele etmelisiniz. Bu nedenle, 

yolunuzu aydınlatıyorum ki onu takip edebilesiniz ve daima ileriye gidebilesiniz. 

58 Düşüncelerinizde, sözlerinizde ve işlerinizde saf olun ve Benim yolumda olun. O zaman Baba'nın 

krallığında sizin için belirlediği yeri işgal edeceksiniz. 
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59 Tutkularınızı kontrol edin, maddi zevklerden vazgeçin ve kardeşlerinizi düşünün. Çocuklarımın 

kanının bu dünyada nasıl döküldüğünü görün, tüm acı çeken kalplerden gelen hıçkırıkları duyun. Kuşların 

öldüğü birçok yuva, acı çeken birçok çocuk, ağlayan birçok anne ve beşiksiz birçok küçük çocuk var. 

60 Onlar için dua edin ki, bazılarının kardeşlik, bazılarının da annelik duyguları yüreklerine işleyen bir 

teselli merhemi olsun. 

61 Sizden sonra gelen yolcular için ışıktan izler bırakın. O zaman Tanrı'yı yüreğinizde ve varlığınızın 

derinliklerinde hissedeceksiniz; Baba orada en iyi tapınağını bulacaktır. Vicdan, Kendimi tanıttığım dağın 

zirvesi gibi olacaktır. O zaman insan maddeden çok ruh, gölgeden çok ışık olacaktır. 

62 Rüzgâr ve güneş sizi nasıl okşarsa, halkım, siz de komşunuzu öyle okşayın. Bu, ihtiyaç sahiplerinin 

ve sıkıntı çekenlerin bol olduğu bir zamandır. Sizden iyilik isteyen O'nun, başkalarına yararlı olmanız ve 

kurtuluşunuz için çalışmanız için size lütufta bulunduğunu anlayın. Size merhametli olma ve böylece 

Babanız gibi olma fırsatı verir. Çünkü insan dünyaya iyilik tohumlarını saçmak için doğmuştur. O halde, 

sizden bir şey isteyen kişinin size bir iyilik yaptığını anlayın. 

63 Her kim yardım ederek bir iyilik yaptığını söylüyorsa yalan söylüyordur, çünkü bir yükümlülüğü 

yerine getirmiş sayılmaz. 

64 Ruhsallığın tatlı ve canlı tınıları onların ahenkli uyumundan yankılandığında öğrencilerimden 

hoşnut olacağım, çünkü donanımlı olan herkes kalbin diliyle konuşacaktır. Kendilerini donatmayanlar 

kaybolmayacak, çünkü meyveler olgunlaşana kadar beklemeyi bilen Benim; ama bunlar acı kâseyi 

boşalttıklarında itaatsizliklerinden dolayı ağlayacaklar. 

65 Ben her şeyin içindeyim, ama bazıları "Seni hissetmiyorum" diyecek;
 
 diğerleri "Seni görmüyorum" 

diyecek; ama hepsi anlıyor ki Ben her şeyin içindeyim ve her yaratılmışın içindeyim. Neden her şeyi 

gözlerinizle görmeye ve duyularınızla dokunmaya çalışıyorsunuz? Ruhunuzla, zihninizle ve kalbinizle 

görmeye çalışın. 

66 O zaman bilinmeyeni görecek ve onun titreşimini tüm varlığınızda hissedeceksiniz. Sizi ne kadar 

çok sevdiğimi anladığınızda, artık Tanrınızın sizi cezalandırdığını söylemeyeceksiniz. 

67 Size doğrusunu söyleyeyim, Bende öfke yoktur, çünkü bu insani bir zayıflıktır. Acı ateşini yakan 

sizsiniz ve sonra onu söndürmem için Bana yalvarıyorsunuz; ama sizde kendini gösteren Benim 

adaletimdir. Bu nedenle, tutuşturduğunuz nefret ve tutku ateşini erdem suyuyla, gözyaşlarıyla ve hatta 

kanla söndürmelisiniz. 

68 İkinci Çağ'da size şöyle demiştim: "Kuşların yuvaları, tilkilerin inleri vardır, ama Tanrı Oğlu'nun 

başını koyacağı bir yeri yoktur". 

69 "Size esenlik bırakıyorum, size esenlik veriyorum"; bunun içinde teselli ve sevinç bulacaksınız. Ben 

sizin acınızda olduğum gibi siz de Benim sevgimde olun! 

70 Anla ki, sen Benim gelişimi hissetmeden Ben senin kalbine girdim. Varlığımı hissetmen için uyanık 

olman gerekiyordu, ama seni bulduğumda uyuyordun. Bu nedenle, sizi uyandırdığımda, hayretle kimin 

geldiğini ve sizinle bu şekilde konuştuğunu sordunuz. 

71 Beklenmedik bir ziyaretle sizi şaşırtmadığımı belirtmeliyim. Uzun zaman önce Kutsal Ruh olarak 

tezahürümden önce gelecek işaretleri size bildirmiştim, ama hiçbir şey görmediniz ve hiçbir şey 

duymadınız. 

72 Geçtiğimiz yüzyılda dünyanızı etkileyen ve tarihleri tarih kitaplarınızda yazılı olan olayları 

incelerseniz, gerçekte Rab tarafından önceden bildirilen her şeyin sadakatle yerine getirildiğini 

göreceksiniz. 

73 Size doğrusunu söyleyeyim, bildirimin devam ettiği süre boyunca iman bulamayacağım, çünkü 

insanlar önce kalplerini ve zihinlerini arındırmalı ki Sözümü aşağıdan yukarıya anlayabilsinler. 

74 Öğretilerimi her gün dinleyen ve sürekli olarak gerçeğimin kanıtlarını almalarına rağmen, yine de 

şüphe duyan ve Beni inkâr edenlere, gerçeklerini anlayabilmeleri için öğretilerimin manevi anlamını 

incelemeleri gerektiğini söylüyorum. Aynı şekilde İkinci Çağ'da onlara şöyle seslendim: İman edilebilmem 

için ölmem ve insanlığın benim Tanrı'nın Oğlu olduğuma ikna olabilmesi için üçüncü gün dirilmem 

gereklidir. 



U 27 

165 

75 Ruhsallaşmadan hâlâ uzak olanlar, Bana şöyle diyebilmek için Beni İsa suretinde görmek isterler: 

"Tanrım, Sana inanıyorum, çünkü Seni gördüm". Onlara derim ki: Ne mutlu görmeden iman edenlere, 

çünkü onlar ruhsallaşmaları sayesinde Beni yüreklerinde hissettiklerini kanıtladılar. 

76 İnsanoğlunun neden Beni temsil eden imgeler yaratma ihtiyacı hissettiğini şimdi anlıyor musunuz? 

- Hazırlıksız olduğu için, ruhani tezahürlere karşı duyarlı olmadığı için. 

77 Eğer insan Benim öğretimi anlasaydı, daha sonra önünde diz çökmek için mecazi olarak tasvir 

etme ya da resim yapma ihtiyacı hissetmezdi. Dünyada Rab'bin ruhsal olarak yücelmiş insanın 

kendisinden daha mükemmel bir görüntüsü olmadığını keşfedecektir. O zaman Yaratıcısına yaklaşmak 

için benimle aynı işleri yapmaya gayret ederdi. 

78 Elçi Yuhanna ruhsal olana nüfuz etti; kendinden geçerek Baba'nın varlığını hissetti, O'nun ruhsal 

sesiyle bayıldığını hissetti. Ancak bu görümlerde şekiller ve biçimler görmüş olmasına rağmen, her bir 

görüntünün yalnızca büyük bir bilgelik ve peygamberlik kitabının sembolü olduğunu, ancak Tanrı'nın 

görüntüsü ya da biçimi olmadığını anlamadı. 

79 İnsan Kuzu'ya, Aslan'a, Kitap'a, yıldızlara, ihtiyarlara, şamdanlara baktı ve şaşkın bakışlarının 

gördüğü her şey yalnızca yeryüzünde var olan ve insanlar tarafından bilinen şekiller ve biçimlerdi. Onlar 

derin ilahi öğretileri temsil etmek için semboller olarak kullanıldılar, ancak tüm ihtişamıyla Benim 

İlahiliğim kimse tarafından görülemez, çünkü Ben sonsuzum, ne başlangıcım ne de sonum var. 

80 Eğer Yuhanna'nın peygamberlik kitabı bazıları tarafından aşılmaz bir gizem, bazıları tarafından da 

hatalı bir yorum olarak görülmüşse, bunun nedeni insanlığın orada sunulanları anlamak için gerekli 

ruhanileşmeye henüz ulaşmamış olmasıdır; ve size şunu da söyleyebilirim ki, bu kitap kendisine verilen 

peygamber tarafından bile anlaşılamamıştır. 

81 Yahya duydu, gördü ve kendisine bunu yazmasının emredildiğini duyunca hemen itaat etti; ama 

bu mesajın kendisinden sonra uzun bir süre gelecek olan insanlar için olduğunu anladı. 

82 Bugün size kehanet edilen zamandasınız ve yeni bir çağın ışığı olarak bu öğretilerim size uzun 

zamandır anlayışınıza kapalı olan o kitabı okumayı öğrenme yeteneği veriyor. Uzun zamandır gizem 

perdesinin ardında saklı olduğunu düşündüğünüz her şeyi deşifre etmeyi başaracağınız saat yaklaşıyor. 

83 Yuhanna aldığı vahyin anlamını kavramış olsaydı, size resimlerden ve sembollerden oluşan bir 

kitap miras bırakmak yerine içeriğini açıkça anlatacağına gerçekten inanmıyor musunuz? Şunun farkına 

varın: Eğer bu vahyi tüm açıklığıyla açıklamış olsaydı, o zamanın hangi insanı bunu anlayabilir ve sonuç 

olarak peygamberliğin doğruluğuna inanabilirdi? 

84 O Kitabın mühürlü kalması ve sadece varlığının ve içeriğinin bir kısmının size açıklanması Benim 

İrademdi, böylece şimdiki zaman geldiğinde, bu vahyi size açıklayacaktım. 

85 Uyanın insanlar, bu mesajı insanlığa ulaştırın ki Üçüncü Çağ'da Sözümün ışığını ruhlarında 

alabilsinler. İnsani ihtiyaçlarınızı unutun ve "Hosanna, Hosanna" diye bağırın, çünkü sonunda ruhsal 

evriminiz, bilginize sunduğum ve ışığı sizi sonsuzluktaki mükemmel bir dünyaya götürecek olan öğretilerin 

gerçek anlamını anlamanızı sağlayacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 28 
1 Öğrenciler, kardeşlerinizin size soru sorma arzusuyla gelecekleri ve zihinlerini aydınlatmak için 

Üçüncü Çağ'da size verdiğim vahyin tanıklığını isteyecekleri zaman yaklaşıyor. Bu gerçekleştiğinde, 

kendinizi gizleyerek Beni inkâr etmeyin! Tezahürümün bu aşamasında size bu kadar büyük bir sevgiyle 

öğretiyorsam, bu tam da sizden her istendiğinde öğretilerimi aktarmanızı öğretmek içindir. 

2 Ruhsal armağanlarınızı ve yeteneklerinizi geliştirmek amacıyla öğretimi uygulamaya başlamanıza 

izin verdim, böylece Sözümü insanlığa duyurma zamanı geldiğinde dudaklarınız kekelemeyecek ve 

zihniniz gerçeğimi duyurmak için çok beceriksiz olmayacaktır. 

3 Göreviniz, İlahi Üstadınızın dünyevi yolundaki örneğine uygun yaşamaktır. Unutmayın: Kendimi ne 

zaman evlerde göstersem, hepsine bir barış mesajı bıraktım, hastaları iyileştirdim, üzgünleri sevginin 

sahip olduğu ilahi güçle teselli ettim. 

4 Bana inanmadıkları için hiçbir zaman bir eve girmekten kaçınmadım. Oradan ayrılırken orada 

yaşayanların yüreklerinin sevinçle dolup taşacağını biliyordum; çünkü farkında olmadan ruhları Benim 

talimatımla cennetin krallığına bakmıştı. 

5 Bazen Ben kalpleri aradım, bazen de onlar Beni aradılar; ama her durumda Benim sevgim, onlara 

Sözümün özünde verdiğim sonsuz yaşam ekmeğiydi. 

6 Bazı durumlarda, bir vadinin yalnızlığına çekildiğimde, sadece birkaç dakika yalnız kaldım, çünkü 

Beni duymaya hevesli kalabalıklar, bakışlarının sonsuz iyiliğini aramak için Efendilerine yaklaştılar. Onları 

kabul ettim ve o erkekleri, kadınları ve çocukları sonsuz merhametimin şefkatiyle yıkadım, çünkü her 

yaratığın içinde dünyaya aramak için geldiğim bir ruh olduğunu biliyordum. Sonra onlara ruhun gerçek evi 

olan Göklerin Egemenliği'nden söz ettim ki, içlerindeki kargaşayı sözlerimle yatıştırsınlar ve sonsuz 

yaşama kavuşma umuduyla kendilerini güçlendirsinler. 

Öyle durumlar oldu ki, kalabalığın arasında gizlenmiş, Benim gerçeğimi inkâr etmeye niyetli biri 

haykırdı ve benim sahte bir peygamber olduğumu iddia etti; ama dudaklarını açmaya fırsat bulamadan 

sözüm onu şaşırttı. Başka vesilelerle, kalabalığın önünde Efendinin hakaretler karşısında isteksiz 

olmadığını kanıtlamak ve böylece onlara alçakgönüllülük ve sevgi örneği vermek için bazı kâfirlerin Bana 

hakaret etmesine izin verdim. 

7 Bazıları Benim yumuşaklığımdan utanarak, gerçeği eserleriyle ilan edeni kuşkularıyla 

gücendirdikleri için tövbe ederek hemen oradan ayrıldılar. Ama fırsat doğar doğmaz Bana geldiler, 

yollarda Beni izlediler, ağladılar, Sözümden etkilendiler, daha önce Bana yaptıkları hakaretler için af 

dilemek üzere Bana hitap etmeye bile cesaret edemediler. Onları çağırdım, Sözümle okşadım ve onlara 

biraz merhamet bahşettim. 

8 Şimdi kat edeceğiniz yolların aynısı, ey sevgili insanlar, Benim sevgi örneklerim tarafından 

hazırlanan ve şimdi sizleri, Kutsal Ruh'un öğrencilerini bekleyen yollardır, öyle ki Benim Sözüm ve sizin 

örneğinizle insanlığa kurtuluş getirebilesiniz. 

9 Unutmayın ki zehirli bitki ve yabani otlar ancak İsa aracılığıyla size öğrettiğim sevgi ve merhamet 

işleriyle yok edilir. 

10 Taşlarla dolu patikalar ve ısırgan otlarıyla kaplı tarlalar bulacaksınız. Ancak İlyas tarafından 

yönlendirilen ve acı çekenlere sevginin merhemini getirme arzusuyla imanla güçlendirilen ruhunuz, 

karanlıklarda yaşayanların yolunda gerçeğin ışığıyla parlayacaktır. Ne yolun dikenlerini ne de şüphe ve 

anlayış eksikliğinin kendisine verebileceği acıyı hissedecektir. 

11 Bu şekilde yürüdüğünüzde, taşan sevgiyle donattığınız kalplerin sayısı arttıkça, sezgileriniz de 

artacak ve aracılığınızla ortaya koyacağım işlere olan inancınız daha derin ve daha sürekli olacaktır. 

12 Eğer görevinize başlamadan önce onun yerine getirilmesi imkansız ya da zor göründüyse, daha 

sonra size daha kolay ve daha kolay görünecektir; bu sayede ruhsal ilerlemenizi belirleyebilirsiniz. 

13 Bu, yeryüzündeki tüm ruhları enkarne edeceğim ve onlarla birlikte çok sevdiğim halkımı 

oluşturacağım zamandır, öyle ki sevgi ve merhamet çalışmalarıyla insanlığa ruhsal yaşamın gerçek 

bilgisinin tanıklığını verebilsinler. 
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14 Bu görevi yerine getirmek üzere işaretlenmiş olan ve Benim halkıma ait olmanın bilgisine ve 

kesinliğine sahip olan sizler, bu vahiyden sevinç duyun ama yaklaşan savaş karşısında umutsuzluğa 

kapılmayın; çünkü size doğrusunu söyleyeyim, hakikat için savaşacak olan askerler, insanlığın karşılarına 

çıkardığı düşmanlardan hiçbir korku duymamalıdır. 

15 Ruhunuzda ruhsallaşma, özgürlük özlemini hisseden ve sevgi, merhamet ve adalet yolunda Bana 

yükselmeyi arzulayan sizler, halkıma ait olduğunuzu ilan ediyorum ve sizler gerçeğin askerleri olacaksınız. 

Ancak bunu başarmak için, öğretime dair verdiğiniz tanıklığın doğru olması için izlemeli, dua etmeli ve 

zayıflıklarınıza karşı savaşmalısınız. 

16 Ayrıca size şunu da söylüyorum: Halkıma ait olma arzusu taşıyan herkes, sevgi idealinin yaşam 

yolunu aydınlatan ışık olduğuna düşünceleriyle ve eserleriyle tanıklık ederse, onlar tarafından kabul 

edilecek ve sevilecektir. 

17 Öğrettiklerimi daha iyi anlayabilmeniz için, Beni dinleyin.  

Benzetme: 

18 İki gezgin uçsuz bucaksız bir çölde ağır ağır yürüyordu, ayakları sıcak kumdan ağrıyordu. Uzak bir 

şehre doğru gidiyorlardı ve sadece hedeflerine ulaşma umudu onları bu zorlu yolculuklarında 

canlandırıyordu, çünkü ekmek ve su giderek tükeniyordu. İkisinden daha genç olanı yorulmaya başladı ve 

yol arkadaşından yolculuğa yalnız devam etmesini istedi çünkü gücü tükeniyordu. 

19 Yaşlı gezgin, genç olana yakında kaybettikleri güçlerini yeniden kazanabilecekleri bir vaha 

bulabileceklerini söyleyerek ona yeni bir cesaret aşılamaya çalıştı, ancak genç olan cesaret edemedi. Yaşlı 

olan onu bu yalnızlıkta bırakmaya niyetli değildi ve o da yorgun olmasına rağmen, yorgun yol arkadaşını 

sırtına yükledi ve zorlukla yürüyüşe devam etti. 

20 Genç dinlendikten ve kendisini omuzlarında taşıyan kişiye verdiği zorluğu düşündükten sonra 

boynundan kurtuldu, elinden tuttu ve böylece yollarına devam ettiler. 

21 Ölçüsüz inanç, yaşlı gezginin kalbini canlandırdı ve yorgunluğunu yenmesi için ona güç verdi. - 

Tahmin ettiği gibi, ufukta, gölgesinde bir pınarın serinliğinin onları beklediği vaha belirdi. Sonunda oraya 

ulaştılar ve kana kana içene kadar canlandırıcı sudan içtiler. Dinlendirici bir uykuya daldılar ve 

uyandıklarında yorgunluklarının geçtiğini, aç ya da susuz olmadıklarını hissettiler; kalplerinde huzur ve 

aradıkları şehre ulaşmak için güç hissettiler. Oradan ayrılmayı gerçekten istemiyorlardı ama yolculuk 

devam etmeliydi. Kaplarını o berrak ve saf suyla doldurdular ve yolculuklarına devam ettiler. 

22 Genç olana destek olan yaşlı gezgin şöyle dedi: "Taşıdığımız sudan sadece ölçülü bir şekilde 

alacağız; yolda yorgunluktan, susuzluktan ya da hastalıktan ölmek üzere olan bazı hacılarla karşılaşmamız 

olasıdır ve onlara taşıdığımız suyu ikram etmemiz gerekecektir." Genç adam, kendilerine bile yetmeyecek 

bir şeyi vermenin akıllıca olmayacağını; böyle bir durumda istedikleri fiyata satabileceklerini, çünkü bu 

değerli elementi elde etmek için çok büyük bir çaba harcadıklarını söyleyerek itiraz etti. 

23 Yaşlı adam bu cevaptan tatmin olmamış ve eğer huzur istiyorlarsa suyu ihtiyaç sahipleriyle 

paylaşmaları gerektiğini söylemiş. 

24 Genç adam somurtkan bir şekilde, yolda karşılaşabilecekleri herhangi biriyle paylaşmadan önce 

kabındaki suyu tek başına tüketmeyi tercih ettiğini söyledi. - 

25 Yaşlı adamın önsezisi yine doğru çıktı, çünkü önlerinde çölde kaybolmuş, yok olmak üzere olan 

erkek, kadın ve çocuklardan oluşan bir kervan gördüler. İyi kalpli yaşlı adam aceleyle insanlara yaklaştı ve 

onlara içecek bir şeyler verdi. - Yorgunlar hemen güçlendiklerini hissettiler, hastalar yolcuya teşekkür 

etmek için gözlerini açtılar ve çocuklar susuzluktan ağlamayı bıraktılar. Kervan kalktı ve yolculuğuna 

devam etti. 

26 Asil gezginin kalbinde huzur vardı, diğeri ise kabının boş olduğunu görünce endişeyle arkadaşına 

geri dönüp tükettikleri suyu yerine koymak için pınara gitmeleri gerektiğini söyledi. 

27 "Geri dönmemeliyiz" dedi iyi gezgin, "eğer inancımız varsa, ileride yeni vahalarla karşılaşacağız". 

Ama genç kuşkulandı, korktu ve arkadaşından oracıkta ayrılıp pınarı aramak için geri dönmeyi tercih etti. 

Silah arkadaşı olan bu iki kişi ayrıldılar. Biri hedefine olan inancıyla yoluna devam ederken, diğeri çölde 

ölebileceğini düşünerek, kalbindeki ölüm saplantısıyla pınara doğru koştu. Sonunda nefes nefese ve bitkin 
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bir halde pınara ulaştı. Ama tatmin olmuş bir şekilde karnını doyurdu, yalnız bıraktığı arkadaşını ve terk 

ettiği şehri unuttu ve o andan itibaren çölde yaşamaya karar verdi. 

28 Çok geçmeden yorgun ve susuz kadın ve erkeklerden oluşan bir kervan yakınlardan geçti. O 

pınarın sularından içmek için hevesle yaklaştılar. Fakat aniden bir adamın ortaya çıktığını gördüler ve bu 

adam, kendisine para ödemedikleri sürece içmelerini ve dinlenmelerini yasakladı. Vahayı ele geçiren ve 

kendini çölün efendisi yapan genç gezgindi. 

29 O insanlar onu üzüntüyle dinlediler, çünkü fakirdiler ve susuzluklarını giderecek o değerli hazineyi 

satın alamazlardı. Sonunda, yanlarında bulunan az miktardaki parayı ayırdılar, çaresiz susuzluklarını 

gidermek için biraz su aldılar ve yollarına devam ettiler. 

30 Çok geçmeden bu kişi lorddan krala dönüştü, çünkü oradan geçenler her zaman yoksullar değildi; 

bir bardak su için servet verebilecek güçlü insanlar da vardı. 

31 Bu adam artık çölün ötesindeki şehri hatırlamıyordu, hatta onu omuzlarında taşıyıp o çorak 

topraklarda yok olmaktan kurtaran kardeşini bile. 

32 Bir gün bir kervanın güvenli bir şekilde büyük şehre doğru geldiğini gördü, ama erkeklerin, 

kadınların ve çocukların güç ve neşe içinde, övgü şarkıları söyleyerek yürüdüklerini görünce çok şaşırdı. 

Adam gördüklerine bir anlam veremedi ve kervanın başında kendisine yol arkadaşlığı yapmış olan kişinin 

yürüdüğünü görünce şaşkınlığı daha da arttı. 

33 Kervan vahanın önünde dururken iki adam karşı karşıya durmuş, şaşkınlıkla birbirlerine 

bakıyorlardı. Sonunda vahada yaşayan kişi kendisine yoldaşlık eden kişiye sormuş: "Söylesene, bu çölü 

susamadan ve yorulmadan geçen insanlar nasıl olabiliyor?" Bunu yaptı çünkü içten içe, kimsenin 

kendisinden su ya da barınak istemeye gelmeyeceği gün ona ne olacağını düşündü. 

34 İyi yolcu arkadaşına şöyle dedi: "Büyük Şehre ulaştım, ama yalnız değildim; yolda hastalarla, 

susuzlarla, kayıplarla, bitkinlerle karşılaştım ve hepsine beni canlandıran inançla yeni bir cesaret verdim 

ve böylece vahadan vahaya geçerek bir gün Büyük Şehrin kapılarına vardık. Orada o diyarın Rabbinin 

huzuruna çağrıldım, çölü bildiğimi ve yolculara merhamet ettiğimi görünce, (çölün) kederli geçişinde 

yolculara rehberlik ve danışmanlık yapmam için beni geri çağırdı; ve burada beni Büyük Şehir'e götürmem 

gereken başka bir kervanın başında görüyorsunuz. - Ya sen? Burada ne yapıyorsun?" diye sordu vahada 

kalmış olana. - İkincisi utanarak sessiz kaldı. O zaman iyi yolcu ona şöyle dedi: "Bu vahaya el koyduğunu, 

suyunu sattığını ve gölgesi için para istediğini biliyorum. Bu mallar size ait değil, onlara ihtiyacı olanın 

kullanabilmesi için ilahi bir güç tarafından çöle yerleştirildiler. Şu insan kalabalığını görüyor musunuz? Bir 

vahaya ihtiyaçları yoktur çünkü ne susuzluk hissederler ne de yorulurlar. Büyük Şehrin Efendisi'nin benim 

aracılığımla onlara gönderdiği mesajı onlara iletmem yeterli ve onlar da sahip oldukları yüksek hedef 

sayesinde her adımda yeni bir güç bularak yola koyuluyorlar: o krallığa ulaşmak. 

35 Pınarı susamışlara bırak ki, onda huzur bulsunlar ve çölün zorluklarını çekenlerin susuzluğunu 

gidersinler. Gururunuz ve bencilliğiniz gözlerinizi kör etmiş; ama bu çorak topraklarda yaşarken ve birlikte 

aradığımız Büyük Şehir'i tanıma imkânından kendinizi mahrum bırakmışken, bu küçük vahanın efendisi 

olmak size ne fayda sağladı? Birlikte attığımız o büyük golü çoktan unuttun mu?" 

O adam, sadık ve özverili bir yol arkadaşı olan kişiyi sessizce dinledikten sonra gözyaşlarına boğuldu 
çünkü sapkınlıkları için pişmanlık duyuyordu. Sahte bayramlık kıyafetlerini yırttı ve kendisini Büyük Şehir'e 
götürecek yolu takip etmek için çölün başladığı başlangıç noktasını aradı. Ama şimdi yeni bir ışıkla, 
hemcinslerine duyduğu inanç ve sevgiyle aydınlanmış olarak yoluna devam ediyordu.  

(benzetmenin sonu) 
 
36 Ben Büyük Şehrin Rabbiyim ve İlyas Benim Benzetimin Kadimidir. O, "çölde ağlayanın sesidir", 

Tabor Dağı'ndaki başkalaşım sırasında size verdiğim vahyi yerine getirerek kendisini size yeniden tanıtan 

kişidir. 

37 Üçüncü Çağ'da sizi, sevgimin ebedi ödülünü vermek üzere sizi beklediğim Büyük Şehir'e götürecek 

olan O'dur. 
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38 İlyas'ı izleyin, ey sevgili halk, yaşamlarınızda, Tanrı'ya tapınmanızda ve ideallerinizde her şey 

değişecek; her şey dönüşecektir. 

39 Kusurlu din pratiğinizin sonsuza dek süreceğine inanıyor muydunuz? - Hayır, öğrencilerim; yarın 

ruhunuz ufukta Büyük Şehir'i gördüğünde, Rabbi gibi şöyle diyecektir: "Benim Krallığım bu dünyaya ait 

değildir". 

Huzurum sizinle olsun! 



 

 

Ek - Notlar 
Not 1 

Öğretiler sırasında sık sık "kardeşler" ifadesine rastlarız. Bu sadece büyük insanlık ailesinin erkek 

temsilcilerine atıfta bulunmaz, aynı zamanda kadınları da içerir. "Kardeş" kelimesi basitçe "komşu" 

anlamına gelir - her iki cinsiyetten de - ve aynı zamanda insanların birbirleriyle olması gereken ilişkiyi 

ifade eder: Kardeşlik. İsa bunu kendi sözünde açıkça belirtmektedir " . . Çünkü biriniz Efendiniz Mesih'tir, 

ama hepiniz kardeşsiniz" (Matth. 23,8). 

Not 2 

Bu bildiriler sırasında "kefaret" kelimesine tekrar tekrar rastlıyoruz, bu terim tüm çalışma boyunca 

kırmızı bir iplik gibi ilerliyor. Eleştirel okuyucu şunu sorabilir: Kefaret - neden ve ne için? 

Tanrı yasasını insanlığa vermiş, elçileri aracılığıyla tekrar tekrar açıklamış ve vicdanımızdaki sesi 

aracılığıyla bize sürekli olarak hatırlatmıştır. Yasa'ya uymak bize dünyevi yaşamımızda huzur, mutluluk, 

sağlık, iş ve ekmek getirmelidir. Öte yandan, İlahi Yasa'nın ihlali otomatik olarak ağır sonuçlar doğurur. Ve 

yeryüzünde günah işlememiş, yani Tanrı'nın Yasası'nı çiğnememiş hiçbir insan yoktur. Bu nedenle 

bazılarının fiziksel ve zihinsel olarak acı çektiğini görürüz çünkü yaşam yollarındaki bilge ilahi yasaları göz 

ardı etmişlerdir. Diğerleri de hemcinslerine içmeleri için verdikleri aynı acı kadehi boşaltırlar. Çünkü birine 

yaptığımız ya da yapmaya niyetlendiğimiz kötülük er ya da geç daha da yoğunlaşmış bir biçimde bize geri 

döner, çünkü davranışımızın süregelen sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırız; şair Friedrich Schiller 

bunu şu sözlerle ifade etmiştir: "Kötülüğün laneti budur, kötülük doğurmak zorundadır. 

İster iyi ister kötü olsun, kişinin ektiğini biçmesi Tanrı'nın kusursuz adaletinin değişmez yasasıdır. Bu, 

Kutsal Kitap'ın temel sözünde ifade edilir: "İnsan ne ekerse onu biçer." Hıristiyan teolojisi, neden-sonuç 

yasasına tekabül eden Tanrı'nın gelişimi ve eğitiminin bu temel, ruhani yasasına hak ettiği önemi 

vermemiş ve İsa'nın kurban ölümünün eksik, tek taraflı bir yorumuyla onu çoğu Hıristiyan'ın bilincinin 

dışına itmiştir. Ve kendi deneyimleri aracılığıyla bu gerçeğin çoğu zaman çok sert gerçekliğinin farkına 

varan insanlar, genellikle bunu sevgi dolu bir Tanrı ve Baba fikriyle bağdaştıramazlar. 

İlahi Yasa'nın ihlalinin otomatik olarak ağır sonuçlar doğurduğu söylenmişse, bu ağır sonuçların - ya da 

denemelerin - insanın ebedi kurtuluşuna hizmet ettikleri için içlerinde Tanrı'nın sevgisini taşıdıklarını da 

belirtmek gerekir. Çünkü insan acı çekerek kendisi ve yaşamı hakkında daha derin düşünmeye başlar. 

Bazen bir ziyaretin anlamını kavrayamaz çünkü zihninin geçmişinde çözemediği bir gizem vardır. Ancak 

pek çok durumda, Cennetteki Baba insanın denemesinin nedenini anlamasına izin verir. Eğer Tanrı'nın 

isteğine teslim olur, pişmanlık duyar ve Tanrı'dan bağışlanma dilerse, Tanrı'nın sevgisi de bunu bağışlar. 

Ancak, insan bunun tüm acı ve zorlukları bir çırpıda ortadan kaldırmadığını anlamalıdır. Çünkü Tanrı'nın 

adaleti onun günahlarının sonuçlarını bağışlayamaz. Ama O'nun bağışlayıcılığı onu cesaretlendirir, teselli 

eder, umut verir ve denemeye daha kolay katlanabilmesi için onu güçlendirir. Eğer buna sabırla ve 

Tanrı'ya güvenerek katlanırsa, suçunun kefaretini ödeme yolundadır. Bu şekilde, acı yaşamında büyük bir 

öğretmen haline gelir ve kendini içsel olarak ne kadar çok dönüştürür ve yaşamını Tanrı'nın isteğine göre 

şekillendirirse, geçmişteki suçluluğunun kefaret yükü zamanla o kadar hafifleyecek ve ondan o kadar 

çabuk kurtulacaktır. Kişisel denemelerimiz, üzerimize gelen ve giderek artacak olan dünya çapındaki 

ziyaretlerle iç içe geçmiştir. Kişisel alanda olduğu kadar genel alanda da yargı zamanıdır. Yargı dalgası bizi 

nerede ve nasıl vurursa vursun - ister dünya çapındaki ziyaretlerle bağlantılı olarak ister kişisel 

denemelerde - asıl önemli olan içsel olarak hazırlıklı olmamızdır. Ölüm bize gelene kadar beklememeliyiz; 

ruhumuzun yeryüzünde İlahi Yasa'ya karşı işlediği suçların kefaretini tamamlayabilmesi ve - kusurların 

yükünden kurtulmuş olarak - ebedi krallığa girebilmesi için yaşamlarımızın mümkün olan en kısa sürede 

ilahi buyruklar ve vicdanımızdaki ışık tarafından yönlendirilmesine izin vermeliyiz. 

Aksi takdirde, hatalarının ve günahlarının yükü altında, ahirette gitmesi gereken zor bir yol olacaktır. 
Not 3 

"1950 sonrası", yüzyılın ikinci yarısı boyunca süren, sınırlama olmaksızın geleceğe açık bir zaman 

göstergesidir. - Buna ek olarak, ilahi işaretler ve denemeler genellikle zaman ve mekanla sınırlıdır, çünkü 
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Tanrı insanlığın yıkımını değil, gelişimini ve kurtuluşunu sağlamak ister. Bu nedenle, dünya çapındaki 

felaketlere Tanrı tarafından yalnızca son çare olarak, dünyanın ruhani yenilenmesini sağlamak için izin 

verilir. 

İnsanlık. (Bkz. U 9, 79-82 ve U 11, 77-78) 
Not 4 
Bu Almanca baskıda 14-23. ayetler, 9. öğretişin 25-34. ayetlerinin tekrarı olduğu için dahil 

edilmemiştir. - Öğretilerin derlenmesi işi gevşek sayfalar üzerinde yapıldı ve bir gevşek sayfanın iki kez 
basıldığı oldu. 1966'daki ikinci İspanyolca baskıda, söz konusu dizeler, ardışık numaralandırmayı kesintiye 
uğratmamak için yine de dahil edilmiştir. 

Not 5 
İlk bakışta yargı adaletsiz ve sert görünebilir; ancak daha derin düşündüğümüzde, Tanrı'nın adaletinin 

- ilk başta bize ne kadar zor görünse de - içinde sevgi dolu bir öğreti ve eğitim taşıdığını keşfederiz. 

İsa'nın zamanında Ferisiler, Yahudilik içinde Yasa'nın ve özellikle de Yasa'dan türetilen sayısız 

düzenlemenin, geleneğin ve törenin harfiyen uygulanmasına sıkı sıkıya bağlı olan bir gruptu. Tanrı'ya 

tapınmaları Yasa'ya olan bu bağlılıkla tükenmişti. İsa bu hatalı görüşü sözleri ve eylemleriyle reddetmiştir. 

Şimdiki zamanda Mesih bize, dini törenleri ve gelenekleri olan dışsal tapınmanın O'nun önünde yararsız 

olduğunu da söyler. Kendilerini Tanrı'nın hizmetkârları olarak adlandıranlar Tanrı'nın Ruh olduğunu ve 

yalnızca ruhsal olanın O'na ulaşabileceğini unutmuşlardır; bu nedenle ilk sırada yer almalıdır: Ruhun 

içimizdeki ilahi ruhun bir kıvılcımı olarak tanıtılması, ruhsallaştırılması ve ruhtan ruha Tanrı ile bağlantı 

kurulması. Kendileri için ruhani dünyanın kapısını açamamışlar ve bu nedenle kendilerine emanet 

edilenlere ruhun önceliğini ve ruhanileştirmenin gerekliliğini ilan etmemişlerdir. 

Mevcut öğretilerden bazı Mesih sözleri daha fazla açıklama için hizmet edecektir: U 3, 89-90; U 15, 

48-53; U18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Kutsal Yazılardaki sözlerin ruhani yorumu bizi şu noktaya getirir 

Gerçeği daha yakından anlamak  49-50 

Birçok reenkarnasyon geçirdik  52 

Yedi Mühür Kitabı  53 

Altıncı ve Yedinci Mühür Zamanı  55-59 

Bazı vicdani sorular  60-62 

 

Talimat 14 

Ruhsal gelişimin sonsuz merdiveni7-8 

Tanrı'nın Dünyalardaki Dengeleyici Adaleti 

ışık  9-16 

Ele geçirilenler şeytanlar değil, kafası karışmış kişilerdir. 

Ruhlar  23-24'ü ele geçirdi 

İlahi vahiyler kavrayışın ötesindedir 

uyarlanmış insanların  28 

İlahi adalet özgür iradeye saygı duyar 

insanoğlunun  29 

Yabancılara karşı hoşgörüsüzlüğe, aşağılamaya veya alay etmeye karşı uyarı.  

İnançlar  35-40 

Materyalist Düşüncenin Kötü Sonuçları  42 

Bilim ve Kilise Varsayımı  45 

İnsan dillerinin ve kavramlarının yetersizliği 

ilahi ve sonsuz olanın tanımı üzerine. . . .  46-50 

Çok söz, ama az sevgi ve anlayış  51-53 

Sevginin gücü  55-58 

Kutsama görevi. Kutsama ne anlama geliyor?  59-60 

Tanrı'nın vicdandaki yardımcı sesi  64-66 

İnsanın içindeki ruhani varlıklar  69 

 

Talimat 15 

Musa Kanunu tüm insanlar ve herkes içindir. 

Geçerli saatler  1-3, 9 

Yaratık, doğal hukuk aracılığıyla Tanrı'nın iradesine tabidir. Öte yandan insan, vicdanın sesi tarafından 

yasayı yerine getirmeye teşvik edilir; 

ama özgür irade karar verir  4 

İnsanın ruhundaki ve vicdanındaki ilahi ışık  5-7 

Tabor Dağı'ndaki Başkalaşımın Anlamı  10-11 

Öğrencilerin yasanın yerine getirilmesi için verdikleri mücadele 

ve insanlığın ruhsallaşması  12-21 
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İnsanlığın sapkınlığı  24-26 

Yeni öğrenciler için notlar ve talimatlar 

Mesih, Tanrı'nın Halkı  27-46 

Eski İsrail Halkında Materyalizm ve Ruhsallaştırma . . .  47-50 

Mesih'in yeryüzüne gelişi ile 

Zamanımızda O'nun ruhani dönüşü  50-58 

  

Talimat 16  

Ebedi, ilahi ışıltının her yerde hazır ve nazır oluşu. .  3 

İsa ve Mesih - insan tezahürü 

ve Tanrı'nın Ruhu  6-9 

İlahi tezahürlerin çeşitli biçimleri ...  11 

Zaman ve kişiliğe bağlı etkiler  

Tanrı ilhamlarının yeniden üretilmesi ve yorumlanması ....  12-14 

Tanrı sessiz değildir ve hiçbir zaman sessiz olmamıştır  18-24, 29-30 

Tanrı'nın sevgisi insanların günahlarından daha büyüktür25-28 

Sevgi ve ruhsallaşma - gerçek mutluluğa giden yol .  31-33 

İnsanın doğaya yabancılaşması 

ve ruhani  35 

İnsan Irkının İlahi Eğitimi38-43 

"Ebedi cehennem azabı "nın saçmalığı ve yanlışlığı ...  44-47 

Tanrı'nın Adaletinin Gerçekliği  50-59 

İlahi vahyin sonu yoktur  60 

 

Talimat 17 

Ruhsal yüksek gelişime giden yol  1-2 

"En yüce Tanrı'ya şükürler olsun ve yeryüzünde barış 

İyi niyetli insanlar"  4-6 

Kelimelerle değil, sevgi düşünceleriyle 

ve ruhla dua etmeliyiz  8-9 

"Mucize" sevginin doğal etkisidir. .  11-13;18-21 

Sevgi, Alçakgönüllülük, Bilgelik  14-17 

Dünyevi insan yaratılışın tacı değildir. . .  24-27 

Yaratılışın Uyumunun Koruyucuları Olarak Büyük Ruhlar . . . .  30 

Kefaret zamanı! Ruhsal Uykudan Uyanma Çağrısı  

Atalet, Cehalet ve Dünyaya Bağlılık .  32-38 

Acı - Arınma - Kefaret  40-43 

Tanrı'nın bağışlaması sonuçlardan muaf tutmaz 

kendi suçluluğu  44-45 

İnsanların Yasaları ve Tanrı'nın Yasası45-54 

Tüm gerçek bilgi Tanrı'dan gelir  57-60 

Doğanın meydan okumasına karşı uyarı  60-61 

  

Talimat 18  

Maddiyatçı ve maneviyatçı bakış açısı 

Mesih'in Dönüşü Hakkında Kutsal Yazılardan Sözler  1-13 

Ruh zaten birçok dünya yaşamı geçirmiş olduğunu bilir. 



 

 

 

 

ve tahmin etmemize izin veriyor  24 

Zihnin beden üzerindeki egemenliği  24-33 

Büyük hakikat tanıklarının ruhani üstesinden gelme gücü . .  34-44  

Küçüklüğün yenilmesi için çağrıda bulunun ve 

Konfor  45-52 

Maddi dünyalar, kendi dünyalarına sahip olur olmaz çözülüşlerini bulurlar.  

ruhların geliştiği yerler olarak amaçlarını yerine getirmişlerdir  54-57 

Tanrı çocuklarına dünyanın tüm yüceliklerini vermek istiyor. 

Yaratımın teslim edilmesi  59-61 

 

Talimat 19 

Materyalist düşüncenin varsayımı ve darlığı  5 

Rab'bin yeni sözü tüm insanların zihinlerini değiştirecektir. 

titretmek  10-11 

Eski İsrail Halkının Çöküşü ve Çöküşü . . . .  20-23 

İsa'nın işi  24-25 

Fısıh Bayramı ve İsa'nın çarmıha gerilmesi  26-31 

"Bu tapınağı yıkın ve üçüncü gün 

Onu yeniden dirilteceğim." (Yuhanna 2:19)  32-34 

Kutsal Cuma ve Paskalya  37-42 

Yazılması, basılması ve dağıtılması 

Mesih'in öğretileri ve etkileri  46-49 

İsa'nın çarmıhtaki ölümü, Tanrı'nın bir kutsaması ve modeli olarak 

Tanrı'nın fedakâr sevgisi  50-53 

 

Talimat 20 

"Gerçek Yaşam Kitabı "nın ruhsal anlamı saf tutulmalı ve açıkça kavranmalıdır  1-19, 22-26  

Yaratılan her şeyle uyum  20-21 

Büyük ruhların yasalara uygun çalışmaları  28-35 

Yıkıcı unsurların serbest bırakılması ve 

bilim aracılığıyla bilinmeyen güçler  32-33 

Melekler ve ışık ruhları da özgür irade armağanına sahiptir  36 - 37 

Özgür irade ve vicdan 

Suçun kabulü ve tövbe - suçun inkarı  38-42 

ve kızgınlık  43-48 

İzleyicilerin küçük inancı  

Yaratılan her şeyde ve gerçekleşen her şeyde bir  50- 57 vardır. 

derin anlam ve gizli bir ders  58-61 

İnancın gerekliliği ve gücü  63-65 

Teselli ve cesaretlendirici sözler - teselli ruhu 66 - 75  

 

Talimat  21  

Gerçek Dua - Ruhun Yükselişi  

Sevgi ve merhamet çalışmaları ve geleneksel  1-3 

Yardımseverlik  4-8 

Sevginin dönüştürücü gücü 

Dış kült formlarının ve figüratif  9-13 şekillerin reddi 
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Çarmıha Gerilenlerin Temsilleri, Çarmıh  13-28 

İnsanoğlu ve Tanrı Oğlu  29-33 

Kötülükler nereden geliyor?  

Hayat ağacı - herkesin birliğinin sembolü  37 

Birbirimizle ve Tanrı ile birlikte olmak 

Tanrı'nın insandaki varlığı olarak vicdan  38 olmalıdır 

Zihin ve beden kuralı  

Büyük yıkımla ilgili kehanet ve  40 

Mesih'in insanların yüreklerinde dirilişi43-45 

"Yaşam ağacımızın" acı veren budamaları  52-55 

İsa, büyük bağışlama ve sevgi modeli. . . .  56-58 

Fikirlerin ve inançların ruhani savaşı 60 - 65  

 

Talimat 22  

İsrail'in Ruhani Halkının Toplanması  1-4 

Tüm insanlar günahkârdır 

Dünya bir gelişim yeridir ve  5 

Mükemmellik  7 

İnsanın bilgisi hala yüzeyseldir  16-18 

"Yeryüzüne boyun eğdirin"  19-20 

Dünya çapında, yaşamı değiştiren kehanet 

Mesih'in bu yeni mesajının gücü  21-26 

Hayırsever olmayan insanlar Hıristiyan değildir33 

İç sessizlik - ruhani yaşam için vazgeçilmez 

Tanrı ile Bağlantı  36-38 

Ruhsal kendinden geçme  39-42 

Sözü duyuranların dürüstlüğü  45-48 

Savaş ve sonuçları. Suçlu kim?  51-55 

Mesih'in dönüşünün alametlerinin araştırılması  56- 62 

 

Talimat 23 

Doğa bilimlerinde ilerleme, ancak direnç 

ruhsal yüksek gelişim  4-5 karşısında 

Bilim insanının kibri 

ilahi aydınlanma olmadan  6-8 

Üçlübirlikçi-Meryen Ruh Doktrini yeni bir şey değildir. 

Din, ama yenilenme çağrısı  13a 

Sınavlar Tanrı'dan gelen sevgi dolu uyarı çağrılarıdır  13b-23 

Rab'bin İşinde Fedakâr Çalışanlar  26-30 

Ruhani varlıkların, koruyucu meleklerin misyonu  37-44 

Dini fanatizmin, sahte dinlerin reddedilmesi 

Kültler ve Materyalizm  61-62 

Işık ruhlarının ilhamları ve tezahürleri.  66-72 

 

Talimat 24 

Özverili olma, alçakgönüllülük ve bağışlayıcılık  1-6 

Rab öğrencilerini nasıl arzular?  7-8 



 

 

 

 

İnsanların Tanrı'ya karşı manevi körlüğü 

Mesih'in öğretileri - bir zamanlar ve bugün  9-13 

Düşünceler aynı zamanda 

İyi ya da Kötü  15 

"Ne ekersen onu biçersin"  16-18 

Yorumlar ve teolojiler  19-25 

Tanrı'nın öğretileri ışık ve sevgi getirir, 

Gerçek ve yeni yaşam  26-31 

Dini sözlerin ve duaların zikredilmesi, bunların 

manevi anlamı gerçekten derinden hissetmenin değeri yoktur  32-34 

 39-41 

Ruhani yasa doğa yasalarının üstündedir42-44 

Körler için Körler Rehberi  46-47 

Mesih'in ruhani vahyiyle mücadele eden 

Ruh Doktrini  48-50 

Sözcüğün yararlı etkisi  51-52 

İnsanlığı yalnızca ruhsallaştırma kurtaracaktır53-56 

Tanrı dışsallaştırılmış kültler istemez, ama 

Ruhla, alçakgönüllülükle ve sevgiyle ibadet  58-64 

Meksika Misyonu  65-67 

İnsanlığın halklara ve ırklara bölünmesi ....  73 

Yargı zamanı - en büyük ziyaret duruyor 

insanlığın ilerlemesi  74-83 

 

Talimat 25 

Rab kendi rızkını verir  3 

Hayatın sınavları kaderdir, tesadüfler değil.  4-6 

Ayrım gözetmeksizin herkes Rab'bin sofrasına davetlidir  9-10 

Sevginin Sonsuz Gücü  11 

İlahi Bilgelik Kitabı ve Acı 

İnsan biliminin meyveleri  12-18 

Quo vadis, Domine - nereye gidiyorsunuz, Tanrım?  21 

Mesih'in öğretileri sadece ahlaki öğretiler değil, aynı zamanda 

ruhun mükemmelleşmesıṅe gıḋen yol  38 

Ruhsal bilgiden duyulan sahte korku  39-40 

İnanlılar topluluğuna yönelik talimatlar  46-78 

"Tüm gözler üzerimde olacak"  79 

Maddi ve manevi yasaların adil bir şekilde yerine getirilmesi  81-82 

Tezahürlerin geri dönülemez şekilde sabitlenmiş sonu . . .  84-86 

 

Talimat 26 

Barış Armağanı  3-17 

"Uygarlığımız" - yeni Babil  23-25 

Doğa yaşamın yaratıcı kaynağı değildir .  26 

Bilimin kötü meyveleri yargılanır ... Bilimsel ve dinselliğin ortaya çıkışı27 

İhtiyaçlar ve beklentiler 

Doğaya, yaratılışa çoklu saygısızlık,  28-33 
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günümüz bilimi tarafından  34-37 

Acı çekmenin kendi yarattığı nedenleri  40 

Kehanet  43-44 

Ruhsal ve Fiziksel Donanım  50-53 

Tanrı tarafından verilen görevin yerine getirilmesi. . . . Meksika Kutsama Misyonu - Radiance56-64 

barış  65-66 

Konuşmacılara yönelik yanlış suçlamalar . . . .  68+75 

Tanrı'nın çağrısı tüm insanlar içindir 72 - 73  

 

Talimat 27  

Mesih'in Öğrencilerinin Gerekli Alçakgönüllülüğü  1-11 

Ruhtan Ruha Bağlantı  12-14 

"Tanrı'nın gazabı" değil, insanların itaatsizliği  

İlahi Yasa'ya karşı gelmek yargılamaların nedenidir  16-18 

Acıdan ışığa 

Mesih'in vahiylerine karşı şiddetli mücadele  19-24 

Üçlübirlikçi-Meryen Ruh Öğretisinde Rab yargıç olarak değil, bizim olarak gelir  28-36 

Hayırseverler ve savunucular  37-49 

İlahi Takdir 

Yardım istenmesi  52 kişi için bir lütuftur 

Ele alınan  62-63 

Kimse kaybolmaz  64 

Tanrı öfkeli değildir ve cezalandırmaz  66 

Arınma ve ruhsallaşma ihtiyacı . . .  73-77 

Yuhanna'ya Vahyin Sembolik Dili 

 

Talimat 28 

 78-85 için zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi 

Yeni Sözün Duyurulması  1-2 

Mükemmelliğe giden yol  57-60 

İsa'nın yeryüzündeki çalışmalarına ilişkin anıları 

- rol modelimiz  3-8 

Kötülüğün üstesinden ancak sevgi ve iyilikle gelinebilir. .  9-10 

Tanrı'nın yeryüzündeki işlerine hizmet edecek olan herkes, 

bu süre zarfında yeryüzünde enkarne olurlar  13 

Mesih'in askerleri korkusuz olmalıdır  14 

Kimler kendilerini Tanrı'nın halkı arasında sayabilir?  15-16 

İlyas hakkında harika bir benzetme. 

İnsan ruhları dünyanın çölünden geçerek 

Tanrı'nın Krallığı'nın kötüye kullanılması hakkında 

Tanrı'nın Sözü - vaha pınarı - aracılığıyla 

Onunla dünyevi güç için çabalayan insanlar  17-40 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu mesaj tüm halklar içindir. 
Halkımın aracılığı ile tüm insanlığa, sözümün özünü ve aranızda yaptığım işlerin tanıklığını içeren bir 

kitap göndereceğim. Bu sayfaların üç çağ boyunca Müjdemin ve Sözümün tüm özünü ve gerçeğini 

içermesi benim isteğimdir. 
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Bu kitabı okuyun, Sözümü Sonsuz Yaşam Ekmeği olarak alın ve Tanrısallığımla ruhtan ruha doğrudan 

iletişim kurduğunuzda, şimdiye kadar belirsiz ve gizemli kalan her şeyi anlayacaksınız. Bu öğreti insanlık 

için büyük bir uyanışa ışık tutacak yeni bir günün doğuşu gibidir. 

Bu Üçüncü Zaman, Müjdemi anlamayı, uygulamayı ve yaşamayı öğreneceğiniz zamandır. İlk Zaman'da 

bir dağa yerleştim ve oradan size taşa kazınmış Yasamı gönderdim. İkinci Zaman'da, aranızda yaşamak için 

vadiye indim. Üçüncü Zaman'da, kendimi tanıtabilmem ve en derin kalbinizden sizinle konuşabilmem için 

kalplerinizi meskenim haline getiriyorum. İnsanlık bu öğretinin hakikatini, adaletini ve sonsuz bilgeliğini 

tanıdığında, kalbini tüm önyargı ve korkulardan kurtaracaktır. Benim yasam köleleştirmez. Benim 

kanunlarım özgürleştirir. 

Sadece bir kez değil, birçok kez ve çeşitli şekillerde öğrencilerime tekrar geleceğimi belirttim ve söz 

verdim. Onlara gelişimi duyuracak işaretleri önceden bildirdim: Doğadaki işaretler, insanlıktaki olaylar, 

dünya savaşları, en yüksek gelişim düzeyindeki günah. Ama dünya beni tekrar bir insan olarak bekleyerek 

kendini kandırmasın diye, onlara Mesih'in bulutların üzerinde, öte dünyanın sembolü olarak, ışınımın 

yayıldığı yerden, yani ruhtan geleceğini bildirdim. Bu söz yerine getirilmiştir. Benim Sözüm ete kemiğe 

bürünmek için gelmedi. O çıraklık bitti. Aranızda yaşamak için bir bedene ihtiyacım yok. Bununla birlikte, 

Efendi, Yargıç ve Hekim olarak bana tümüyle sahipsiniz. 

İçinde bulunduğumuz zaman, insanlığın yaşamında belirleyici bir zamandır. Tüm unsurlarda ve 

güçlerde muazzam bir mücadele görüyorsunuz. Bu, bir insan gelişim aşamasının sonudur. 

Dünya halklarını her gün sarsan olaylar, sizi tövbeye, duaya, yenilenmeye ve arınmaya çağıran 

yargının sesleridir; ancak bu imtihan zamanı, insanların inatçılığı ve inatçı ruhu eğilene, kibirlerini ve 

dinsizliklerini terk edene kadar uzayacaktır. İnsanoğluna, kendisini hesaba çektiğinde İlahi Yargıç'a cevap 

verebilmesi için, eylemlerini incelemesi için hala kısa bir süre tanınmaktadır. Bir çağın sona ermesi ve yeni 

bir çağın başlaması, şu anda acı çektiğiniz kriz ve kaosa neden oldu. Herkes için büyük bir sıkıntı dönemi 

yaklaşmaktadır; çünkü ne güç, ne para, ne de bilgi İlahi Adaletin şiddetini önlemeye yardımcı olacaktır. 

İnsanlığı kaostan sadece ruhsallaşma kurtaracaktır. Başka bir çözüm ummanıza gerek yok. İyi 

hazırlanırsanız, dünya yeni bir seyir izleyecektir. O zaman savaş tehdidi ortadan kalkacak ve barış 

gelecektir. Ah, sevgili insanlık, keşke iyi niyetli olsaydınız. Tek bir dua, tek bir düşünce, tek bir söz 

insanları, halkları ve ulusları barıştırmak için yeterli olacaktır. İnsanlar hâlâ çocuktur, ancak yaklaşmakta 

olan büyük sınav kısa sürede o kadar çok şey deneyimlemelerine olanak tanıyacaktır ki, bu çocukluktan 

yetişkinliğe hızla geçeceklerdir. 

Sizi çağıran bu ses İlahi Üstadın sesidir. Bu söz her şeyi yaratana aittir. Bu çalışmanın özü, gelecekte 

tüm emirlerin üzerine oturacağı temel taş haline gelecektir. Her şeyi yapma gücüne sahip olan, kalbinizi 

taştan bir sevgi ve yücelik mabedine dönüştürecek ve sadece karanlığın olduğu yerde ışığı yakacaktır. 
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