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Önsöz 
Çağlar boyunca Tanrı Kendisini insanlığa tanıtmış, Sözü aracılığıyla bizi teselli etmiş, bize 

buyruklarını vermiş ve yaratılışı ve varoluşumuz hakkında bize öğretmiştir. 

Hıristiyanlık öncesi dönemdeki insanlar bu ilahi talimatları unuttuklarında, Tanrı onlara yasalarını 

hatırlatmaları için peygamberlerini göndermiştir. 

İnsanlar bu On Emir'den 600'den fazla insani kural yarattığında, Tanrı İsa'yı gönderdi, onun ağzından 

İlahi Söz Mesih Kendisini tanıttı ve On Emir'i tek bir emirde özetledi: "Her şeyden önce Tanrı'yı ve 

komşunu kendin gibi sev." 

İnsanlar bir kez daha Tanrı'nın bu basit, kurtarıcı önerisini unuttular. Günümüze kadar süren acımasız 

savaşlar ve insanlık dışı zulümler bunun üzücü kanıtıdır. 

İlahi gerçeği insan dogmalarıyla karıştırarak, dışsal ayin ve törenlere aşırı önem vererek ve saf ilahi 

Söz'ün yanlış, insani yorumlarıyla, bugün birçok insan bir tür ruhani kölelik içinde yaşamaktadır. 

Bu nedenle, Tanrı'nın bugün insanlığa aydınlanma ve öğüt sözleriyle yeniden seslenmesi gerekliydi ve 

gereklidir. Bu, Meksika'da 66 yıllık bir süre boyunca (1884-1950) aynı anda yüzden fazla toplantı yerinde, 

sıradan insanların Tanrı'nın canlandırıcı ve öğretici sözlerini dinlemek için Pazar günleri bir araya geldiği 

yerlerde gerçekleşti. 

Bu toplantıların tanıkları, bu ilahi sözlerin, ses taşıyıcıları olarak adlandırılan aktarıcıların ağızlarından 

iki ila üç saat boyunca hiç kesintiye uğramadan ve en ufak bir dil sürçmesi olmadan kristal berraklığında 

bir su gibi aktığını bildirmişlerdir. 

İlahi Söz'ün anlamını saf ve önyargısız bir zihinle kabul eden kişi, Rab'bin varlığını ve Cennetteki 

Baba'nın sonsuz sevgisini hissetmiştir. 

1950'den önceki son on yılda, öğretiler daha sonra derlenmek üzere birlikte kaleme alınmış ve 

tutanaklara geçirilmiştir. 366 öğreti seçilmiş ve 1956 ile 1962 yılları arasında 12 ciltlik Book of True Life 

adlı eserde yayınlanmıştır. 

Sevgili okurlar, şu anda elinizde İspanyolca'dan özenle ve birebir çevrilmiş bu 12 ciltten birini 

tutuyorsunuz. Sadece bir kez, belki de üstünkörü okuyup sonra hızla bir kenara bırakacağınız bir kitap 

değil. Derin anlamını tam olarak kavrayabilmek için, metni küçük "lokmalar" halinde parça parça almak, 

üzerinde meditasyon yapmak ve içindeki İlahi Ruh ile olan bağlantıyı hissetmeye çalışmak tavsiye edilir. 

Öğretilerde yer alan tekrarlar Cilt II'nin önsözünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve kimseyi rahatsız 

etmemelidir. Aksine, bugünlerde zihinlerimizin ne kadar çok yapıcı olmayan bilgiyle bombardımana 

tutulduğunu ve şartlandırıldığını düşündüğümüzde, ruhlarımız için tekrarlayan ancak her zaman 

canlandırıcı ve yapıcı yiyecekler, hepimizin içinde uyuyan içsel değerleri uyandırmak için son derece 

önemlidir. 
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Giriş 
Bazı temel temalar, X. Ciltte de bulduğumuz vahiysel eser Gerçek Yaşam Kitabı'nın tamamında bir 

iplik gibi uzanmaktadır. Aşağıda, okuyucu için bir rehber ve genel bakış niteliği taşıyabilecek bu kitaptan 

bazı alıntılar yer almaktadır. 

İsa'nın İkinci Gelişi 

Yeni mesajım ve sözümün anlamı kimseyi şaşırtmamalı. Çünkü Birinci Çağ'ın peygamberleri ve İkinci 

Çağ'daki Mesih, bugün yaşamakta olduğunuz çağı büyük bir açıklıkla duyurdular. (279, 9) 

Benim sevgi öğretilerim, bu öğretileri ses taşıyıcıları aracılığıyla duyan birkaç kişi için değildi. 

Mesajım tüm insanlar tarafından bilinmek üzere dünyaya geldi. İşte bu nedenle size bunun birçok biçimde 

dünyanın sınırlarına ulaşacağını söylüyorum, çünkü bu, yeryüzündeki sıkıntı zamanlarının doruğuna 

ulaşacağı İkinci Çağ'da insanlığa vaat edilen tesellinin başlangıcıdır. (282, 57) 

Sizin büyük ışık eksikliğiniz karşısında ─ışık, bilgelik, sevgi, yücelik demektir─ gelmek zorundaydım. 

Size bu ışığı vermek için, Kendimi bir insan olarak yanınıza yerleştirmem uygun değildi. Çünkü sizi 

ruhsallaşmaya teşvik etmek için, inancınız ve sevginiz için varlığımı ruhsal, görünmez ve yine de somut 

bir biçimde ortaya koymam gerekiyordu. (293, 57-58) 

Bu söz dünyaya yayıldığında ve insanlar onu kimin esinlediğini ve yazılmasını kimin dikte ettiğini 

sorduklarında, onun habercileri ve ekicileri, onu ses taşıyıcılarının hazır zihinleri aracılığıyla ortaya 

çıkaranın Kutsal Ruh olduğuna tanıklık etsinler. (295, 26) 

Üçüncü Kez 

İlk Zaman, insanın gözlerini açtığı ve Babasının yüzünü gördüğü, O'nu işittiği ama yine de O'nu 

anlamaktan uzak olduğu ruhsal çocukluk dönemidir. Bunun kanıtı, ruhuyla metinlerin anlamına nüfuz 

etmeden metinlerin lafzına tutunarak O'na itaat etmeye çalışmasıdır. 

İkinci Zaman'da ben, "Söz", İsa'da sizinle birlikte yaşamak ve yaşamımla size ruhun yolunu göstermek 

için geldim. Bu İkinci Zaman ergenlik ya da ilk ruhani gençlik dönemidir. Bu çağ, Mesih'in insanlara 

sevgiyi öğrettiği, böylece kalplerinin yeni bir duyguyla, Babalarına ve komşularına duydukları sevginin 

güçlü itkisiyle titreşmesi için uyuyan kalp tellerini uyandırdığı çağdır. 

Bu, insan ruhunun kendisini materyalizmin zincirlerinden kurtarması gereken "Üçüncü Zaman "dır. 

Bu, insanlık tarihinin bildiğinden daha şiddetli olacak dünya görüşleri mücadelesini içerecektir. (295, 56-

57+64) 

İnsan kötülüğünün doruk noktasına ulaştığı bu Üçüncü Zaman, yine de bir uzlaşma ve bağışlama 

zamanı olacaktır. (305, 12) 

Altıncı Mühür 

Altıncı Mühür açılmış ve siz yeryüzündeki ruhsallaşmanın öncülerine içeriğinin bir kısmını 

göstermiştir. Ama bugün işittiğiniz bu söz sona erdiğinde bile ışığını tüm insanların üzerine dökmeye 

devam edecektir. (284, 46) 

Şu anda bu kalabalıkları burada insanlık adına kabul ediyorum ve insanlığa atıfta bulunduğumda, 

yalnızca şimdiki zamanın insanlarından değil, altı ruhani dönem boyunca yeryüzünde yaşamış olan tüm 

nesillerden bahsediyorum. Bu altı zamanda size getirdiğim mesajlar tam olarak "mühürler" adıyla 

sembolize ettiğim şeylerdir, bunlardan biri ─ zaten bildiğiniz gibi ─ diğerlerinin anlamını veya önemini 

size açıklayabilmesi için henüz serbest bırakılmamıştır ─ ruhun yaşamının, gelişimin ve mükemmelliğin o 

yüksek önemi. (303, 52) 

İsrail'in ruhani halkı ve ruhani misyonu 

Tanrı'nın halkı bir kez daha insanlığın arasında görünecektir ─bir ırkta kişileşmiş bir halk değil, ama 

büyük bir sayı, kan, ırk ya da dilin değil, Ruh'un belirleyici olduğu Benim öğrencilerimden oluşan bir 

lejyon. 
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Bu insanlar kendilerini benim öğretimi yazılar aracılığıyla öğretmekle sınırlamayacaklar. Sözlerin 

hayat bulması için yaşanması gerekir. Bu insanlar sadece yazıların ve kitapların değil, aynı zamanda 

örneklerin ve eylemlerin de yayıcıları olacaklardır. (292, 28-29) 

Kendilerine bu vahiylerin emanet edildiği bu halkın ayağa kalkması ve onlara tanıklık etmesi gerekir. 

Çünkü bu şekilde insanlar uyanacak ve bu zamana özgü ruhani işaretleri ve tezahürleri 

algılayabileceklerdir. (277, 15) 

Ruhani varlıklardan oluşan bir dünya, yeryüzünün bu vadisinde yaşamak için yalnızca zamanı 

beklemektedir. Onlar, geri kalmış halkların bağrında enkarne olmayı küçümsemeyen ışık varlıklarıdır, 

çünkü görevleri tam olarak uykuda olanları uyandırmak olacaktır. (288, 46) 

Ruh, ruh ruh, ruh 

İnsan Yaratıcı'nın bir yansıması, Tanrı'nın bir suretidir. Çocuklar mutlaka içinden çıktıkları Baba gibi 

olmalıdırlar. Bu benzerlik, Tanrı'nın nitelikleriyle donatıldığı ve dahası sonsuz yaşama sahip olduğu için 

ruhani ruhta kurulmuştur. Madde, yani insan bedeni, ruhun yalnızca geçici bir giysisidir. (295, 44) 

     İnsanın gerçekleştirdiği tüm işlerden önce gelmesi gereken insan ruhudur, çünkü yeryüzündeki yaşam 

ona emanet edilmiştir. (305, 7) 

 

Ruhani dua 

Ruh, Yaratıcı'nın bağrından uzun zaman önce çıktığına dair sezgisel bilgiyi muhafaza eder ve başlangıç 

noktasına dönmek için hala kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu bilerek, en azından şu anda 

Babasıyla temas kurabileceğini bilerek kendini duaya adar. Ruh, duada kendisini okşayan, güçlendiren ve 

iyileştiren bir teselli bulduğunu bilir. 

Dua edenleri kutsarım. Duaları ne kadar ruhani olursa, onlara hissettirdiğim huzur da o kadar büyük 

olur. Bunu kendinize kolayca açıklayabilirsiniz, çünkü dua etmek için, Tanrısal'ın varlığını hissetmek 

amacıyla imgelerin ya da nesnelerin önünde diz çökmek zorunda olan kişi, Baba'nın varlığının ruhsal 

hissini kalbinde yaşayamayacaktır. (279, 1-2) Öte yandan, öğretilerimin bir zerresini bile pratikte 

uygulayan kişinin ne kadar kolay dönüştüğünü görün. Buna bir örnek ister misiniz? 

Hayatı boyunca Bana, Beni sevdiğini kelime dualarıyla anlatan biri vardı ─ başkalarının formüle ettiği, 

anlamını bilmediği kelimelerden oluştuğu için kendisinin bile anlamadığı dualar. Ama çok geçmeden dua 

etmenin gerçek yolunu anladı ve eski alışkanlıklarını bir kenara bırakarak ruhunun en iç kısmına 

yoğunlaştı, düşüncelerini Tanrı'ya gönderdi ve ilk kez O'nun varlığını hissetti. 

Efendisine ne diyeceğini bilemedi, göğsü hıçkırmaya ve gözleri yaşarmaya başladı. Zihninde tek bir 

cümle oluşmuştu: "Babacığım, seninle nasıl konuşacağımı bilmezken sana ne diyebilirim ki? Ama o 

gözyaşları, o hıçkırıklar, o içsel sevinç ve hatta onun şaşkınlığı, Baba'ya sizin insan dillerinizde ya da 

kitaplarınızda asla bulamayacağınız kadar güzel bir dille konuştu. 

Rabbiyle ruhsal olarak dua etmeye başlayan kişinin kekelemesi, bebeklerin ilk sözlerini andırır; bu 

sözler anne babaları için büyük bir zevk ve mutluluk kaynağıdır, çünkü hayata yeni başlayan bir varlığın 

ilk sözlerini duyarlar. (281, 23-24) 

Mükemmel, ruhani iletişim 

Sizinle ruhani diyalog hakkında çok konuştum, bunu yüksek bir şekilde kullanmayı öğreneceğinizi ve 

bu arzuya yol vereceğinizi söyledim. (291, 81) 

Bu öğreti yayıldığında, pek çok dini topluluk zaten var olduğundan, bu mesajın amacı size sorulacaktır. 

O zaman onlara bu Söz'ün insanlığa, dinlerinin onlara öğretmediği ruhtan ruha diyaloğu öğretmek için 

geldiğini ve bu mesajın size sahip olduğunuz tüm ruhsal nitelikleri açığa çıkaran ilahi ışık olduğunu 

açıklayacaksınız. (294, 44) 

Günden güne mükemmelleştirmeye devam edeceğiniz ruhtan ruha diyaloğu uygulayın. Çünkü sizin ve 

insanlığın Benimle iletişim kurması Benim İsteğimdir. Bu komünyon aracılığıyla Benim ilhamlarımı, 

emirlerimi alacaksınız ve Ben de ruhunuzu kabul edeceğim, duanızı duyacağım ve ruhsal kollarınızın Beni 

kucaklamasına izin vereceğim. (304, 51) 

Bu tezahür, sizi mükemmel birlikteliğe yaklaştıran yolda bir adım daha yükselmenizi sağlayan adım 

olmuştur. (278, 44) 
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İlahi tezahürlerin kabulü ve reddi  

Geçmiş çağların yazıları aracılığıyla bu çağı müjdeleyen kehanetleri bilen kaç kişi var? Ve yine de ─ eğer 

benim tezahürlerime katılsalardı ─ onlara inanmazlar ve onları bu vaatlerin yerine getirilmesi olarak kabul 

etmezlerdi! Onlar bu ışığı fark etmelerini sağlayacak gelişim düzeyine ulaşmamış olanlardır. Öte yandan, 

bu zamanda insanlara Kendimi tanıtanın Ben olduğuma tanıklık etmek için bugün hayatlarını ortaya 

koyacak olanların kaçı, bu olaylardan söz eden kehanetlerin olduğunu bile bilmiyordu. Bunun nedeni, 

ruhlarının ışığı almaya zaten hazır ve nazır olmasıdır. (298, 19) 

Buradaki kalabalıklar inananlardan ve inanmayanlardan oluşur, ama hepsi sevgiye aç, ışığa ve gerçeğe 

susamış ruhlardır. İman edenler beslenip güçlenirken, imansızlar sonsuz yaşam ekmeğini reddeder ve açlık 

ve susuzluklarına katlanmak zorunda kalırlar. Materyalizm, cehalet ve fanatizmle dolu bir yaşamla kafası 

karışmış ruhlar unutamazlar ve sonra varlığımı tanır ve hissederler. Onlar insanların yargılarından korkan 

kalplerdir. Başkalarının kendileri hakkında ne söyleyeceğini düşünürken, özümü hissetmek için 

ruhlarındaki yüksekliğe nasıl konsantre olabilirler? Sonunda Benim Varlığımın o yerlerde gerçek 

olmadığını söyleyecekler, oysa gerçekte onlar ─var olmalarına rağmen─ Benimle birlikte olmamışlardır 

çünkü ruhları düşüncelerinin, ilgilerinin, endişelerinin ve tutkularının onları tuttuğu yerde kalmıştır. 

Çok iyi geldim, sizinle çok iyi oldum, çünkü her zaman Bana ihtiyacı olanları düşünüyorum ─ acı 

kâsesini içenleri, kulluk ve aşağılanma ekmeğini yiyenleri. (301, 2) 

Sınavların anlamı 

Bazen huzurunuz mücadeleye, telaşa ya da korkuya dönüşür. Bu, fırtına tarlaları ve bahçeleri 

kırbaçladığında, ağaçları salladığında ve çiçeklerin yapraklarını döktüğünde olur. O zaman bu denemelerin 

anlamının ne olduğunu soruyorsunuz. Ama size söylüyorum, kasırga kötü meyvelerin ve kuru yaprakların 

ağaçlardan düşmesine neden olur ve bağrında bulunmaması gereken her şeyi bahçeden uçurur. (278, 31) 

Vicdanınızın denemelerde size benim sizi cezalandırmadığımı, sizin kendinizi arındırdığınızı 

söylemesine izin verin ve dehşete neden olan serbest bırakılmış doğa güçlerini gördüğünüzde, bunun 

Tanrı'dan gelen bir ceza olduğunu söyleyerek küfretmeyin, bunun kendinizi arındırmak için bir deneme 

olduğunu söyleyin. (293, 75) 

Uzun bir deneyim yolundan geçtiniz. Körlük ve cehalet olan bu masumiyet, deneyim ışığına 

eriştiğinizde ortadan kayboldu. Dahası, kendinizi lekelediniz ve bunun için sizi temizleyecek ve 

arındıracak sınavlar ve acılar var. (301, 24) 

Herkes için ruhani ilham 

Bilin ki, ruhani mesajlar ve ilhamlar alabilenler yalnızca siz değilsiniz. Dünyada, bu ses taşıyıcıları 

aracılığıyla Sözümü döktüğümü bilmeden, kendisini insanlığa vahiylerle dökmeye hazır olan bir ışığın 

yakınlığını hisseden pek çok insan var. Ruhumdan gerekli hazırlığı alacaklar ki, senin tanıklığını 

duyduklarında ve sen Benim ilahi mesajımı onlara ilettiğinde, coşkuyla şöyle diyecekler: "İşte umduğum 

buydu."" (283, 51) 

Herkes arasında ruhsal uyum 

Kendilerinden hayırseverlik ve barışın yeşerdiği iyilik ve sevgi, Gizem'in kapılarını açan anahtarlar 

olacak ve bu sayede insanlar evrensel uyuma doğru bir adım atacaklardır. (292, 5) 

Tüm varlıklar arasındaki ruhani uyum, onlara büyük bilgiyi açığa çıkaracak, mesafeleri kısaltacak, 

olmayanı yakınlaştıracak ve cepheleri ve sınırları ortadan kaldıracak olan ruhun ruhla diyaloğunu 

getirecektir. (286, 3) 

     Ben, tüm çocukları ─hem yeryüzünde yaşayanlar hem de diğer dünyalarda yaşayanlar─ arasında 

uyumun hüküm sürmeye başlaması için çalışan Baba'yım. (286, 2) 

Ruhsal uyanış 

Yüzyıllar boyunca anlaşmazlık içinde yaşadıktan sonra, yaşadığı tüm kederli ve acı deneyimlerden 

sonra bu insanlık, halklar arasındaki birliğin, tüm insanlar arasındaki uyumun maddi çıkarlara ya da 

dünyevi değerlere dayanamayacağını anlayabilmiştir. Son olarak, yalnızca yüce ruhun insanlığın 

huzurunun dayandığı sağlam temel, sarsılmaz kaya olabileceğini anlayacaktır. (289, 3) 



U 278 

10 

Sizinle bu şekilde konuşuyorum çünkü hiç kimse ruhunuzun gelişimini benden daha iyi bilemez ve 

biliyorum ki bugünün insanı, büyük materyalizmine, dünya sevgisine ve en büyük günah noktasına kadar 

gelişmiş tutkularına rağmen, sadece görünüşte "bedenin" ve maddi yaşamın kölesi olarak yaşamaktadır. 

Biliyorum ki, ruhunda Benim sevgimin sevgi dolu dokunuşunu hisseder hissetmez, yükünden kurtulmak 

ve bilinçsizce yürümeyi arzuladığı hakikat yolunda Beni takip etmek için hızla Bana gelecektir. (305, 36) 

Merhamet 

İnsanoğlunun yenilenmesine, ruhani bir yücelme durumuna ulaşmasına yönelik ilk adım merhamettir. 

Ruha karşı merhamet, bedene karşı merhamet, komşuya karşı merhamet. (287, 31) 

Bakışlarımı hastanelere, hapishanelere, yas evlerine, yıkılmış evliliklere, yetimlere ya da ruhen aç 

olanlara çevirdiğimde ─ neden sizi orada keşfetmiyorum? Size sadece dua etmeyi öğretmediğimi, aynı 

zamanda söz söyleme armağanını verdiğimi ve şifa vermeyi de öğrettiğimi unutmayın. Ve size birçok kez, 

gerçekten hazırlıklı olduğunuz takdirde varlığınızın mucizeler yaratabileceğini söyledim. (306, 27) 

İlyas'ın ruhundan ilham alan öncü Roque Rojas şu cümleyi yazmıştır: "Hemcinslerinize merhamet edin 

ve tekrar merhamet edin ve Babamı tüm ihtişamıyla göreceksiniz". 

Gerçek ve ışık bu sözlerdedir, öğrenciler, çünkü yaşamında merhameti uygulamayan kişi krallığıma 

asla giremeyecektir. Buna karşılık, sizi temin ederim ki, en katı yürekli ve inatçı günahkâr bile merhamet 

sayesinde kendini kurtarabilir. (308, 52) 

Reenkarnasyon ve ruhsal gelişim 

Yakup size rüyasında, varlıkların sürekli olarak üzerinde yükselip alçaldığı ruhani merdivenin varlığını 

gösterdi. İçeriğini kim anladı? Sırrını kim yorumladı? Orada, patrik tarafından görülen bu imgenin 

anlamında, ruhların gelişimi, ruhsal yaratıkların insanlara sürekli olarak yeniden bedenlenmesi, varlıkların 

telafisi ve kefareti, Tanrı'nın insanla iletişimi ve ruhun ruhla diyaloğu yer alır. (287, 59) 

Bu Üçüncü Çağ'da, size ruhun reenkarnasyonunun teyidini getirdim. İnsanlık gerçekten de her zaman 

bunun sezgisel bilgisine sahip olmuştur ve ruh bu gizemi "bedene" ifşa etmiştir, ancak bu ─her zaman 

inançsız ve zayıf─ ondan şüphe etmiştir. (309, 22) 

Ama şu anda size bunu teyit etmek ve size şunu söylemek için geldim: Ruhun reenkarnasyonunda 

Benim mükemmel sevgi yasam açığa çıkar. (309, 22) 

Ruhlar Dünyası 

Maddi dünyanızın ötesinde var olan ruhun yaşamı insan için bir gizem olamaz ve olmamalıdır. Baba 

sizin bilgiye olan arzunuzu gördüğü için, öğretisine vahiy ve ilham armağanı aracılığıyla başlamış ve 

Kendisini sonsuz sayıda biçimde göstermiştir. Ancak bu öğreti ilk insan var olduğu andan itibaren 

başlamış ve günümüze kadar da devam etmiştir. (289, 17) 

Uyanın millet! Öteki dünya senin adımlarını izliyor! Bu dünyalar senin eserlerini biliyor! Bu insanlığın 

düşmanlıklarının ve tutkularının denizinde battığını gördüklerinde sarsılırlar ve sizin için dua ederler. (298, 

41) 

İnsanlığın maddi yaşamın ötesindeki ruhani varoluş bilgisine olan inancının güçlenebilmesi için, 

geçmiş zamanlarda size "melekler" adını verdiğiniz Baba'nın elçilerinin bazı tezahürleri bahşedildi. (301, 

10) 

İşinizde tek başınıza çalıştığınıza da inanmamalısınız, çünkü böylesine büyük ruhani öneme sahip işleri 

başarmak için henüz yeterli güce sahip değilsiniz. Size izlemeniz gereken yolu gösteren, tohumu 

götürmeniz gereken yerleri ve yolu gösteren varlıklar olduğunu bilmelisiniz. 

Bu yol göstericiler başka dünyalardan, başka evlerden, adımlarınızı izledikleri ve sizin için gedikler 

açtıkları yerlerden gelen kardeşlerinizdir. Çünkü onlar da barış, sevgi ve kardeşlik işçileridir. Onlar 

sizinkinden daha saf, daha bilgili ve deneyimli ruhlardır ve onlardan korkmanızı gerektirecek hiçbir 

kötülük yoktur. Onlar sizin durmanıza izin vermeyecek olanlardır ─ tohumu terk ederseniz kalplerinize 

huzursuzluk getirecek olanlardır. (297, 6) 

Yasa ve Sevginin Gücü 
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İnsan kardeşlerinize karşı hayırseverlik, anlayış ve bağışlayıcılığı temel alan sevgi yasası, ruhani 

misyonunuz için ilham verdiğim temeldir. (291, 8) 

     Adımlarınızı yönlendiren korku olmamalı, sizi yasayı yerine getirmeye zorlayan da korku olmamalıdır. 

İman ve sevginin sizi yaşamlarınızda iyi işler yapmaya iten güç olmasına izin verin. Çünkü o zaman 

erdemleriniz gerçek olacaktır. (305, 51) 

Barış, en yüksek manevi iyilik 

     Yüreğinize huzur ve ruhunuza esenlik veren Benim Sözümdür. Ona nasip ettiğim en büyük şey barıştır. 

Bu hazineye sahip olan kişi her şeye sahiptir ─ ruhun bu halini bilen kişi onu dünyanın en büyük 

mülklerine ve hazinelerine değişmez. 

Bana huzuru elde etmenin ve korumanın sırrının ne olduğunu sorarsanız, size bunun sırrının Babanızın 

İsteğini yerine getirmek olduğunu söylerim. Ve eğer Bana İlahi İradeyi nasıl yerine getireceğinizi soracak 

olsaydınız, size Yasamı ve Öğretimi yaşamınıza uygulayarak yanıt verirdim. (307, 1-2) 

Vicdanın sesi 

Vicdanı tanıyın, o dostça bir sestir, Rab'bin ışığının parlamasına izin verdiği ışıktır ─ ister Baba olarak, 

ister Efendi olarak, ister Yargıç olarak. (293, 74) 

İnsanın kendisini çevreleyen her şeyin önünde ve üstünde nasıl durduğunu; irade ve vicdan 

özgürlüğüne sahip tek varlık olduğunu görün. İnsanın tüm sapmaları, düşüşleri ve günahları bu irade 

özgürlüğünden kaynaklanmıştır. Ancak bunlar Yaratıcı'nın adaleti ve sonsuzluğu karşısında geçici 

günahlardır. Çünkü daha sonra vicdan, bedenin zayıflıklarına ve ruhun baştan çıkarıcılığına galip 

gelecektir. Böylece bilgi olan ışığın cehalet olan karanlığa karşı zaferi gelecektir. Bu, sevgi, adalet ve 

uyum olan iyiliğin, bencillik, ahlaksızlık ve adaletsizlik olan kötülüğe karşı zaferi olacaktır. (295, 49) 

 

Manevi kurtuluş 

     Mezheplerin, inananlarını eski inançların ve modası geçmiş inanç sistemlerinin iyi aşınmış yollarında 

tutmak için gösterdikleri çabalar faydasız ve boşuna olacaktır. Çünkü hiç kimse insan düşüncesinin en 

dibine kadar nüfuz eden ve ruhu vahiyler, ilahi ilhamlar, şüphelerin ve gizemlerin aydınlatılması, ruhsal 

kurtuluş çağı için uyandıran İlahi Işığı durduramayacaktır. 

Düşünce, ruh ve inanç özgürlüğü arzusuyla patlayan insanlığın oluşturacağı dalgayı da kimse 

durduramayacaktır. 

Kimse çeşitli dini cemaatlerden müritlerini, inananlarını veya takipçilerini kopardığımı düşünmesin ─ 

hayır. Ancak unutulmuş dersleri gün ışığına çıkaracak, yararsız adetleri, doktrinleri ve gelenekleri ortadan 

kaldıracak, ruhları yanlış olan her şeyden arındıracak ve temizleyecek, onlara her zaman ayinle değiştirilen 

Ruh'un gerçek ekmeğini verecek yeni bir çağın başlama zamanı gelmiştir. (290, 58-60) 

Bu süre zarfında Sözümü duyan kaçınız için, kurtuluş gününüz tam da bu sesi ilk duyduğunuz gündü! 

İmanla dirilişinizin mucizesini hatırladığınız o kutlu tarihi ne kadar büyük bir sevgiyle hafızanıza 

kazıdınız! (294, 24) 
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Talimat 277 
1 Sende her zaman Beni izleyen kervanın öncülerini gördüm - bilge İsrail'i, halkının yolunda savaşan 

Yahuda'nın savaşçı ruhunu. Son savaş için geldiniz ve adımlarınıza rehberlik etmek ve sizi işinizin 

doruğuna ulaştırmak için önünüzde Ben varım. 

2 Sizi tam da insanlığın en büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu imtihan anında gönderdim ve size 

söylüyorum ki, bir süre daha güç için çabalamaya devam edecek ve sonra vicdanı ortaya çıkıp ona ne 

kadar çok beyhude yollara girdiğini ve varlığını nasıl boşa harcadığını söyleyene kadar acı verici bir 

tükenişe düşecektir. Onunla Benim adımla konuşacak ve ona ruhsallaşma yolunda Bana gelmesini bilgece 

öğretecektir. 

Ruh uyandığında ve düşündüğünde, kesin bir şeye tutunmaya çalışacak, en kısa ve en emin yolu 

keşfetmek isteyecek ve orada temelleri, erdemleri, gerçek bilimi bulmak için kökene dönecek ve insana 

verdiğim ilk ve son yasanın, tüm mükemmelliğin kaynağı olan sevgi olduğunu anlayacaktır. 

3 Sözümün gerçekleşmesi beklentisiyle yaşamanızı, her zaman Benimle ve ruhsal dünyayla temas 

halinde olmanızı istiyorum, öyle ki kendinizi Benden uzak ya da ayrı hissetmeyesiniz. Farklı dünyaların 

ruhlarının birleşmesini sağlayacağım, böylece onlara yapmaları için verdiğim işi başarmak üzere 

birlikteliklerinde daha da güçlenebilecekler. 

4 Bunun gerçekleşmesi için sizden kişiliğinizi inkâr etmenizi ya da içinde yaşadığınız için kendinizi 

dünyadan ayırmanızı istemiyorum. Bunu sana sadece 

Sadece bedeninizin ihtiyaçları için kesinlikle gerekli olanı kullanmalısınız ki ruh özgür hissedebilsin ve 

kendi iç varlığına ve çevresine baktığında İşimdeki büyük amacını anlayabilsin. 

5 İnsan yaşamı için gerekli olanı size vereceğim. Sizden görevlerinizi ihmal etmenizi 

istemeyeceğim, aksine Sözüm size onları yerine getirmeyi öğretecek, çünkü en küçükleri bile görevinizin 

bir parçasını oluşturuyor. 

Bir mücadele, faaliyet ve çaba döneminden geçiyorsunuz ve tüm bunları Ruh'un hizmetine sunmanız, 

tüm yeteneklerinizi ortaya çıkarmanız gerekir ki, sanki tek bir Ruh'ta birleşmiş gibi Benimle bir olan İkinci 

Çağ öğrencilerimde gerçekleşen dönüşüm sizde de gerçekleşebilsin. 

6 İnsanlara sahte ya da sadece göstermelik bir hazırlıkla gidemezsiniz; çünkü ruhları gelişmiştir ve 

gözlerini örten bandaj çoktan düşmüştür. Onlara maneviyat getirin, barış sunun ve çevrenizde esenlik ve 

kardeşlik atmosferi yaratın; o zaman sizi dinlediklerini ve sözlerinizi kabul ettiklerini göreceksiniz ki bu 

da benim ilhamım ve gücüm olacaktır. 

7 Barışı vaaz ettiğinizde ve öğrettiğinizde, kendiniz de barışçıl olun; sevgiden söz ettiğinizde, bunu 

kelimelerle ifade etmeden önce hissedin; hemcinsleriniz de aynı şekilde size meyvelerini sunduklarında, 

onları reddetmeyin. Karşılaştığınız herkesi inceleyin ve öğretilerinde izin verilen ve doğru olan şeylere 

bağlı kalın. Dini uygulamalarında fanatikleşerek, ayinlerini maddileştirmek suretiyle kavrayışlarını 

azaltanlarla da karşılaşacaksınız. Daha sonra sabırla bilgilerini artırmalarına yardımcı olacak, kendilerini 

benim öğretime kaptırdıklarında ruhlarının ulaşabileceği ufukları onlara göstereceksiniz. Onlara benim 

Evrensel Ruhumdan, ruhun ölümsüzlüğünden, ebedi tekâmülünden bahsedeceksin. Onlara gerçek duayı, 

ruhun diyaloğunu öğretmeli ve onları önyargılardan ve hatalardan kurtarmalısınız. Size yapmanızı 

emrettiğim iş budur - sevgi ve sabır işi. 

8 Benim çocuğum olan ruhunuza, hepinize göz kulak olun. Yeni vahiylerimi kabul edin ve geçmiş 

zamanlarda size verdiğim sözlerin anlamını keşfedemediyseniz, Bana gelin ve bu talimat aracılığıyla her 

şeyi bilecek ve anlayacaksınız. Çünkü Babanızın bir başka tanıklığına sahip olabilmeniz için, tüm 

zamanlardaki tüm sözlerimi ve eylemlerimi size hatırlatıyor ve sizinle birleştiriyorum. 

9 Tüm denemelerin ve ayartmaların üstesinden gelebilmeniz için size verdiğim gücü kullanın. Acı 

çekerken sabırlı olun ki teknenizi yönlendirebilesiniz ve kendinizi kurtarabilesiniz. 

10 Bu Üçüncü Çağ'da Tanrı'ya ibadetinizin çiçeklerden yayılan koku kadar saf ve mükemmel 

olmasını istiyorum. 

11 İnsanlar ruhlarında bir tapınak inşa etmeye ve içinde iman ateşini yakmaya hazır olduklarında, 

küfürler sona erecek, savaşlar sona erecek, gözyaşı vadisi yavaş yavaş bir barış diyarı haline gelecek ve 

cennetin krallığı her yüreğe yaklaşacaktır. 
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12 Söylediğim her şey size imkânsız görünse bile, sizinle bu şekilde konuşmama izin verin. Gelecekte 

bu dünyaya ne olacağını biliyorum - sonsuzluğa kadar devam edecek olan ve siz küçük yaratıkların 

kavrayamayacağı o geleceği. 

13 Şimdiki zamanın farkında bile olmadığınıza göre, ne olacağını nasıl tahmin edebilir ya da 

Sözümün kehanetinden nasıl şüphe edebilirsiniz? 

14 Daha şimdiden, zamanı geldiğinde insanların gözlerindeki karanlık bağı kaldıracak olan elçilerim, 

gerçek sevgi eserleriyle hakikati savunmak için dünyaya gelmiş olan elçilerim dünyaya geliyor. Ama 

onları kim keşfetti? Bugünün çocuklarında yarının peygamberlerini ve havarilerini kim tasarlıyor? Ama 

bedeninizin gözleriyle görebildiklerinize bu oluyorsa, size ruhani ışık ev sahiplerimin de barış mesajları ve 

yeniden canlanma çağrılarıyla dünyanıza yaklaştıklarını söylediğimde ne olacak? Bundan 

şüphelenmediniz bile. 

15 Kendilerine bu vahiylerin emanet edildiği bu halkın ayağa kalkması ve onlara tanıklık etmesi 

gerekir. Çünkü bu sayede insanlar uyanacak ve bu zamana özgü ruhani işaretleri ve tezahürleri 

algılayabileceklerdir. 

16 İşte bu nedenle size sürekli olarak bu tohumu korumanızı söylüyorum ki, siz ve çocuklarınız bu 

ışığı dünya halklarına taşıyabilesiniz. 

Mesajımı dünyanın çeşitli noktalarına taşımanız için, vicdanınız size doğru yolda yürüdüğünüzü 

söylediğinde, uygun gördüğünüz her türlü aracı kullanmanıza izin veriyorum. 

17 Ancak size, şu anda Beni dinleyen sizlerin bu görevi yerine getirmekle görevlendirilmiş tek kişiler 

olduğunuzu söylemek istemiyorum. Hayır - bunun bir kısmını yapmak size düşecek ve sizden sonra 

gelenler de kendilerine düşeni yapacaklar. Çünkü yeni halkım için çok büyük bir iş var. 

18 Çabalamanız gereken şey, bu eserin nesilden nesile ilerlemesi, ruhaniyeti ve saflığıyla kendini 

ifade etmesi ve tüm gerçekliğiyle korunmasıdır. 

19 Öğretilerimin özünü ve anlamını henüz tam olarak kavramış değilsiniz. Bu nedenle onu beceriksiz 

kült eylemlerle - hiçbir maneviyat içermeyen kült eylemlerle - çarpıttınız. Ancak zihniniz ruhunuzla 

birlikte gerçeğe uyandığında, hiçbiri işime saf olmayan bir şey ekleyemeyecek. 

20 Dünyaya gelmeden önce bir görev olarak aldığınız şeyi dünyaya veriyorsunuz. Bu, ruhunuzun 

beraberinde getirdiği mesajdır. 

21 Zihin tüm bunları bilmez, ama ruhlar kendilerine burada, dünyaya yeni tezahüründe Rab'bin 

Sözü'nü duyacak olan herkesin toplanacağının söylendiğini hatırlar. 

22 Ne mutlu Üstadın misyonunu ve vaadini ruhlarında muhafaza edebilenlere, çünkü onlarda 

Ruhumun ışığı vardır. Onlar şimdi kendilerine emanet edilen görevi yerine getiriyorlar ve kendilerine 

düşen kısmı tamamladıklarında, başlamış olan işi devam ettirmek üzere kendilerinden sonra yeni 

"işçilerin" geldiğini görmenin manevi mutluluğunu yaşayacaklar. Bu haleflerle birlikte, yolun temizlenmiş 

ve asfaltlanmış olmasının ve tarlalarda ekimin çoktan başlamış olmasının memnuniyetini ve sevincini 

göreceklerdir. 

23 Eğer siz ilklerdenseniz ve bu çağda hiçbir yoldaşınız sizin için yolu hazırlamadığı için mücadele 

etmek zorunda kaldıysanız, yine de dünyaya bir mesaj getirebildiyseniz, unutmayın ki yeni nesiller - yolu 

iyi yürümüş ve tohumu yayılmış bulacakları için - taşıyıcıları oldukları mesajı daha büyük bir ışık ve 

netlikle duyurmak zorunda kalacaklardır. 

24 En eski zamanlardan beri, peygamberler Mesih'in gelişini duyurmaya başladıklarında, O insan 

olacağı için tüm ulusların O'nda kutsanacağını söylediler. Ama bugün size bu Üçüncü Çağ'da tüm 

ulusların yeniden kutsanacağını söylüyorum, çünkü Ruhum her ruhla iletişim kurmaya gelecek. 

25 Ne mutlu dua, tövbe ve iyi işlerle arınmaya çalışanlara; çünkü onlar Benim önümde kendilerini 

tertemiz sunmak için lekelerini gerçekten temizleyenlerdir. Ne mutlu gerçeği bu şekilde anlayanlara, 

çünkü onlar yolu bulurlar ve geçmiş zamanların cehaletini ve karanlığını geride bırakırlar. 

Nasıl ki İkinci Çağ'da insanların Yehova'nın sunağı önünde sundukları kan dökme ve masum 

kurbanlara son vermek için geldiysem ve onlara Baba'ya kendi canlarını kurban etmeyi öğrettiysem, bugün 

de sizleri Öğretimi gerçek anlamda yerine getirmenin yerine koyduğunuz pek çok yararsız ibadet ve ayin 

biçiminden uzaklaştırmak için geliyorum. 

26 Öğretilerimi dinlediğinizde, daha önce size imkânsız görünen şeyleri anlayıp 

gerçekleştirebildiğiniz için şaşırıyorsunuz ve bunun nedeni ruhunuzun bilmediğiniz bir yolu adım adım kat 
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etmiş olmasıdır. Zihninizdeki bir ışık kıvılcımı, içinizde çok derinlere kök salmış olan dışsal kültü 

kalbinizden söküp atmaya yetti. 

27 Gerçeğe daha yakından baktıkça sembolizm de ibadetinizden kaybolur ve saf, basit, ruhani ve 

kolaylıkla yerine getirilen ibadetin tadını çıkarmaya başlarsınız. 

28 Henüz size her şeyi anlatmadım, her şeyi açıklamadım; bu nedenle size ne elde ettiklerinizle tatmin 

olmanızı ne de aldığınız ilk şeyle yetinmenizi söylüyorum. Hazinem hala birçok şeyi koruyor ve ruhunuz 

bunu öğrenecek. Yine de bu yolda birçok önemli adım atmanız gerekecek. 

Size Yasa'yı uygulamanın başka bir yolunu ve Sözümün size açıkladığı ruhsal ve ilahi olanı bilmenin 

başka bir yolunu öğretiyorum. Çünkü bilim adamları ya da teologlar gibi Beni araştırmaya koyulmanızı 

istemiyorum. Düşüncelerinizi dua yoluyla O'na yükselterek Babanızın gizli bilgeliğine danışmalısınız. O 

zaman, alçakgönüllülük, saygı ve sevgiyle giyinmiş olarak, size açıklamak istediği şeyi O'ndan 

alacaksınız. 

Bu şekilde bilgeliğin kapısına varan kişi, ışığı özleyen küçük bir çocuk ya da bilgiye susamış bir 

öğrenci olarak kabul edilecektir. Ona varlığımı hissettireceğim, onu okşayacağım ve Babanızın yargısına 

göre bilmeniz gereken her şeyi ona göstereceğim. Kuşkularını gidereceğim, gözünden birçok gizemin 

perdesini çekeceğim ve onu ışıkla dolduracağım, öyle ki duasını bitirip yaşam mücadelesine döndüğünde, 

Üstatla olan derste öğrendiklerini insan doğasına açıklayabilsin. 

29 Varlığımın özünü tanımak ve gerekli alçakgönüllülük ve saygıyla huzuruma girmeden İlahi Olan'a 

nüfuz etmek isteyenler her zaman yoldan sapmış ve hiçbir zaman büyük öğretiye erişememişlerdir, çünkü 

ona açılan kapı yalnızca alçakgönüllülere açık, gururlulara ise her zaman kapalıdır. İnsanlar hayata karşı 

hala küçük çocuklar ve hala öğrenci olmaktan çok uzaklar. 

30 Sizden istediğim şey zihin ve kalp alçakgönüllülüğüdür, öyle ki ruhani yolda ışık arzusuyla buraya 

gelen sizler bilmek istediğiniz her şeyi bulabilesiniz. Hazır olanlar ağlamak zorunda kalmayacaklar ve 

Benim tezahür zamanlarım sona erdiğinde ve yabancıların kervanları size duyduklarınız ve gördükleriniz 

hakkında soru sormak için geldiklerinde özlem duymak zorunda kalmayacaklar. O zaman onlara sana 

öğrettiğim her şeyin gerçek tanıklığını ve gizemle örtülü gördükleri her şeyin açıklamasını vereceksin. 

Zihninizin ve sözünüzün berraklığı karşısında hayrete düşerek size "Işığın Çocukları" diyecekler ve 

şöyle diyecekler: "Böyle adlandırıldığınız için şanslısınız çünkü sadece insanın zihin gücü aracılığıyla da 

olsa İlahi Üstadı duydunuz." 

31 İnsanlara sözümü yeniden veriyorum ki terk edilmediklerini bilsinler, ruhlarının sesiyle uyansınlar 

ve bu yaşamdan sonra ruhu büyük ilahi mucizelerin beklediğini öğrensinler. 

32 Bu konuda insanlarla konuştum ve ruhani olanla temasa geçmek için nasıl dua edileceğini bilen 

kişi de aynı şeyi deneyimliyor, bilim yoluyla doğanın sırlarını araştıran kişi de buna tanıklık ediyor.  Bu iki 

yolla, hem zihin hem de ruh aradıkça daha fazlasını keşfedecektir. Ama insanın çalışma ve araştırma için 

sevgiden ilham alacağı zaman ne zaman gelecek? Ancak bu gerçekleştiğinde dünyadaki çalışmaları kalıcı 

olacaktır. Bilimin güdüsü güç arzusu, kibir, materyalizm ya da nefret olduğu sürece, insanlar 

aceleciliklerini cezalandıran doğanın serbest bırakılmış güçlerinin azarını durmaksızın 

deneyimleyeceklerdir. 

33 Bu zamanın bilim adamı, ulusları ve halkları yok ettiği, binlerce insanın hayatını biçtiği, insanları 

köleleştirdiği ve insan hayatını bir kasırgaya dönüştürdüğü için çalışmalarında tam bir anlayış eksikliği 

göstermektedir. Sebep olduğu kötülüğü idrak edemez ve eylemlerinin sonuçlarının farkında değildir. Bu 

yüzden onlara pervasız diyorum. 

34 Sadece Benim merhametim bu insanlığın yardımına koşabilirdi ve bu nedenle Ben insanın kalbine 

dokunmaya ve ruhunu uyandırmaya geldim ki, neden olduğu tüm kötülüklerin farkına varmasını 

sağlayacak ve aynı zamanda ona hatalarını ve kötülüklerini telafi etme yolunu aşılayacak olan vicdanın 

yumuşak sesini duyabilsin. 

35 İnsanlar herkesin Bana gelmesi gerektiğini anlamalıdır - ancak istedikleri gibi insan olarak değil, 

ruhani bir durumda. Ancak bu şekilde çalışmalarının herkesin iyiliğine yönelik olmasını sağlayacaklar, 

böylece bu aynı zamanda kendi yararlarına da olacaktır. 

36 Ne çok kişi kötülükle, kibirle, boş çabalarıyla kendini şişirdi, ne çok kişi zavallı ve ruhsal açıdan 

çıplak olduğu halde taçlar giydi. Sizin kendi gerçeğiniz olarak gördüğünüz şey ile benim gerçeğim 

arasındaki zıtlık ne kadar büyük! 
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37 Ey insanlar, sözümü işittiğinizde ağlıyorsunuz. Tüm insanlık benim ifşaatım karşısında ne zaman 

ağlayacak? Hepinizi affediyorum, bu bir lütuf anıdır ve sonsuz ışığımı tüm dünyalara ve tüm çocuklarıma 

saçıyorum. 

38 Bu, Kutsal Ruh'un ışığı olan İlahi Bilgeliğin kalbin ve ruhun en gizli köşelerini bile aydınlatacağı 

ışık çağıdır. 

39 Artık insan bu dünyaya nereden geldiğini, bu yaşamın anlamının, görevinin ve amacının ne 

olduğunu yakında bilecek ve "ölüm" dediği şeyi kendisine açıklayabilecektir. 

Artık insanlık gerçeği yaşamak için teorileri ve dışsal ibadet biçimlerini yakında terk edecektir. O 

zaman varlığını iyiliğe adayacak, eserleriyle Bana ibadet edecek ve bu dünyayı terk etme saati geldiğinde, 

bedenin gözlerini sonsuza dek kapatma gerçeğini "ölüm" olarak adlandırmayacaktır, çünkü bunun ruhun 

tamamen daha yüksek bir yaşama girdiği an olduğunu bilir. 

40 Hepiniz ruhun bedenden ayrılmasının huzur ve mükemmellik evlerine yaklaşmak için gerekli olan 

geçiş adımı olduğunu öğrendiğinizde, insanlarda gerçekliğin gerçek bir idraki oluşacaktır. 

41 Yaratıcı insanoğlunu, doğası durmaksızın evrim geçiren, ancak her zaman mükemmelliğe doğru 

gelişen bir dünyaya yerleştirmiştir. 

Ancak bu doğanın bağrında yaşayan insanlar onunla uyum içinde gelişmezler, çünkü ahlaki gelişimleri 

için çaba göstermezler, varoluşlarının özü ve nedeni olan ruhlarının mükemmelleşmesini arzulamazlar. 

42 İnsanın gelişimi, ilerlemesi, bilimi ve uygarlığı, hiçbir zaman en yüksek ve en asil şey olan ruhun 

yükselişini amaç edinmemiştir. 

insanlar var. İstekleri, hırsları, arzuları ve 

Endişelerin bu dünyada her zaman bir amacı olmuştur. Burada bilgi aradı, burada hazineler biriktirdi, 

burada zevkler, onurlar, ödüller, güç pozisyonları ve ayrımlar elde etti, burada ihtişamını bulmak istedi. 

Bu nedenle size söylüyorum: Doğa dur durak bilmeyen gelişim yasası içinde adım adım arınmaya, 

mükemmelliğe doğru ilerlerken, insan geride kalmış, ilerlememiştir; yeryüzündeki kader darbeleri, yaşam 

yolunda karşılaştığı denemeler, engeller ve darbeler bundandır. Çünkü yaşamında kendisini çevreleyen her 

şeyle uyum içinde olmak ve Rab'bin en başından beri emrettiği gibi ruhunun yukarı doğru gelişimi yoluyla 

kendisini her şeyin efendisi yapmaya özen göstermek yerine, açgözlülük, kibir ve nefret gibi daha düşük 

tutkular yoluyla efendi olmak istedi. Ancak farkında olmadan, Tanrı'nın iradesi altına koyduğu her şeyin 

efendisi ve prensi konumundan düşerek kibrini kendisi cezalandırdı ve kendisini çevreleyen tüm doğa 

güçlerinin bir hizmetkârı, kölesi ve hatta kurbanı oldu. 

43 Varlığınızın özündeki özü arayarak önce kendinizi tanımaya karar verin ve sizi temin ederim ki her 

şeyden önce Tanrı'nın çocukları olan ruhlar olduğunuzu keşfettiğinizde kendinizi aydınlanmış 

hissedeceksiniz. 

44 Sözüm size ruhsal bilginin kapılarını açar, öyle ki Baba'nın çocukları için hazinesinde 

sakladıklarından yüreğinizde bir şeyler biriktirebilesiniz. 

45 İnsan kendi içinde birçok armağanın ve ilahi yüceliğin taşıyıcısı olan ruhsal bir ruh taşır ve onu bu 

lütfa erişmeye layık kılan Tanrı Sözü'dür, O'nun öğretisidir. 

46 İnsanlık materyalizmi içinde kendini ne kadar alçalttı, yüce olana, saf ve gerçek olana kayıtsızlığı 

yüzünden ne kadar çok gözyaşı dökmek zorunda kaldı! 

47 Ruhsal ruh erdeme, bedensel kabuk ise günaha meyleder ve her ikisi de uyum sağlayamadan 

birbiriyle mücadele eder. Bu nedenle, Sözümle, her ikisine de tek bir idealde birleşmenin yolunu öğrettim, 

ruha adil bir şekilde kendine ait olanı ve dünyaya kendine ait olanı verdim. 

"Bedende" içgüdüler, tutkular ve maddi olana yönelik eğilim vardır, çünkü kökenleri buradadır. Bu 

nedenle, insanın kalp tellerini hassaslaştıracak, kalbi yüceltecek ve onu yeryüzünde insanı yöneten 

yasaların yerine getirilmesinden uzaklaştırmadan yükseltecek bir öğretiye ihtiyacınız vardır. Bu öğreti 

sayesinde ruh Ebedi olana, kökeninin içinde bulunduğu krallığa yükselebilecektir. 

Eğer "beden" ve dünya üzerinde zafer kazanabilirse, daha sonra, insan bedeni kabuğundan 

kurtulduğunda, seviyeden seviyeye yükselmesi, Baba'ya daha da yaklaşması ve dolayısıyla içinde yaşadığı 

ve onu köleleştiren dünyayı daha da geride bırakması daha kolay olacaktır. 

48 İnsanı Yaratıcısına benzeten ruh kıvılcımı, içinden çıktığı sonsuz aleve giderek daha fazla 

yaklaşacak ve bu kıvılcım ışık saçan bir varlık olacaktır - bilinçli, sevgiyle ışıldayan, bilgi ve güçle dolu. 
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Bu varlık, içinde en ufak bir acı veya sıkıntının bulunmadığı, mükemmel ve gerçek mutluluğun hüküm 

sürdüğü mükemmellik durumunun tadını çıkarır. 

49 Eğer ruhunuzun amacı bu olmasaydı, size gerçekten söylüyorum, Öğretimi bu kadar çok öğreti 

aracılığıyla size bildirmezdim, çünkü o zaman İlk Çağın Yasası yeryüzünde barış içinde yaşamanız için 

yeterli olurdu. Ama insanların arasında yaşadığımı ve onlara bu yaşamın ötesinde sonsuz derecede daha 

iyi bir dünya vaat ettiğimi düşünürseniz ve dahası, sizinle konuşmaya devam etmek ve anlamadığınız her 

şeyi açıklamak için başka bir zamanda geri döneceğime söz verdiğimi hatırlarsanız, insanın ruhani 

kaderinin bekleyebileceğiniz her şeyden daha yüksek, çok daha yüksek olduğu ve vaat edilen mutluluğun 

tahmin veya hayal edebileceğinizden sonsuz derecede daha büyük olduğu sonucuna varacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 278 
1 Sevgili öğrenciler, size bir kez daha söylüyorum: İzleyin ve dua edin, çünkü beden zayıftır ve 

zayıflığıyla ruhu yoldan çıkarabilir. 

2 Nasıl uyanık yaşayacağını bilen ruh, Rabbinin kendisi için çizdiği yoldan asla sapmaz ve daha 

yüksek gelişimine ulaşana kadar mirasını ve armağanlarını taşıyabilir. Bu varlık denemelerde ilerlemelidir 

çünkü uyanık bir şekilde yaşar ve maddenin kendisine hükmetmesine asla izin vermez. İzleyen ve dua 

eden kişi her zaman hayatın krizlerinden galip çıkacak ve hayatın yolunu sağlam adımlarla kat edecektir. 

3 Dua etmeyi ve izlemeyi unutan birinin davranışı ne kadar farklıdır! İnsanın içine yerleştirdiğim en 

iyi silahlar olan inanç, sevgi ve bilginin ışığıyla kendini savunmaktan gönüllü olarak vazgeçer. Sezgileri, 

vicdanı ve rüyaları aracılığıyla kendisiyle konuşan iç sesini duymayan kişidir. Ancak kalbi ve aklı bu dili 

anlamaz ve kendi ruhunun mesajına inanmaz. 

4 Eğer insan, üzerinde var olan ve titreşen daha yüksek yaşamla ilgili olarak bilinçli bir şekilde 

yaşasaydı ve ruhuna nasıl danışacağını bilseydi - kendini ne kadar çok rahatsızlıktan, ne kadar çok 

uçurumdan kurtarırdı. Ama hayatı boyunca şüphelerine ve belirsizliklerine çözüm bulamayanlardan 

tavsiye ister: maddi doğaya nüfuz etmiş ama içlerindeki ruh uyuşukluğa düştüğü için ruhani yaşamı 

bilmeyen bilim insanlarından. 

5 İnsan ruhu kendini bulmak, mücadelesinde onu desteklemek üzere kendisine emanet edilmiş olan 

tüm yetileri keşfetmek için uyanmalıdır. 

6 Bugün insan, hayat ağacından düşmüş ve rüzgârların oyuncağı olan, bin bir cilveye maruz kalan, 

doğa güçleri karşısında zayıf, ölüm karşısında çelimsiz ve zavallı küçük cılız bir yaprak gibidir; oysa 

dünyada kendini mükemmelleştirmek için Benim tarafımdan gönderilen bir prens olarak yeryüzünün 

efendisi olmalıdır. 

7 Gerçeği aramak için acele etmeniz ve hırsınızın, umutsuzluğunuzun ve cehaletinizin sizi getirdiği 

yoldan geri dönmeniz gereken uyanış zamanı geldi. 

8 Vahiyleriyle dünyayı sarsmak için ortaya çıkan ışığımdan kaçmayın. Yakında ruhani gökkubbede 

bu batık dünyanın kurtarıcı yıldızının parladığını göreceksiniz - materyalist, kısır ve egoist bir yaşamın 

gölgesinde kaybolmuş bu insanlık, çünkü yaşamınızın özü olan yasadan uzaklaşmıştır. 

9 Kutsal insanlar: Size insanlıktan söz ettiğim zaman yürekleriniz sarsılmıyor mu? Hemen yerine 

getirmeniz gereken zor görevi düşünmüyor musunuz? 

10 Kendinizi hazırlayabilmeniz için sizinle böyle konuşuyorum. Elçilerimin ve temsilcilerimin 

dünyada görüneceği zaman yakındır ve bu temsilciler arasında sizlerden bazıları, bu Üçüncü Çağ'da 

sözümü işitmiş olanlardan bazıları da olacaktır. 

11 Yalnızca kalbi temiz olanlar mesajımı yaymak için diyarlara ve uluslara gidebilirler, çünkü bu işin 

hakikatine tanıklık etmeye layık olanlar yalnızca onlar olacaktır. 

12 Bu elçiler kendilerini bekleyen topraklara doğru yola çıktıklarında, kalplerindeki tüm dini fanatizm 

çoktan sönmüş olmalı, artık en ufak bir dalkavukluk ya da hayranlık arzusu olmamalı ve yaptıkları sevgi 

işi için ellerini dünyanın parasıyla lekelemeye cesaret edememelidirler. Mucize satmayacaklar, aralarında 

sevgi için bir fiyat belirlemeyecekler. Onlar efendi değil, hizmetkâr olmalıdır. Gerçek alçakgönüllülüğün 

büyüklüğünü anlayacağınız zaman gelecek ve o zaman nasıl hizmetkâr olunacağını bilen kişinin iyilik 

yapma ve merhamet yayma görevinde gerçekte özgür olduğunu ve yaşamında ona iman, güven ve huzurun 

eşlik ettiğini fark edeceksiniz. 

13 Öte yandan, böyle bir liyakate sahip olmadan kendini kral ve efendi sanan kişi - uluslar ayaklarının 

dibinde yatsa bile - bir köledir, bir zavallıdır, çünkü ne huzuru, ne barışı, ne güvenliği ne de inancı vardır. 

14 Ruhani mücadelede gerçek bir teşvik istiyorsanız, komşunuza dönün ve bir yas tutanı teselli 

ettiğiniz, bir hastayı iyileştirdiğiniz ya da bir kaybı kurtardığınız her seferinde, dünyanın size sunabileceği 

zevklerle kıyaslanamayacak kadar büyük, derin bir tatmin, tarifsiz bir mutluluk hissedeceksiniz. Eğer 

insan ve küçük kalbiniz bir kez bu tür bir sevinç yaşadıysa, bunun nedeni ruhunuzun mücadele etmiş ve 

yükselmiş olmasıdır. 

15 Kalbinizde şu gizli soruyu seziyorum: "Bu Söz'ün sıcaklığından yoksun kaldığımızda bize ne 

olacak?" Bunun nedeni, ruhunuzun benim tezahürümün sona erdiği andan itibaren dünyayı parçalayacak 

olan acı zamanını bekliyor olmasıdır. 
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16 Sana söylüyorum: Öğretilerimi takip ederseniz, korkacak hiçbir şeyiniz kalmaz. Kim benim 

yolumda yürürse, ışığım onu aydınlatır ve o benim esenliğime sahip olur. Dua etmeyi unutanlar için, 

yüreklerinde hayırseverlik hissetmeyenler için, sahip oldukları ruhsal armağanları bilmeyenler için 

kaygılanın. Hepsi için dua edin. 

17 Dua etmeyi öğretin, hemcinslerinizin Yaratıcısıyla iletişim kurması gerekenin ruhları olduğunu 

anlamalarını sağlayın ki, dualarının neredeyse her zaman bedenin çığlığı, korkunun ifadesi, 

inançsızlıklarının, isyanlarının ya da Bana olan güvensizliklerinin kanıtı olduğunu anlasınlar. 

18 Hemcinslerinizin, ruhumu harekete geçirmek, şefkatimi ya da merhametimi uyandırmak için 

bedenlerini çürütmek ya da yırtmak zorunda olmadıklarını anlamalarını sağlayın. Kendilerine bedensel 

acılar ve kefaretler yükleyenler bunu yaparlar çünkü Bana en hoş gelen sunuların ne olduğu hakkında en 

ufak bir bilgileri olmadığı gibi, Benim sevgim ve Babanızın merhameti hakkında da en ufak bir fikirleri 

yoktur. 

19 Size merhamet etmem için gözlerinizde yaş ve kalplerinizde acı olması gerektiğini mi 

düşünüyorsunuz? Bu, Bana sertlik, duyarsızlık, kayıtsızlık ve bencillik atfetmek anlamına gelecektir. Bu 

kusurları sevdiğiniz Tanrı'da hayal edebiliyor musunuz? 

20 Beni tanımak için ne kadar az çaba sarf ettiniz! Bunun nedeni zihninizi Ruh'la uyum içinde 

düşünmek üzere eğitmemiş olmanızdır. 

21 Sizinle dua hakkında çok konuşuyorum çünkü duanın doğasında var olan tüm güçleri ve 

etkinlikleri keşfetmeniz gereklidir. Çünkü ruhunuzun dünyada kaderinde yazılı olan büyük görevi yerine 

getirme zamanı gelmiştir ve dua, mücadelesi için en mükemmel silahtır. 

22 Nasıl dua edeceğini bilen kişi Tanrı'nın askeridir, çünkü ruhsallaşması onu yenilmez kılar. Silahları 

dünya fark etmeden çalışıyor. Onun ışığı karanlığı aydınlatır, onun gücü kötü niyetleri engeller, onun 

sevgisi barış eker. Misyonunu tamamlamak için maddi araçlara ihtiyaç duymaz, zaten ruhani olanın 

içindeymiş gibi hareket eder ve bunu yerine getirir. 

23 İnsanlığa ruhani uyanışı için gerekli zamanı verdim ve bu zaman sona eriyor. Sadece dünyanın 

yollarında birkaç adım daha atması gerekiyor, o zaman sevginin krallığına isteyerek girmek için 

duraklayacaktır. 

24 Yine de güçlü bir adamın başka bir güçlü adamı yok etmek ve dünyanın efendisi olarak kalmak 

için üzerine atıldığını göreceksiniz. Özgür iradenin sınırlarını aştıkları için aradıkları gücün kendilerine 

verilmeyeceğinin farkında değildirler. 

25 Savaşın sonunda kişi hala dik durur ve zafer çığlığı atmak isterse, krallığının harabeler ve 

cesetlerden, dünya imparatorluğunun sefalet ve ölümden ibaret olduğunu görecek ve bu dünyadaki 

savaşların sonu olacaktır. 

26 O zaman insanoğlu Ben'de biliminin önünde bir engel ya da güç çabasının ve yücelik arzusunun 

karşısında bir düşman bulduğunu iddia edemeyecektir. Çünkü onun sonuna kadar gitmesine izin verdim, 

sınırına kadar, çünkü biliyorsunuz ki insani olan her şeyin bir sınırı vardır. 

İnsan kendi fikirlerine göre bir dünya yarattı ve temelleri sağlam olmadığı için onu kendisi yok etti. 

Beni neyle suçlayabilecek? Ama acı en büyük olduğunda ve yüreği yaptıklarının sonucundan dehşete 

düştüğünde, o zaman merhamet ve bağışlanma için haykıracaktır, çünkü ancak o zaman ruh, unuttuğu ya 

da bir zamanlar O'nu hatırladıysa bile, yalnızca O'nun gücüne güvenmediği O'nu arzulamak için tutsak 

olduğu zindandan çıkacaktır. 

27 İnsan Benim adaletimle tanışacak - Benim cezalandırmamla değil. Çünkü bu duygu Benim içimde 

var olsaydı ve onu insanlığın üzerine boşaltsaydım, onu arındırmak yerine lekelerdim. Ama benim 

adaletim ruhunuza saflığı geri kazandırmakla görevlidir. 

28 İnsanlar yıkımlarını hazırlarken, onların kurtuluşu ve dirilişi için her şeyi nasıl sağladığımı görün; 

bunun için ruhları tövbelerinde ve Yasa'ya sadık kalma kararlılıklarında güçlendirmek için gerekli olan 

ölçülemez acıların potasından geçmeleri gerekse bile. 

29 Herkes Benim sevgimle kurtulacak, herkese Bana dönme fırsatı vereceğim ve o zaman bileceksiniz 

ki Yüce ve nihai galip Benim. Ama ne yenilmişler, ne ölüler, ne de aşağılanmışlar üzerinde hüküm 

süreceğim: Zaferim gerçek olacak, çünkü galipler üzerinde hüküm süreceğim. 

30 Sizler, çimleriyle Benim ilgilendiğim, üzerinde yabani otların bitmesine izin vermediğim bir park 

gibisiniz. Çalıların büyümesine, tomurcukların filizlenmesine ve kalikslerin açılmasına izin verdim, 
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böylece ziyaretçiler onları görmenin keyfini çıkarabilir ve yürüyüşçüler havanın sertliğinden korunabilir 

ve ağaçların gölgesinde dinlenebilirler. 

31 Bazen huzurunuz mücadeleye, telaşa ya da korkuya dönüşür. Bu, fırtına tarlaları ve bahçeleri 

kırbaçladığında, ağaçları salladığında ve çiçeklerin yapraklarını döktüğünde olur. O zaman bu denemelerin 

anlamının ne olduğunu soruyorsunuz. Ama size söylüyorum, kasırga kötü meyvelerin ve kuru yaprakların 

ağaçlardan düşmesine neden olur ve bağrında bulunmaması gereken her şeyi bahçeden uçurur. 

32 Bu bahçe Benim isteğime göre çiçek açıp meyvelerini verdiğinde, kapılarını açacağım ve diğer 

vilayetlerin sakinlerini, kendi vilayetlerine taşıyabilmeleri için onlara en çok sevdikleri meyveleri vermek 

üzere oraya girmeye davet edeceğim. 

33 Kasırganın kamçılamasına rağmen dimdik ayakta kalmayı başaran ve dalları kısa bir süre için 

yapraklarını dökmüş olsa da kısa süre sonra yeniden yeşile bürünen ağaçları kutsuyorum. 

34 Test bittiğinde, çürük meyvelerin ve kuru yaprakların ağaçtan düştüğünü hayretle gördünüz. 

35 Size sınava dayanma gücü verdim ve bu ilahi derslerin anlamını anlamanız için size ışık verdim. 

36 Eğer size ağacınızın bazen verdiği o kötü meyvelerin ne olduğunu sorsaydım, Bana ne söylerdiniz? 

Bana hemen, içtenlikle çalışmayan, kendilerini yenilemeyen, Bana iyi bir şey sunmayan kardeşleriniz 

olduğunu söyleyeceksiniz. Ama size kötü meyvelerin kardeşleriniz olmadığını, kasırganın bahçeden 

savurduklarının onlar olmadığını söylüyorum. Kötü meyveler kötü alışkanlıklar, kötü duygular ve Benim 

işimde yaptıkları hatalardır. Ve kuru yapraklar, öğrencilerimin arasında hala alışkanlıkla devam eden, çok 

uzak bir geçmişe ait olan, ancak bugün yaşam ağacından düşmüş özsüz kuru yapraklar gibi olan dışsal 

ibadet biçimleri, ayinler, sembolizm eylemleri ve davranışlar gibi tüm o gereksiz ibadet eylemleridir. 

37 Eğer öğretilerim herhangi birinizi kötü meyve olarak görseydi, adaletimin ve sevgimin ağacında 

olmaya layık olmasaydı, doğru olmazdı, çünkü hukuka aykırı davranana merhamet göstermez, muhtaç 

olana sevgi göstermez ve onu dönüştürme yetkisi vermezdi. 

38 Bilirsiniz ki, ben kimseyi kovmam, çocuklarımdan tek birini bile kovmam, ama onun yüreğinden 

tüm dinsizliği çıkarır ve onu Yasamın gerçek yerine getirilmesinden alıkoyan tüm kötülükleri bağrından 

atmayı öğretirim. 

39 Kusurlu olanları reddedip sadece iyi ve doğru olanları kabul edecek olsaydım - size gerçekten 

söylüyorum, hiçbiriniz Benim tarafımdan seçilmezdiniz çünkü hepiniz kusurlusunuz ve aranızda bir tane 

bile doğru insan bulamıyorum. 

40 Öğretilerimin büyüklüğü günahkârların kurtuluşudur. 

41 Babanıza şükredin, çünkü öğretilerini size açıklayan O'nun Kendisidir, çünkü insanlık sonsuz adil 

olanı adaletsizmiş gibi göstererek öğretilerimi çarpıtmaktadır. 

42 Sen benim bahçemi temsil ediyorsun. Seni besleyen benim sözümdü. Ama henüz çiçek açmadınız, 

meyve vermediniz. Gerçekte, size bahçenizin çiçeklerinin ancak kendinizi ruhtan ruha değiştirdiğinizde 

açacağını ve ağacınızdaki meyvelerin ancak işleriniz doğruluk, sevgi, bilgi içerdiğinde, yaşam, beslenme 

ve iyi bir tada sahip olduğunda olgunlaşacağını söylüyorum. 

43 Size bir kez daha söylüyorum, Beni insan aklı aracılığıyla işittiğiniz bu Üçüncü Zaman sadece bir 

hazırlık ya da oluşum aşamasıydı - Sözümün, Ruhumun bir tezahürü, ama yine de insanlaştırılmış ve 

maddileştirilmiş. Bu nedenle, size bu iletişim biçiminin ruhani özlemlerinizin hedefi olamayacağını 

söylüyorum. 

44 Bu tezahür, sizi mükemmel birlikteliğe yaklaştıran yolda bir adım daha atmanızı sağlayan adım 

olmuştur. 

45 Şimdiki dönemin sonu geldiğinde, yeni zamana korkmadan adım atabilmeniz için size sık sık 

bundan bahsediyorum. O zaman ses taşıyıcısının ilahi şefaatimi almak için kesinlikle gerekli olmadığına 

kendinizi ikna edeceksiniz, çünkü o her ruhun üzerine inecektir. 

46 Bu ışık sayesinde emirlerimi alacak, varlığımı hissedecek ve sesimi duyacaksınız. 

47 O zaman, yeni öğrenci bir öğrenci haline gelmiş olacak, artık Rabbini çağıran ve O'na şöyle diyen 

kişi olmayacaktır: "Baba, bana gel, bana yardımını ver, beni dirilt." O zaman ayağa kalkıp Babasına 

yaklaşarak O'na şöyle diyen kişi olacaktır: "Sevgili Efendim, Babam, işte buradayım, Seni duymaya ve 

Senden İlahi İradeni almaya hazırım." 

48 Anlayın ki, insanlar, bu ses taşıyıcıları aracılığıyla size açıkladığım şey, insanlara açıklamak 

zorunda olduğum her şey değildir ve olamaz. 
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49 Bu ağızlar aracılığıyla pek çok şey açıkladım, ama bu benim gizli hazinem değil, bilgeliğimin tüm 

kitabı değil. Size tekrar söylüyorum: bu bir hazırlıktı, ruhsallaşma zamanına girişti. 

50 Yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya başladınız, ancak bu söz sona erene kadar tam anlamıyla ortaya 

çıkamayacaksınız. 

51 Şimdilik kendinizi Benim tarafımdan hazırlayın ki, son öğreti konuşmalarımı duyduğunuzda, 

halkım arasında Beni artık bu şekilde duyamayacakları için yas değil, kutlama olsun. 

52 İnsanların gök gürültüsünde Yehova'nın sesini duydukları ve şimşek çakışında O'nun ışığını 

gördükleri, taşa oyulmuş yasayı aldıkları ve sonsuz yaşam ekmeğinin kudret helvasında sembolize edildiği 

o zamanların anısı ruhunuzdan geçecek. 

53 Ruhunuz, sizinle birlikte yaşadığım, insan olduğum, görülmek, duyulmak ve anlaşılmak, 

harikalarımın mucizesiyle uyuyan ruhlarınızı uyandırmak, size sevgimin kanıtlarını vermek için bu 

dünyadaki varlığımı hatırlatacaktır. Ve imanı bulmanız için, Benden istediğiniz her şeyi size verdim: 

bağışlama, sabır, mucizeler, kutsamalar, kan ve yaşam. 

54 Ayrıca, bu tezahürü Benim vericilerim ya da ses taşıyıcılarım aracılığıyla yaptığınız, Sözümü 

duyulabilir kıldığınız ve anlaşılması için herkesin kavrama gücüne uyarladığınız zamanı da 

hatırlayacaksınız. 

55 O zaman hem üzüntüden hem de sevinçten ağlayacaksınız: Ruhani yolda yürüdüğünüz 

yavaşlığınızı fark ettiğinizde üzüntüden ve Baba'yı her zaman sefaletinize ve perişanlığınıza inmeye 

zorlayan katı yürekliliğinizden dolayı. Yavaşlığınıza rağmen, artık Babanızı kurban etmeyeceğiniz, artık 

O'na seslenmeyeceğiniz ve sizi mahvolmaktan kurtarması için gözyaşları içinde O'na yalvarmayacağınız 

Yeni Çağ'ın kapılarına vardığınızı fark ettiğinizde ağlamanız sevinçten olacaktır, çünkü O'na nasıl 

gideceğinizi, O'nunla nasıl konuşacağınızı ve O'nu ruhunuzla nasıl duyacağınızı zaten biliyor olacaksınız. 

56 Bu gün daha büyük bir ışık ve mükemmellik döneminin başlangıcına işaret ettiğine göre, bu 

tezahürün son anında neden acı olsun? Size bu günün halkım arasında ruhsal bir bayram olmasını 

istediğimi söyledim. 

57 Size doğrusunu söyleyeyim, bugüne kadar size bildirdiklerimden çok daha büyük öğretilerim var. 

Ama Ses Taşıyıcılarının Sözünde size öğrettiğim ve açıkladığım her şeyi ne zaman kavrayabilecek ve 

idrak edebileceksiniz? Bu öğretinin özünü zaten anladığınızı Bana ne zaman söyleyeceksiniz? 

58 Rahat olun, çünkü kendinizi gerçekten Benim Sözümü çalışmaya ve uygulamaya adarsanız, yolun 

sonuna kadar Benim tarafımdan yönlendirileceksiniz. Yolunuzu aydınlatan ışığın ben olduğumu 

unutmayın. 

59 Halkım, başlangıçtan bu yana Babanızın merhametinden aldığınız kutsanmış mirasın farkına 

varmanızı istiyorum. O zamandan beri Üçüncü Çağ'da Benim gerçeğime tanıklık etmek üzere 

işaretlendiniz. Işığım uzun gezintilerinizin tüm yollarında sizi takip etti. 

60 Bu mesajı aldığınız sırada Beni tanıyabilmeniz ve şüphenin sizi Benden uzak tutmasına izin 

vermemeniz için hazırlandınız. Bu nedenle, bazen derinlemesine düşündüğünüzde, sizi bağlayan pek çok 

bağdan kendinizi kurtarabildiğinize hayret ediyorsunuz. Attığınız adımdan pişman olamazsınız çünkü 

Benim İşimin netliğini ve Sözümün iyiliğini fark ettiniz. Hepiniz izlediğiniz yolu ve şu anda ne yaptığınızı 

çok iyi biliyorsunuz. Benim vahiylerimde ne bir sır ne de sözümde bir belirsizlik vardır. 

61 Öğretilerimin açıklığı ve kapsamlılığı, ruhsal ruhunuzun Baba'nın kendisine emanet ettiklerini 

yavaş yavaş ortaya çıkarmasına ve uzun zamandır saklı olan armağanların açığa çıkmasına neden 

olacaktır. Uyuyordunuz ve ışığımı gördüğünüzü ancak şimdi fark ediyorsunuz. Ben sizi şaşırtmadım, siz 

kendinizi şaşırttınız. Ben çocuklarıma sır vermedim, ama siz hala birçok sır saklıyorsunuz. Bu nedenle, 

gerçeği tam olarak öğrenebilmeniz için yardımınıza geldim. 

62 Yeniden doğru yola girdiğiniz için Rabbinize şükredin, ama bununla yetinmeyin. Bana 

gelebilmeniz için size bu yolu önerdiğimi hatırlayın. Sizler, hedefini hâlâ çok uzakta gördüğünüz ruhani 

bir öğretinin müritlerisiniz. Ama öğretilerim sizi destekler, Sözüm sizi cesaretlendirir ve merhametim sizi 

güçlendirir, böylece aranızda başarısızlık olmaz. Çünkü hasadınızı ancak ruhsallaşmanın zirvesine 

ulaştığınızda toplayacaksınız. 

63 Şu anda Sözüm dünyayı aydınlatıyor, önceden bildirilen zamanda geldi ve sadece birkaç kişi bu 

mesajın tanığı olsa da, onları sayıca insanlıkla karşılaştırırsanız, Sözümün tüm dünyada yankılanacağı gün 

gelecektir. 
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Şimdiye kadar Beni dinlemekle yetindiniz. Ancak Benim tezahürüm sona erdiğinde, aranızda Benim 

öğretimi çalışmış ve onun özünü gözeten, kararlı ve net bir şekilde bu çalışmada insanları ikna eden sevgi 

işlerinin başarıldığını görecek olan öğrenciler ortaya çıkacaktır. 

64 Bugün hala pek çok kişinin hatalı olduğunu görüyorum, çünkü öğretime ait olmayan ayinler ve 

gelenekler ekliyorlar. Ancak çalışmanızdan sonra ibadetlerinize ve eylemlerinize arınma ve doğruluk 

gelecek ve sonuç olarak insanların ruhani birliği sağlanacaktır. 

65 Artık sahip olduğunuz sorumluluğu anladığınıza ve bu işin büyüklüğünü kavradığınıza 

inanıyorsunuz. Yine de size bu anlayışa ancak bu öğretiler döneminden ve duyduklarınız üzerinde 

derinlemesine düşündükten sonra sahip olacağınızı söylüyorum. 

66 Sözlerimde ifade edilen her şeyi bulacaksınız, hiçbir noktada belirsiz veya muğlak 

bulmayacaksınız. Ancak insanlığa ışık, huzur ve gerçek teselliden oluşan bir Müjde sunabilmeniz için bu 

mesaj üzerinde düşünmeye biraz zaman ayırmanız gerekecektir. Ey insanlar, bu vahyin tanığı olarak size 

biçilen görev budur. Bu nedenle, sizden uzun zaman önce Baba'ya verdiğiniz sözün hesabını vermenizi 

istedim. 

Sözümü tüm saflığıyla iletebilmek için izleyin, dua edin ve kendinizi hazırlayın. Size doğrusunu 

söyleyeyim, eğer onu bu şekilde iletirseniz, muzaffer olacaktır, çünkü o zaman tüm kınamalara, 

düşmanlıklara ve incelemelere dayanabilecektir. Ancak bunu duyuranların, maruz kalacakları aşağılayıcı 

yargılara ve denemelere dayanabilmeleri için eserleriyle buna tanıklık etmeleri gerekecektir. Sözlerimi 

fanatizm ya da gizlilik olmadan yaşamlarınıza uygulayabilirseniz bunu başaracaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 279 
1 Dikenli bir yolda ilerliyorsunuz ve yaşadığınız her acıyla birlikte, Babanızın yasasını yerine 

getirmekten hala uzak olduğunuzu söyleyen vicdanın sesini duyuyorsunuz ve bu yüzden tökezliyorsunuz. 

Ruh, Yaratıcı'nın bağrından uzun zaman önce çıktığına dair sezgisel bilgiyi muhafaza eder ve başlangıç 

noktasına dönmek için hala kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu bilerek, en azından şu anda 

Babasıyla temas kurabileceğini bilerek kendini duaya adar. Ruh, duada kendisini okşayan, güçlendiren ve 

iyileştiren bir teselli bulduğunu bilir. 

2 Dua edenleri kutsarım. Duaları ne kadar ruhani olursa, onlara hissettirdiğim huzur da o kadar 

büyük olur. Bunu kendinize kolayca açıklayabilirsiniz, çünkü dua etmek için, İlahi Olan'ın varlığını 

hissetmek amacıyla imgelerin veya nesnelerin önünde diz çökmeye bağımlı olanlar, Baba'nın varlığının 

manevi hissini kalplerinde yaşayamayacaklardır. 

3 "Ne mutlu görmeden iman edenlere" demiştim bir zamanlar ve şimdi yine söylüyorum; çünkü 

gözlerini dünyanın şeylerine kapatan kişi onları ruhsal olana açar ve Benim ruhsal Varlığıma iman eden 

kişi onu hissetmeli ve ondan zevk almalıdır. 

4 Dünyevi insanlar doğrudan dua yoluyla ya da - ki bu da aynı şeydir - ruhtan ruha dua yoluyla Beni 

kalplerinde hissetmenin mutluluğunu ruhlarından esirgemekten ne zaman vazgeçecekler? Işığım insanların 

hayatlarını aydınlattığında, gerçeği bildiklerinde ve hatalarını anladıklarında. 

5 Şimdi dua etmek ve derin düşünmek için doğru zaman; ama fanatizmden ve putperestlikten uzak 

dualarla ve ilahi Sözüm üzerinde sakin ve derin düşünerek. 

6 Her saat ve her yer dua ve meditasyon için uygun olabilir. Öğretilerimde size bunun için özel 

olarak ayrılmış yerler veya anlar olduğunu hiç söylemedim. Ruhunuz içinde yaşadığınız dünyadan daha 

büyükken, dua etmek için neden dünyanın belirli yerlerine gidersiniz? Ben sonsuzken, Kendimi neden 

görüntülerle ve bu kadar sınırlı yerlerle sınırlayayım? 

7 İnsanların ruhani yoksulluklarının ve dünyevi kaderlerinin en ciddi nedeni kusurlu dua etme 

biçimleridir; işte bu yüzden size bu farkındalığın tüm insanlığa ulaşması gerektiğini söylüyorum. 

8 Ruhsal Çağ'ın kapılarında duruyorsunuz. Bu nedenle, sizinle ruha ait olan şeylerden çokça 

bahsetmeme şaşırmayın. 

9 Yeni mesajım ve sözümün anlamı kimseyi şaşırtmamalı. Çünkü Birinci Çağ'ın peygamberleri ve 

İkinci Çağ'daki Mesih, bugün yaşadığınız çağı en büyük açıklıkla duyurdular. 

10 Birçokları bu kehanetlerin gerçekleşme zamanının geldiğini anladıkları için dünyadan göçüp 

gittiler. Ancak size söylemeliyim ki, Kutsal Yazıların anlamını herkes anlamamıştır, çünkü onlara 

Yahudilerin Mesih'in gelişine ve Krallığına verdikleri yoruma benzer maddi bir yorum verirler. 

11 Ben yeryüzündeyken size, "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir" demiştim. Başka bir 

vesileyle, "Sizden ayrılmalıyım, çünkü ulaşacağınız konutu sizin için hazırlayacağım" dedim. 

12 O halde, öğrenciler, daha yüksek bir yaşamdan söz eden, Ruhsal Yaşamı ortaya koyan ve size ona 

ulaşmanın yolunu gösteren bir Öğreti ile geldiysem - anlamanız gereken bir yol, sadece Benim Sözüm 

değil, aynı zamanda İlk Çağın Yasası ve insanlara Ruhsal Yaşamdan söz eden elçilerim tarafından size 

aktarılan tüm kehanetler - neden bu vahiylerin İlahi anlamını maddi olarak aldınız? 

Geçmiş zamanlarda insanlarla benzetmeler ve alegoriler yoluyla konuştum, çünkü ne ruhlar ne de akıl 

organları ışığı tam olarak alabilecek kapasitede değildi. Bu nedenle, bu dili, bu figürleri ve benzetmeleri 

ruhsal olana aktarmak ve gerçek anlamlarını bulana kadar ruhsal olarak yorumlamak kesinlikle gerekliydi. 

13 "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir" diyorum size yeniden. Benim krallığım ruhani 

âlemdedir, çünkü ben özümde ruhum. Ancak sizler bu Varlığın çocukları olduğunuza göre, sizin de bu 

krallığa ait olmanız son derece doğaldır. 

Buna ulaşabilmeniz için size bir öğreti ilham ettim ve sizi insanlık durumunuzun üzerine çıkaracak ve 

Ruhani Krallığa adım adım yaklaştıracak bir bilgelik açıkladım. 

14 Ey insanlar, dua edin ve derin düşünün; böylece ne hataya düşersiniz ne de kimse sizi şaşırtabilir. 

Çünkü siz Yeni Çağ'ın tohumusunuz, çünkü Babanızın sesini duymak için görünmez dağa geliyorsunuz. 

15 Karanlığın ve uçurumların içinden ruhlar, İbrahim'in, Yakup'un, Musa'nın, İlyas'ın ve halklarının 

adını nasıl onurlandıracaklarını ve işleriyle Tanrılarının adını nasıl yücelteceklerini bilen herkesin 

soyundan gelen Tanrı halkının saflarını artırmak için yükselmektedir. 
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16 Bir ses sizi uyandırdı, sizi ışık ve yaşam krallığına çağıran nazik ve rahatlatıcı bir ses, ancak 

ruhunuzu aşağılamaya ve yasaya itaatsizlik etmeye devam etmeyi seçerseniz adalete dönüşebilir. 

17 İtaatkâr ve alçakgönüllü olanlara sözüm şöyle der: Sağlam durun, çünkü lütfumdan çok şey 

kazanacak ve kardeşleriniz için çok şey başaracaksınız. Aptallara sesleniyorum: İçinde yaşadığınız 

günahın pisliğinden ya da cehaletin karanlığından kurtulmak için bu kutsanmış fırsattan yararlanmazsanız, 

Rab'bin mesajında ne getirdiğini ya da halkına açıkladığı ruhsal armağanların neler olduğunu bilmeden 

ruhunuzun üzerinden zamanların ve çağların geçtiğini göreceksiniz. 

18 Doğru, herkesin kendini kurtarması ve zirvelere yükselmesi için uygun bir zaman olacaktır. Ama o 

günü geciktirenin vay haline! Kendini bu dünyanın önemsiz şeylerine adadığı için ruhunun gelişimine 

ulaşma fırsatlarını kaçıran kişinin vay haline! Başka bir fırsat için beklemesi gereken sürenin ne kadar 

uzun olacağını bilmediği gibi, alacağı cezanın acılığını da bilmez. Bunda Baba'nın en küçük bir intikamı 

ya da en hafif cezası değil, O'nun sert ve amansız adaleti yatmaktadır. 

19 Bugün, aranıza geldiğimden beri, daha önceki fırsatları kaçırıp kaçırmadığınızı ya da bunlardan 

yararlanıp yararlanmadığınızı biliyor musunuz ve ruhunuzun uzun zaman önce kendisine emanet edilen bir 

görevi yerine getirmek için bu yeni fırsatın verilmesini ne kadar beklediğini biliyor musunuz? Kalbiniz ya 

da zihniniz ruhunun geçmişi, kaderi, borçları, görevleri ve kefaretleri hakkında ne biliyor? Hiçbir şey! Bu 

nedenle, ruhun mükemmelliğini kesintiye uğratmamalı ve dünya mallarını severek onu ayartmamalısınız. 

Başka bir yol, başka hedefler, başka idealler izlemelidir. 

20 Bunlar, insanlığın içinde ışıl ışıl doğan bir çağın ilk günleridir. Fırtınalar, şimşekler, sarsıntılar ve 

acılar arasında ortaya çıkmıştır. Ancak kara bulutlar dağılacak ve gerçeğin ışığı tüm heybetiyle 

parlayacaktır. 

21 Bugün hala ışıktan önceki donuk günlerde yaşıyorsunuz. Bununla birlikte, bulutlu gökyüzünüzün 

birkaç aydınlığını kullanarak, bu ışık, yeryüzünün bazı noktalarına ulaşan kısa ışık ışınlarıyla nüfuz eder, 

kalplere dokunur, ruhları sarsar ve uyandırır. 

22 Bu ışık karşısında şaşıran herkes yolda durup "Sen kimsin?" diye sormuştur. Ve onlara cevap 

verdim: "Ben dünyanın Işığıyım, Ben sonsuzluğun Işığıyım, Ben Gerçek ve Sevgiyim. Ben, sizinle 

konuşmak için tekrar geleceğine söz veren kişiyim - Tanrı'nın 'Sözü' olduğu söylenen kişiyim." 

23 Şam yolundaki Saul gibi, tüm gururlarını alçalttılar, kibirlerinin üstesinden geldiler ve 

alçakgönüllülükle yüzlerini eğerek yürekleriyle Bana şöyle dediler: "Babam ve Rabbim, beni bağışla. 

Şimdi anlıyorum ki, farkında olmadan Sana zulmetmişim." 

24 O andan itibaren o kalpler küçük takipçilere dönüştü. Çünkü bu Üçüncü Çağ'da, şimdiye kadar, 

yeni öğrencilerim arasında, öğrencilerim arasında Bana böylesine zulmeden ve sonrasında Beni böylesine 

hararetle seven birinin yüceliğine sahip hiçbir havari ortaya çıkmadı. 

25 Sizler, dünyadaki ruhani misyonlarını büyük sevgi eserleriyle yazan, çok sevdikleri ve uğruna 

öldükleri kişinin yanında iz bırakanların küçük taklitçileri ve takipçilerisiniz: Efendileri. 

26 Sizlere geçmiş zamanlardan bazen ana hatlarıyla, bazen de ayrıntılarıyla bahsediyorum ki, ölümsüz 

ve değişmez olan ruhani anlamı büyük öğreti örneklerinden çıkarmayı öğrenebilesiniz. 

27 İşte kalbim, her isteğe, her endişeye ve her gizli iletişime açık! 

28 Ben sizin için baba, efendi, arkadaş, hemşire, doktor ve danışmanım. Tüm ihtiyaçlarınızı Bana 

bırakın, gözyaşlarınızı kurulayın, umutlarınızı ve arzularınızı Bana emanet edin, Beni sırdaşınız yapın. 

29 Dua edin çocuklarım, çünkü insan dua ederek bilgelik, sağlık ve güç kazanır. 

30 Sizlerin Benim gerçek öğrencilerim olmanızı istiyorum - kaderlerinin farkında olan varlıklar - 

yeryüzünde tökezlememek için ruhlarını nasıl yükselteceklerini bilen insanlar. 

31 Dua eden kişi uçurumlardan ya da kayalıklardan korkmaz, ruhu her zaman neşelidir. 

32 Hepiniz bu şekilde yaşadığınızda, Babanız için bir sevgi mabedi inşa etmiş olacaksınız; bu 

mabedin içinde kardeşliğe, yücelmeye ve uyuma tanıklık eden ruhani bir övgü şarkısının sesleri 

yankılanacak. 

33 Hâlâ benim talimatlarım altındasınız, öyle ki yolunuzda zor bir sınavla karşılaştığınızda, Sözümde 

bu sınavı geçme yöntemini öğrenebilesiniz. Çünkü bugün yeni gelenler yarın öğrenci ve hatta usta 

olacaklar. Dolayısıyla şimdi öğrenecekleri çok şey var. 

34 Yüreğinizi şekillendireceğim, zihninizi eğiteceğim ve Üçüncü Çağ'da gelişime tanıklık etmeniz 

için sizi göndermek üzere duygularınızı yumuşatacağım. 
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35 Yeni Sözüm henüz yeryüzüne yayılmadı. Bunun yürürlüğe girmesinden önce, halklara gelişime 

dair önceden işaretler veriyorum. Ruhani dünya şu anda insanları ruhani yaşamın gerçekliğine uyandırma 

görevini yerine getirmektedir. 

36 Burada, aranızda Kendimi ayrıntılı olarak tanıttım. Bunun sadece ipuçları ya da işaretler olduğunu 

söyleyemezsiniz. Çünkü insan aklı aracılığıyla Benim Sözüm açık ve net olmuştur, ancak bu sadece ruhun 

ruhla diyaloğuna erişmek için hazırlık mesajıdır. 

37 Kuşkusuz bu ses taşıyıcıları aracılığıyla benim sözüm kapsamlı ve derin bir talimat olmuştur. Daha 

önce açıklanmış olan gerçekleri teyit etmiş ve yeni ifşaatlarda bulunmuştur. 

38 Size ruhani kaderden, varlıkların evriminden, reenkarnasyondan ve ruhun onarılmasından söz 

ettim. Size insanlığın yeryüzünde geçirdiği ve Yedi Mühürle mühürlenmiş bir kitapta sembolize edilen 

çeşitli sınav ve eğitim aşamalarından söz ettim. Ruhsal varlığımı hissedebildiğinizi gördüğüm için size 

ruhen geldiğim Üçüncü Çağ'ı size açıkladım ve tüm Yasa'yı iki ilke ya da emirde özetleyebileceğinizi 

söyledim: Babanızı sevmek ve birbirinizi sevmek. 

39 Düşünün ve anlayacaksınız ki, bunlar size verdiğim işaretler değil, Babalık sevgimin büyük bir 

tezahürüydü. 

40 Sadece işaretler almış olanlar diğer halklardır - kalplerinden tekrar geleceğime dair sözümü 

silmemiş olanlar, uzayı keşfeden ve tüm büyük olayların anlamına kulak verenler - "Efendi yakın" 

diyebilme umuduyla. 

41 Dünya Benim yeni tezahürümü ne kadar az önemsiyor! Uyanıp Beni bekleyenler ne kadar az ve 

uyuyanlar ne kadar çok! 

42 Beni bekleyerek yaşayanlar hakkında şunu söyleyebilirim ki, hepsi şu anda Benim varlığımın 

gerçek şeklini tahmin edemiyor. Çünkü bazıları eski inançların etkisi altında dünyaya bir insan olarak 

döndüğümü düşünürken, diğerleri her insan gözünün görebileceği bir biçimde görünmem gerektiğine 

inanıyor ve çok azı gerçeği sadece tahmin ediyor ve Benim gelişimin ruhsal olduğundan şüpheleniyor. 

43 Bazıları hangi biçimi alacağımı, hangi saatte ya da hangi günde Kendimi yeryüzünde 

göstereceğimi ve hangi yerde görüneceğimi merak ederken, diğerleri belirli tezahürleri ya da zamanları 

düşünmeden şöyle der: "Efendi zaten aramızda, O'nun Ruhu olan ışığı bizi aydınlatıyor." 

44 Bu mesaj tüm kalplere ulaştığında, bazıları için bu bir sevinç anı olacaktır çünkü bu mesajda tüm 

önsezilerinin ve inançlarının doğrulandığını göreceklerdir. Ancak diğerleri mesajımın doğruluğunu inkâr 

edeceklerdir çünkü mesajımı, gerçekleşeceğine inandıkları şeye ve bunun açığa çıkma biçimine uygun 

bulmayacaklardır. 

45 Sevgili insanlar, hepsini düşünün ve bu ruhlar için bekleyişin acı verici olduğunu bilin ve onlar bu 

zamanın benim dönüş zamanım olmayabileceğini düşünerek acı çekerken, siz her gün benim sözlerimle 

kendinizi tazeleyin. Bu sona erdiğinde insanlığa karşı sorumluluğunuz ne kadar büyük olacak! 

46 Uyanın insanlar ve dünyanın diğer halklarını da uyandırın, şimdilik yapmanız gereken tek şey bu. 

Size söz verdiğim gibi, Kendimi herkesle birlikte "bulutun" içine koyacağım ve herkes Beni görecek. 

47 Ruhen gelmemin hiçbir anlamı olmadığını neden düşünesiniz ki? Bir insan olarak ölümümden 

sonra öğrencilerimle konuşmaya devam ettiğimi ve kendimi onlara bir ruh varlığı olarak gösterdiğimi 

unutmayın. 

48 Onlara bahşettiğim, inançlarını güçlendiren ve misyonerlik görevleri için onlara yeni bir cesaret 

aşılayan bu tezahürler olmasaydı, onlara ne olurdu? 

49 Ayrılmamın ardından ortaya koydukları tablo üzücüydü: Gözyaşları durmaksızın yüzlerinden aşağı 

akıyor, hıçkırıklar her an göğüslerine hücum ediyor, bol bol dua ediyorlar, korku ve pişmanlık onları 

ağırlaştırıyordu. Biliyorlardı: biri Beni satmıştı, diğeri Beni inkâr etmişti ve neredeyse hepsi ölüm saatinde 

Beni terk etmişti. 

50 Nasıl olur da tüm mükemmelliğin Efendisinin tanıkları olabilirler? Bu kadar farklı inançlara, 

düşünme ve yaşama biçimlerine sahip insanlara karşı durma cesaretini ve gücünü nasıl gösterebildiler? 

51 Tam o sırada Ruhum, acılarını dindirmek, imanlarını alevlendirmek, yüreklerini öğretilerimin 

idealiyle tutuşturmak için aralarında belirdi. 

52 Öğrencilerim arasında görünür ve elle tutulur olması için ruhuma insan şekli verdim, ancak 

varlığım hala ruhsaldı ve bu görünümün havarilerim arasında nasıl bir etkisi ve önemi olduğunu görün. 
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53 Size gerçekten söylüyorum, bugün ruhumu o zaman yaptığım gibi insan yapmadım, çünkü ruhsal 

gelişiminiz farklı. Bununla birlikte, varlığım ince ve dokunulmaz olsa da, ölümlü gözlerinizin Üstadın 

aranızda olduğunu doğrulamasına gerek kalmadan buradaki herkes tarafından hissedilir. 

54 Ruh, ruhsal olanı hissedebileceğiniz, tanıyabileceğiniz ve anlayabileceğiniz daha yüksek duyulara 

sahiptir. Varlığımı tam olarak bu hassasiyet aracılığıyla algılamanızı istiyorum. 

55 Bu sözü artık duymazsanız, üzüntüye, zayıflığa düşecek ve sevgisizliğiniz yüzünden pişmanlık 

duyacaksınız. Ama aynı zamanda size geleceğim ve kalbinizin mahremiyetinde size şunu söyleyeceğim: 

"İşte buradayım, korkma, yoluna git, yalnız değilsin". 

56 O "İkinci Zaman "da öğrencileri benden başka kim cesaretlendirdi ki, onlar Efendileri olmadan 

dünyayı dolaşmaya başladılar? Her birinin çalışmaları size de takdire şayan görünmüyor mu? Ama size 

onların da diğer insanlar gibi zayıflıkları olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra sevgi ve imanla doldular, 

kurtlar arasındaki koyunlar gibi dünyada olmak ve her zaman insanların zulmü ve alayları altında yollarına 

devam etmek onları umutsuzluğa düşürmedi. 

57 Mucizeler gerçekleştirme gücüne sahiptiler ve yürekleri gerçeğe dönüştürmek için bu lütfu nasıl 

kullanacaklarını biliyorlardı. 

58 İsa'nın sözünü havarilerimin ağzından duyanlara ne mutlu, çünkü onlarla birlikte öğretilerim hiçbir 

değişikliğe uğramadı, tüm saflığı ve gerçekliğiyle verildi. Bu nedenle, insanlar onları dinlediklerinde, 

Rab'bin varlığını ruhlarında hissettiler ve varlıklarında bilinmeyen bir güç, bilgelik ve görkem duygusu 

hissettiler. 

59 Celile'nin o yoksul ve alçakgönüllü balıkçılarında değerli bir örneğe sahipsiniz: sevgiyle ruhsal 

balıkçılara dönüştüler, İsa'dan öğrendikleri sözle ulusları ve krallıkları sarstılar ve azimleri ve 

fedakarlıklarıyla ulusların dönüşümünü ve ruhsal barışın gelişini hazırladılar. Krallardan dilencilere kadar 

hepsi gerçek Hıristiyanlığın o günlerinde benim huzurumu yaşadılar. 

60 İnsanlar arasındaki o ruhanilik dönemi uzun sürmedi; ama her şeyi bilen Ben, Bana tekrar ihtiyaç 

duyacağınızı bildiğim için size dönüşümü duyurmuş ve vaat etmiştim. 

61 İnsanların nesilden nesile öğretimi daha da gizemli hale getireceklerini, yasamı değiştireceklerini 

ve gerçeği çarpıtacaklarını biliyordum. İnsanların geri dönme sözümü unutacaklarını ve artık kendilerini 

kardeş olarak görmeyeceklerini, birbirlerini en acımasız, korkak ve insanlık dışı silahlarla öldüreceklerini 

biliyordum. 

62 Ama şimdi zamanı geldi ve vaat edilen gün geldi ve işte buradayım. Kendimi size tanıtmak için 

seçtiğim yolu kınamayın, çünkü Beni yargılaması gereken dünya değil, insanlığı yargılayan Benim, çünkü 

şimdi onun yargılanma zamanıdır. 

63 İnsanların yüreklerinde bir krallık kuruyorum - birçoklarının beklediği gibi dünyevi bir krallık 

değil, ruhani bir krallık - gücü dünyanın güçlerinden değil, sevgi ve adaletten kaynaklanan bir krallık. 

64 Bazılarının Benim bu şekilde konuştuğumu duyunca şaşırdığını görüyorum ama size soruyorum: 

Neden Beni her zaman ipek, altın ve değerli taşlar içinde hayal etmek istiyorsunuz? Ben size bunun tam 

tersini açıklamışken, siz neden her zaman Benim krallığımın bu dünyadan olmasını istiyorsunuz? 

65 Yeryüzünde ruhsal olarak yaşamayı öğreneceğiniz yeni bir ders getiriyorum; bu, Tanrı tarafından 

insanlar için emredilen gerçek yaşamdır. 

66 "Ruhanileştirmenin" bağnazlık, dini fanatizm ya da doğaüstü uygulamalar anlamına gelmediğini 

daha önce de söylemiştim. Ruhsallaştırma, ruhun Tanrı ile uyumu anlamına gelir. 

Beden, ilahi ve insani yasalara riayet, yaşamda sadelik ve saflık, Baba'ya mutlak ve derin inanç, komşuda 

Tanrı'ya hizmette güven ve sevinç, ahlak ve ruhun mükemmelliği idealleri. 

67 Size Öğretilerimin saflığını gösterdiğimde, hatalarınızın daha fazla öne çıktığını hissediyorsunuz. 

O halde öğrencilerim, yarın vicdanınızın sesini dinleyerek tüm hatalarınızı telafi etmek, kaybettiğiniz 

zamanı telafi etmek ve eylemlerinizin saflığıyla Öğretimin saflığını göstermek için ayağa kalkarsanız, tüm 

günahlarınızı affetmeye hazırım. 

68 İnsanlara ruhsallaşmanın imkânsız bir şey olmadığını, insan doğasının yenilenmesinin bir 

fedakârlık olmadığını ve ruhani hizmetin insan yaşamından feragat etmek olmadığını kanıtlayacak, yüksek 

mevkide ve yasalarıma özen gösteren bir halkın ortaya çıkması gereklidir. 

69 İşimi vaaz eden ve öğreten kişiler haline gelebileceksiniz çünkü uzun bir geçmişten, uzun bir 

gelişimden gelen gerekli deneyime sahipsiniz. 
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70 Spiritüalizmi tanımak için birçok yol kat etmeniz gerekiyordu. Siz de putperesttiniz ve sembollerin 

yardımı olmadan varlığımı keşfedemez, törenler olmadan beni onurlandıramazdınız. Ama neyse ki bir yol 

ayrımına geldiniz ve hangi yöne gideceğinizi bilemediğiniz bir anda, size yeniden yol gösteren Üstadın 

özlemle beklediğiniz sesini duydunuz. 

71 Tecrübe zenginliğinizin hem diğer insanları anlamanıza hem de onları cesaretlendirmenize hizmet 

ettiğini düşünmüyor musunuz? 

72 Her biri kendi dinini mükemmel ve onu uygulama biçimini kusursuz gördüğü için mücadelenin 

şiddetli olacağını size önceden bildirmiştim. Ama size söylüyorum, eğer öyle olsaydı, şu anda gelip sizinle 

konuşmak için hiçbir nedenim olmazdı. 

73 Size ilham yoluyla derin bir ruhani öğreti veriyorum çünkü tarikat formlarınızda paganizmin 

hüküm sürdüğünü ve fanatizmin kötü tohumunun sizi cehalet ve nefretle zehirlediğini görüyorum. 

74 Işık kılıcım sağ elimde, ben aykırı olan her şeyi, var olan tüm kötülükleri ve yanlış olan her şeyi 

yok eden savaşçı ve kralım. Savaşım sona erdiğinde ve kalpler dua etmek ve yaşamak için birleşmeyi 

öğrendiğinde, ruhunuzun bakışları Beni sonsuz ışık ve ebedi huzur içinde keşfedecek. "Burası Benim 

Krallığım," diyeceğim size, "ve Ben sizin Kralınızım, çünkü bunun için buradayım ve sizi bunun için 

yarattım: hüküm sürmek için." 

75 Fetihlerimi insanlardan ne kadar farklı şekillerde gerçekleştirdiğimin farkına varın, yüreklerinizde 

hüküm sürmek için, sizi korku ya da şiddetle boyunduruk altına almak yerine, sizinle birlikte yaşamak için 

nasıl insan olduğumun, ayaklarınızı yıkayıp öptüğümün ve kurbanınız olduğumun farkına varın. 

76 Kendimi tamamen size verdim, işte bu yüzden size hepinizin eninde sonunda kendinizi Bana 

vereceğinizi söylüyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 280 
1 Sözümün anlamı ruhunuza girsin ki yüreğinizden taşsın, hayırseverliğe, barışa, insan kardeşleriniz 

için eğitime dönüşsün. 

2 Bu halkın yeryüzünde bırakacağı iz barış izi olacak ve dünyaya, insan için öte dünyanın kapılarını 

açan anahtara gerçekten sahip olduğunu gösterecektir. Misyonu, Babil'in insanlığa bıraktığı miras yok 

edilene kadar halkları manevi olarak birleştirmek için sınırları yıkmaktır. 

Bu yeni İsrail ulusunda tüm uluslar kutsanacaktır, çünkü onlar anlayışlarını Sözümün duyurulması için 

Benim emrime vermişlerdir ve çünkü onlarda ruhtan ruha diyalog başlayacaktır. 

3 Yolunda ruhanileşme ekecek, ışık bırakacak, yoldan çıkmış olanların yenilenmesi için yollar 

açacak, meyvesi insanlar arasında uyum ve kardeşlik olacak tohumu kalplere ekecektir. 

4 Bu halkın misyonundan söz ettiğimde, bunu Tanrı olarak yapıyorum, onlara Baba olarak talimat 

veriyorum ve onlara Yargıç olarak emrediyorum. 

5 Sözüm sadece şu anda onu duyanlar için değildir. Tüm evreni kucaklıyor. Ama tıpkı diğer 

zamanlarda yasamın ve öğretilerimin tek bir kişide başladığı gibi, öğretilerimin sahip olduğu gücü hayal 

bile edemezsiniz. Bu nedenle, bu söze gerçek değerini verecek, onu yorumlayacak ve mükemmel bir 

şekilde uygulayacak olanlar başka halklar ve başka insanlar olacaktır. 

6 İnsanların hakikat arzusunda yükselebilmeleri ve ruhlarında daha yüksek gelişim idealini 

uyandırabilmeleri için bilge, güçlü ve kuvvetli bir öğretinin bu dünyanın yaşamını aydınlatması gereklidir. 

7 İkinci Çağ'da sevgi mesajı olarak size getirdiğim öğretinin etkinliğini inkâr ettiğimi mi 

düşünüyorsunuz? Hayır, onu size tekrar getiriyorum çünkü artık yeryüzünde ona sahip değilsiniz, çünkü 

onu kitaplara gömdünüz ve artık kalbinizde taşımıyorsunuz. Ama şimdi öğretilerimde bunu size geri 

getiriyorum çünkü size olan sevgim değişmez. Ancak artık onu yerleştirdiğim kalbinizde değil, ruhunuzu 

besleyen ekmek içinde kaldığı için artık kaybolmayacağı ruhsal ruhunuzda olacak. 

8 Maddi yaşamlarında bilinmeyen ve önemsiz olan bu ses taşıyıcılarının zihin organı aracılığıyla 

tezahürüm, dünyaya ihsan etmek için geldiğimin kanıtı oldu - bilginleri ya da doktorları arasında, kendini 

tamamen Benim İradem'e teslim ederek Tanrısallığımın ışınını zihnine almaya hazır olan tek bir kişi bile 

keşfetmedim. 

9 Benim için hiçbir şey imkânsız değildir, Benim isteğim gerçekleşmiştir ve her zaman da 

gerçekleşecektir, zaman zaman Benim değil de insanın isteği hüküm sürüyormuş gibi görünse bile. 

10 İnsanın irade özgürlüğünün yolu, yeryüzündeki egemenliği, kibrinin zaferleri, bazen güç 

kullanarak dayattığı zorlamalar, sonsuzluğa kıyasla o kadar geçicidir ki, ilahi planları bir şekilde 

değiştirebilirler; ama yarın ya da onların tamamlanması sırasında, Ruhumun iradesi kendini tüm varlıklar 

üzerinde daha fazla gösterecek, iyinin var olmasına izin verecek ve saf olmayanı ortadan kaldıracaktır. 

11 İnsanoğlunun yeryüzünde yarattığı bu krallık çok yakında Benim tarafımdan yargılanacaktır. Ve 

size doğrusunu söyleyeyim, ondan geriye yalnızca iyi olan, caiz olan, gerçeği içeren şeyler kalacaktır. 

Ama gurur, bencillik, yalan, zehir ve ölüm içeren her şey yok edilecek ve yıkımın amansız ateşine 

atılacaktır. 

Ama kötülüğü yok etme işini kim başaracak? Adamım. Komşusuna zarar vermek için biliminin 

keşfettiği her şeyi kendi elleriyle yok etmeyi kendine görev edinecektir. O zaman, test sona erdiğinde, 

sadece keşfettiği gerçek ışıklar var olmaya devam edecek ve gelecekte insanlığın yolunu aydınlatmak için 

parlayacak. 

12 Bu insanlığın tüm yüzyıllarının ve tüm itaatsizlik ve alçalma çağlarının, insanlar bir kez benim 

yolumda yürüdüğünde sadece bir an olarak görünmesini sağlayacağım. Gerçekte kısa olan ve insanın 

ruhani yaşamını gölgeleyen bu zaman diliminin, Üçüncü Çağ'ın doruğunda insanların ruhani çağını 

aydınlatacak olan ışığımın ilahi parlaklığı altında çözülmesine ve yok olmasına neden olacağım. 

13 Sözümü işitenlerin sayısını düşündüğünüzde, bu sayı size çok az görünür. Ama gerçekten, size 

söylüyorum, arkanızdan -gözlerinize görünmeyen- Işığa giden yolda önderlik ettiğiniz çok sayıda ruh 

geliyor. 

14 Eğer insanlar ruhsal armağanlarını bilselerdi, ne kadar çok acıyı dindirirlerdi! Ama onlar en büyük 

acıların yaşandığı zamanlarda kör ya da hareketsiz kalmayı tercih ettiler. 
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15 Öğretilerim sizi aydınlatacak ki, geçmiş zamanların peygamberleri tarafından insanlığa duyurulan 

o büyük acılardan kendinizi kurtarabilesiniz. 

16 İnsanların üzerine doğanın güçlerini salarak onları cezalandırdığımı düşünenlere, böyle 

düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içinde olduklarını söylüyorum. Çünkü doğa gelişir ve değişir ve onun 

değişimlerinde ya da geçişlerinde, yasalarımı yerine getirmediğiniz takdirde size acı veren çalkantılar 

ortaya çıkar; ancak siz bunları ilahi cezalara atfedersiniz. Benim adaletimin onlarda işlediği doğrudur, ama 

siz, ruhunuzu aydınlatan ilahi kıvılcımla ayrıcalıklı varlıklar, sizi çevreleyen doğayla uyum içinde 

yaşasaydınız, ruhunuz sizi değişimlerin, doğa güçlerinin şiddetinin üzerine çıkarırdı ve acı çekmezdiniz. 

17 Kendinizi serbest bırakılmış unsurların etkisinden kurtaracak gücü ya da yeteneği ancak 

yaşamınızı iyileştirirken bulabilirsiniz. Çünkü hayatın darbelerine ve zorluklarına karşı zafer kazanmanızı 

sağlayan silahlar sadece iman ya da dua değildir: Bu iman ve duaya erdemli, saf ve iyi bir yaşam eşlik 

etmelidir. 

18 İnancınız ya da dualarınız sayesinde çoğu zaman zarar görmeden kaldıysanız, denemelerden 

zaferle çıkmanız sizin erdeminizden çok benim size olan merhametim sayesindedir. 

19 Öğretilerimin her birinde size neden kendinizi hazırlamanızı söylediğimi ve aynı zamanda 

yaşamınızda sizi çevreleyen her şeyle uyum içinde olmanızı sağlayan ve harekete geçtiklerinde sizi doğa 

güçlerinin eylemlerine karşı savunmasız hale getiren ruhsallaşmaya erişebilmeniz için izlemenizi ve dua 

etmenizi emrettiğimi anlayın. 

20 Şu anda içinden geçmekte olduğunuz zamanı - sadece ruhani alemde değil, aynı zamanda sizi 

çevreleyen maddi doğada da bir geçiş zamanı - anlamanız gerekmektedir. 

21 Sizi barındıran bu evin, gelecekte daha yüksek varlıkları barındırmak için şu anda mükemmelliğe 

doğru bir adım attığını ve çalkantı yaşamanızın doğal olduğunu bilin. 

22 İnsanların yaşamlarına, hem zihinlerine hem de ruhlarına, duygularına, bedenlerine ve onları saran 

ve çevreleyen her şeye yansıyan bir karmaşa zamanıdır. İnsanlar imtihan zamanına ruhsal hazırlık 

yapmadan, inançsız, yeteneklerini bilmeden ve dua etmeden girdikleri için acı çekerler. 

23 Sadece benim gücüm ve sevgim sizi kaos içinde yok olmaktan kurtarabilir. 

24 Hayatınızı yükseltin, insanlar, size gönderdiğim bu Işık Sözü'nde kendinizi eğitin ve size gerçekten 

söylüyorum ki, sadece kendinizi kurtarmakla kalmayacaksınız, aynı zamanda etkiniz ve korumanız birçok 

hemcinsinize de ulaşacak. 

25 İsa'nın öğrencileriyle birlikte bir teknede denizi geçtiği zamanı hatırlayın. Su dalgaları yükseliyor, 

deniz köpürüyor ve dalgalar kükrüyordu. Öğrenciler İsa'nın uyuduğunu gördüklerinde hayatlarından 

endişe ettiler. Kendilerini kurtaracak inançtan yoksundular. Ancak Efendi'nin sevgisi, sağ elini uzatıp 

suların durulmasını emrettiğinde elementler üzerindeki gücünün kanıtını vererek onlara yardım etti. 

26 Bu dersler insanlık için yeniydi. Ancak siz Üçüncü Çağın öğrencileri, sadece kayıktaki öğrenciler 

gibi merhametimle sizi eninde sonunda kurtaracağıma güvenerek yaşamanız gerektiğini değil, aynı 

zamanda varlığınızda hala tezahür etmeyen ruh güçlerini kendi içinizde ortaya çıkarmanız gerektiğini 

düşünmelisiniz. 

27 O öğrenciler dersimi aldılar. Çünkü misyonerlik yolculuklarında hemcinslerine eziyet eden büyük 

sınavlarla karşılaştılar ve onlara ruhlarının yetkisini nasıl açıklayacaklarını anladılar. 

28 Bu zamanda bu sözün doğruluğuna tanıklık edenler arasında olmak istiyor musunuz? O zaman 

yaşamınıza maneviyat katın, çünkü böyle yaparak varlığınızda saklı olan gücü ortaya çıkaracaksınız. 

29 İnsanlar maneviyata eriştiklerinde, kendilerini çevreleyen her şeyden daha üstün yaratıklar 

olacaklardır. Şimdiye kadar onlar sadece doğal güçlerin, güçlerin ve etkilerin insafına kalmış zayıf 

varlıklardı, çünkü onlardan üstün olmadıkları için insanlardan üstün olmaları gerekmiyordu. 

30 Bu öğreti kısa ama içeriği derindir. Çalışın, öğrenciler ve öğretin. 

31 "Yolunuzu kaybettiğinizde gözlerinizi Bana dikin; bugün Benimle olun. Düşüncelerinizi Bana 

yöneltin ve bir çocuğun babasıyla konuştuğu gibi, birinin dostuyla güvenle konuştuğu gibi Benimle 

konuşun." 

32 Ben zaman zaman size talimatlarını vermek için gelen İlahi Üstadım. Çok acı bir kâse 

boşalttığınızda, bu sizi cezalandırdığım için değil, Bana ulaşmak için kendinizi arındırmanız gerektiği 

içindir. 
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33 Seni bekliyorum. Ancak bu yola geri dönerken tökezlememeniz için size yardım etmeliyim ve 

bunu size vahiy, ilham ve teşvik olan ışığımı göndererek yapıyorum. 

34 Artık hayatınızın yeni bir aşamasına giriyorsunuz; yolunuz açıldı. Haçını al ve beni takip et. Size 

bu yolda hiç çile yok demiyorum; ama ne zaman zorlu bir yoldan geçseniz ya da bir bardak acı 

boşaltsanız, sizi cesaretlendiren ve size öğüt veren bir ses duyacaksınız, sevgim sizinle olacak, size yardım 

edecek ve sizi ayağa kaldıracak ve şifalı merhemimin nazik okşayışını hissedeceksiniz. 

35 Yarın, bu ses artık ses taşıyıcılarımın dudaklarından çıkmadığında, anlamını hafızanızda 

tutacaksınız ve sizi cesaretlendirmeye ve yönlendirmeye devam edecek. Size öğrettiğim gibi dua edecek 

ve ruhtan ruha benim ilhamımı alacaksınız. Sözümü çalışmak için bir araya geldiğiniz her yerde, 

düşüncelerinizin birliği sayesinde ışık ve uyum dolu bir tapınak oluşturacaksınız. 

Bununla, Sözümü işitmek için toplandığınız bu toplantı yerlerinin Rablerin tapınağı olmadığını 

anlayacaksınız, ancak size bunu da söylüyorum, eğer onları toplantılarınıza adamaya devam etmek 

isterseniz, bunu yapabilirsiniz. 

Burada, hepinizin birleştiği yerde, birbirinize güç, ışık, inanç, cesaret ve sıcaklık vereceksiniz ve 

dersimi öğrendiğinizde, dua etmek için bir araya gelecek ve Üstadınızla iletişim kurmak için başka bir 

uygun yer olan evinizi düşüneceksiniz. 

Kırlar ve çayırlar sizi şehrin gürültüsünden uzaklaşmaya davet ediyorsa, orada adanmışlığınız için 

uygun bir yer de bulacak ve varlığımı içinizde hissedeceksiniz. Ama ruhsal olarak birlik içinde kalın ve her 

zaman yasalarımla uyum içinde yaşayın. 

36 Yavaş yavaş kardeşliğinize ve birliğinize alışacaksınız ve aranızda oluşturmanızı istediğim ruhani 

aile güçlenerek artacak. 

37 Size doğrusunu söyleyeyim, kendi aranızda bu güzel uyumu bir kez yakaladığınızda, insanlığa 

güzel bir örnek olacaksınız. Ağacın hiçbir yaprağının Benim iradem olmadan hareket etmediğini, her şeyin 

Ben izin verdikçe geliştiğini, her şeyin Benim tarafımdan belirlendiğini hatırlayın. 

38 Kendinizi neşeyle ve imanla giydirin ve yolunuzda ayartmalarla karşılaştığınızda dua edin ve 

sıkıntıya düşmeyin, çünkü duada savaşmak ve fethetmek için gerekli silahları bulacaksınız. 

39 Yolda adım adım, acele etmeden yürüyün; aksi takdirde tökezleme ya da uçuruma düşme riskiyle 

karşı karşıya kalırsınız. Yolu gerçekten öğrenin ki daha sonra bunu hemcinslerinize öğretebilesiniz. 

40 Ruhunuzun mükemmelliği için yeterli liyakati elde ettiğinizi düşünerek ilk çalışmalarınızla tatmin 

olmamalısınız. Ancak her gün yeni dersler öğrenebilmeniz ve daha büyük vahiyler keşfedebilmeniz için, 

Çalışmalarımı incelemeye her zaman biraz zaman ayırın. 

41 Meraklı mürit her zaman sorularının cevabını duyacak ve imtihan anlarında her zaman babacan 

öğütlerimi işitecektir. 

42 İleri düzeydeki öğrenci hemcinsleri için bir sevgi kaynağı olacak, Babası tarafından kendisine bir 

miras bahşedildiğini gerçekten hissedecek ve insanlar arasındaki büyük ruhani misyonunu yerine getirmek 

için yola çıkma zamanının geldiğini anlayacaktır. 

43 Her "işçiye" ışık, teselli ve huzur vermesi gereken bir dizi ruh atanır. Bu çokluk sizi asla 

bunaltmayacaktır, çünkü onunla yavaş yavaş, tüm yaşamınıza yayılarak karşılaşacaksınız. 

44 Bugün öğretmenliğim babacan tavsiye ve önerilerden oluşuyor. Basittir, ama ruhsal olarak nüfuz 

ederseniz, İkinci Çağ'da dağdaki büyük kalabalığa verdiğim vaazın ciddiyetini keşfedeceksiniz. 

45 Ruhani buluttan varlığınıza akan ve sözümü duymanızı sağlayan ruhumun ışınını size 

gönderiyorum. 

46 O zaman size açıkladığım gibi, size yüce bir öğreti getirdim - dünyanın tüm bilgisinin üzerinde 

olan, sizi gerçek yaşama götürebilecek tek ışık olan bir öğreti. 

47 Benim öğretilerim insanlara yeryüzünde yüksek, asil ve saf bir yaşam sürmelerini öğütler. Aynı 

zamanda ruhu hazırlar ki öte dünyadaki evine girdiğinde onu mükemmelliğe yaklaştıran bir eser 

yaratabilsin. 

48 Gelecekteki yaşamınız için şimdiden erdemler kazanın. 

49 Bazıları insanlığın içinde bulunduğu büyük sıkıntıları gördükleri için acı çeker ve en küçük 

acılarını bile dindiremeyeceklerini hissederler. Efendiye gelin ve size nasıl teselli edeceğinizi, nasıl huzur 

vereceğinizi ve nasıl iyileştireceğinizi öğreteyim. 
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50 Yolunuzu hayırseverlikle çizdiğinizde, insanlığın tüm acıları ve trajedileriyle kıyaslandığında 

yaptığınız işin çok önemsiz olduğunu göreceksiniz. Yine de size söylüyorum ki, önemsiz gibi görünen 

çalışmalarınız insanlığın üzerindeki acıyı azaltacak ve aynı zamanda savaş güçlerini de azaltacaktır. 

51 İnsanlar arasında sessizlik içinde çalışacaksınız. Ancak bu sessizliğin sona ereceği ve İyi Haber'in 

tüm dünyada yankılanacağı an gelecektir. 

52 Ruhçuluğun havarileri yalnız kalmayacaktır. Dünyada bu öğretinin ortaya çıkmasına elverişli 

olaylar meydana gelecektir. 

53 Her şey mükemmellik ile hazırlanır. Planımı size bildirdim. Öngördüklerimle çelişmemeniz için 

Sözümü iyice incelemeniz yeterlidir. 

54 Hayatın sınavları ve benim sözlerim sizi hazırlar. Bazıları zafer kazanmak için öğrettiklerimi 

uygulamadıkları için denemenin onları gafil avladığı yerde durdular. Diğerleri ise denemeler boyunca 

huzur içinde yaşarlar çünkü Üstattan duyduklarını asla unutmazlar. Denemelerin ruha güç ve azim 

verdiğini ve yarın yolunuzda ışık sözüne ve nasıl fethedileceğini bilenlerin tanıklığına ihtiyaç duyan 

birçok yenilmiş kişiyle karşılaşacağınızı unutmayın. 

55 Üstat size kendinizi ruhsallaştırmanızı söyler, çünkü ruhsallaşma zorlukların üstesinden gelmenize 

yardımcı olacak ve fiziksel ihtiyaçlarınızı hafifletecektir. 

56 Dua etmeyi öğrenin, çünkü ihanete karşı kendinizi savunabileceğiniz gibi, dua ederek de çok iyilik 

yapabilirsiniz. Dua bir kalkan ve silahtır; düşmanlarınız varsa kendinizi duayla savunun. Ancak bilin ki bu 

silah kimseyi yaralamamalı ya da zarar vermemelidir, çünkü tek amacı karanlığa ışık getirmektir. 

57 Öğretime, yeryüzünde var olan saf olmayan tapınma eylemlerinden hiçbirini katmadan, saf bir 

şekilde hareket etmelisiniz. 

58 Bu benim öğrettiğim kelime. Öğretilerime açık yüreklerle geldiniz ve bu yüzden aranızda Kendimi 

ışığa dökmek zorunda kaldım. 

59 Söylediğim her sözde size merhemimi ve esenliğimi verdim, sevgili halkım. 

60 Ruhunuz ayağa kalktı ve sesimi duymaya hazır. Sözümün sesinin nüfuz etmesine izin verdiğim, 

"Söz "ün ışığı olan gerçek bir mabede dönüştüğünü görüyorum ki, Babanızın nefesini yakınınızda 

hissederek, yolculuğun hedefine ulaşmak için gerekli güce sahip olabilesiniz. 

61 İçinde yaşadığınız zamanların tam bilincinde olarak, Beni takip etmek üzere yola çıktınız ve bunun 

nedeni ruhunuzun dünyaya ne yapmak için geldiğini bilmesidir. Böylece ruhani öğreti yoluna sağlam bir 

adımla girebilecek, böylece uzun zamandır insanlıktan beklediğim hürmeti yakında Bana sunabileceksiniz. 

62 Tezahürümün süresinin uzun olmasını istedim ki, bilginizi ve imanınızı güçlendirebilesiniz ve 

daha sonra şöyle demeyesiniz: "Üstadın aramızdaki varlığı o kadar kısaydı ki, kendimizi O'nun hakikatine 

ikna etmek için yeterli zamanımız olmadı. 

63 Maneviyatla dolu öğretilerim bu halkın kalbinde filizlenecek ve böylece gelecekte hakikat ve 

yaşam meyvelerini verebilecekler. Sözüm yeryüzüne yayılacak, arındırmadığı, aydınlatmadığı ve 

yargılamadığı hiçbir yer bırakmayacak. 

64 O zaman halklar Ruhsal Yaşama, gerçek ve ebedi olana uyanmaya başlayacak ve Yasamın özüne 

yönelmekle yetinmek için çeşitli ibadet biçimlerinin dışsal ve materyalist kısmını bir kenara 

bırakacaklardır. 

65 İnsanlık maneviyatın verdiği gücün farkına varacak ve bakışlarını yüzyıllardır kendisini geride 

tutan her şeyden uzaklaştıracaktır. 

66 İnsanlar iyi niyetli değillerse ve birbirlerini sevmiyorlarsa, Hıristiyanlığın sembolü olan haçın 

yeryüzünde milyonlarca kez bulunmasının ne faydası var? 

67 Dışsal olanın artık insanlar üzerinde gücü yoktur, artık saygı, inanılırlık ya da incitmiş olmanın 

pişmanlığı yoktur. Bu nedenle size diyorum ki, ibadetin sembolleri ve biçimleri ortadan kalkacak çünkü 

onların zamanı doldu ve insanı ışığa taşıyan, onu yükselten ve Bana götüren içsel ibadet olacak. 

68 Varlığının en saf halinde, ruhunda, bu zamanda yasamı yazacağım, sesimi duyuracağım, 

tapınağımı kuracağım; çünkü insanın içinde olmayan, ruhunda olmayan, sanki yokmuş gibidir. 

İster Benim şerefime devasa maddi kiliseler inşa edin, ister Bana ihtişam dolu şenlikler ve törenler 

sunun - bu sunular Bana ulaşmayacaktır çünkü ruhani değildir. Dışa dönük her kült her zaman kibir ve 

gösteriş taşır; öte yandan gizli sunu - dünyanın görmediği ve sizin Bana ruhtan ruha sunduğunuz sunu - 

alçakgönüllülüğü, içtenliği, doğruluğu nedeniyle Bana ulaşır, tek kelimeyle: ruhtan kaynaklandığı için. 
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"İkinci Çağ "da size verdiğim Ferisi ve Halktan Kişi Benzetmesi olarak bilinen benzetmemi hatırlayın 

ve talimatımın çağlar boyunca aynı olduğunu fark edeceksiniz. 

69 Hıristiyan inancınızı sembolize ettiğiniz son haçın da yeryüzünden kaybolmasına izin verseniz ve 

bu sembolün yerine telafi olarak birbirinize duyduğunuz gerçek sevgiyi koysanız sizi kınamam; çünkü o 

zaman inancınız ve Tanrı'ya olan dışsal ibadetiniz, sizden beklediğim şeye karşılık gelen ruhun ibadeti ve 

inancı haline gelecektir. İbadetleriniz ve sembolleriniz en azından savaşlarınızı önleyecek, sizi ahlaksızlığa 

batmaktan alıkoyacak, sizi barış içinde tutacak güce sahip olsaydı. Ama sözlerinize göre kutsal olan her 

şeyin üzerinden nasıl geçtiğinizi görün; ilahi olduğunu düşündüğünüz şeyleri nasıl ayaklar altına aldığınızı 

görün. 

70 Size tekrar söylüyorum: Tüm yeryüzünde tek bir kiliseniz, tek bir sunağınız, tek bir sembolünüz ya 

da resminiz olmasaydı, ama ruhla nasıl dua edeceğinizi, Babanızı nasıl seveceğinizi ve O'na nasıl 

inanacağınızı bilseydiniz ve kendinizi benim öğretilerimde size öğrettiğim gibi sevseydiniz, sizin için daha 

iyi olurdu. O zaman kurtulacak, kan lekelerimle işaretlenmiş yolda yürüyecektiniz - öğretilerimin 

hakikatini mühürlediğim lekeler. 

71 Ancak bu insanlık putperestliğini ve fanatizmini terk ettiğinde "yeni manna "nın indiğini 

görecektir. Artık çölün yalnızlığında insanları besleyen şey değil, sınav günlerinde ruhunuza inen şey. Bu, 

insanların ruhtan ruha aldıkları cennetin gerçek ekmeği olacaktır. 

72 İlk Çağ'ın kudret helvası, ruhlarının ruhani gıdayı doğrudan Tanrısallıktan alacağı son zamanlarda 

insanlarla olan ruhani diyaloğumun sadece bir sembolüydü. 

73 Bu halkın insanlığa karşı sorumluluğu çok büyüktür. Gerçek maneviyatın bir örneğini oluşturmalı, 

içsel dini uygulamanın, hoşnutluk veren sununun, Tanrı'ya layık saygının yolunu göstermelidir. Kalbinizi 

açın ve orada vicdanın sesini duyun ki eylemlerinizi yargılayabilesiniz ve öğretilerimi sadakatle mi 

yorumladığınızı yoksa sizin de öğretilerimin anlamını yanlış mı algıladığınızı öğrenebilesiniz. 

74 Ruhsallaşmanın zirvesine tek bir günde ulaşmayı talep etmeyin. Hedefe doğru ölçülü, sakin ve 

sağlam adımlarla yürüdüğünüzde asla tökezlemeyecek, yaptıklarınızdan pişmanlık duymak ya da korkmak 

için hiçbir nedeniniz olmayacaktır. Her adımın tam bir bilinçle atıldığından emin olun, o zaman 

çalışmalarınızın meyvesini yakında göreceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 281 
1 Sevgili öğrenciler: Birçok din olmasına rağmen, Yasa tektir ve benim Öğretilerim de tektir. 

2 Benim öğretişlerim, insanlara sevgiyi geliştirmeyi öğreten Ruh'un öğretişleridir. Ama kendisine 

Hıristiyan diyen insanlık benim öğretilerimden ne anladı? Şekilden, ayinlerden, dudaktan dualar yaratmış 

ve bunların arkasında ikiyüzlülüğünü gizlemiştir. 

3 Size tek gerçeğin sevgi olduğunu ve adımı sözlerle ve şarkılarla övüp yüceltmenize rağmen sevgi 

işleri yapmazsanız, gerçeğin yolunda olmayacağınızı söylüyorum. 

4 Gerçek, evrende açığa çıkan İlahi Sevgidir. Gerçeği bilmeyen kişi Tanrı'yı tanımıyor demektir. 

5 İnsanlar ayinler ve törenler aracılığıyla Tanrı'ya inandıklarında ne büyük bir hata içindedirler! 

6 Tanrı, insanın yeryüzünde yarattığı şey değildir, olamaz da. 

7 Tanrı'nın sınırı yoktur, O özdür ve her şeye gücü yeter. O'nu tanımak ve hissetmek için iyilik 

yaparak, birbirimizi severek ve adil davranarak O'nunla bir olmak gerekir. 

8 Sizinle bu şekilde konuştuğumda, materyalist uygarlıklarıyla bu zamanın insanlarının bir sevgi 

öğretisini anlayıp kabul edebileceklerini hayal edemezsiniz. Ama ben size öğretilerimin dünyanın ihtiyacı 

olan tohum olduğunu, susuzluğunu gidermek için özlemini çektiği su olduğunu söylüyorum. 

9 İnsanların sahip olduğu bu açlık ve susuzluk, yaşamlarında sevgi ve doğruluğa duydukları 

ihtiyaçtan kaynaklanır. Bu manevi ve ahlaki sefalet, savaşlarının, yabancılaşmalarının ve hırslı dünyevi 

arzularının sonucudur. 

10 Kısa bir süre için, insanlar nihayet savaşmaktan yorulduklarında, yok etmekten yorulduklarında ve 

bu kadar çok acı çekmekten bıktıklarında, size gösterdiğim kurtarıcı yolu aramaya çalışırlar. Ama öğretimi 

yorumlamanın farklı biçimleri için çabalasalar da, hepsinde yine batıl ayinlere, yararsız kültlere ve Bana 

tapınmanın dışsal biçimlerine düşüyorlar. 

11 Özgürlük çığlığı her ruhta yükselemez çünkü onu çevreleyen sis çok yoğundur. Ama benim ışığım 

güçlüdür ve insan kalbinin en hassas yerine nüfuz ederek karanlığı yaracaktır. 

12 Bu ışık ne tür bir ışık olacak? Bu benim yeni Sözüm, insanlara Tanrı'ya tapınmanın gerçek yolunu 

öğreten yeni vahiyleriyle Doktrinimdir. Aynı zamanda, onlara ruhlarının susuzluğunu gideren kristal 

berraklığındaki suyu bulma prosedürünü gösterir. 

13 Herkese Tanrı'ya tapınmanın doğru yolunu ve aynı zamanda İlahi Yasa'ya uygun olarak yaşamanın 

doğru yolunu aşılayacağım, ki bunu yerine getirmek Rab'bin her birinize atfedeceği tek şeydir. 

14 Sonunda, sözümün içeriğini ya da anlamını tanıyacaksınız, ey insanlar. O zaman öğretilerimin 

yalnızca insanlarla konuşan ilahi ses değil, aynı zamanda tüm ruhların ifadesi olduğunu keşfedeceksiniz. 

15 Sözüm cesaretlendiren sestir, özgürlük çığlığıdır, kurtarıcı çapadır. 

16 Benim öğretilerim her türlü ritüelden uzaktır. Eğer öyle olmasaydı, özünü kaybederdi. 

17 Bu süre zarfında size saf ve mükemmel talimatlar getiriyorum, işte bu yüzden size diyorum ki, 

günlük çalışmanızın sonunda hayatta sadece gerçek sevgiyle yaptıklarınızla anılacaksınız, çünkü bu sizin 

gerçeği tanıdığınızı kanıtlayacaktır. 

18 İnsanoğlu Ruh'un ışığı olan vahiylerimden hiçbir zaman yoksun kalmadı; ama onları kavramaktan 

korktu. Şimdi sana soruyorum: Ruhani olandan inatla kaçınırsanız, gerçek ve ebedi olan hakkında ne 

bilebilirsiniz? 

19 Sadece İlahi ve ruhani olandan bahsetmelerine rağmen, birinci ve ikinci "zamanlar" hakkındaki 

vahiylerime verdiğiniz materyalist yorumu düşünün. Maddi doğayı manevi olanla nasıl karıştırdığınızı, 

derin olanı yüzeysel olana ve yüksek olanı alçak olana nasıl saygısızca dönüştürdüğünüzü görün. Ama 

bunu neden yaptınız? Çünkü Tanrı'nın işinde bir şeyler yapma arzunuzla, benim öğretimi dünyevi 

yaşamınıza, sizin için en değerli olan insani konforunuza uyarlamanın bir yolunu arıyorsunuz. 

20 Öğrencilerim, size söylediğim her şey üzerinde düşünün ki, spiritüalist olduğunuzu söylediğinizde, 

bunun nedeni dudaklarınızın vaaz ettiği şeyi gerçekten yaşıyor olmanızdır. 

21 "Ben bir spiritüalistim" demek ne kadar kolay, ama gerçekte spiritüalist olmak ne kadar zor. 

22 Sözümü duyan, onun büyük yorumcuları haline gelen ama yine de öğretilerimin en iyi eylem 

öğrencileri olmayan, size "Birbirinizi sevin" diyen ilahi buyruğu yerine getirmeyen ne kadar çok kişi var. 

23 Öte yandan, öğretilerimin bir zerresini bile pratikte uygulayan kişinin ne kadar kolay dönüştüğünü 

görün. Buna bir örnek ister misiniz? 
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Hayatı boyunca Beni sevdiğini kelime dualarıyla anlatan biri vardı - başkalarının formüle ettiği, 

anlamını bilmediği kelimelerden oluştuğu için kendisinin bile anlamadığı dualar. Ama çok geçmeden dua 

etmenin gerçek yolunu anladı ve eski alışkanlıklarını bir kenara bırakarak ruhunun en iç kısmına 

yoğunlaştı, düşüncelerini Tanrı'ya gönderdi ve ilk kez O'nun varlığını hissetti. 

Efendisine ne diyeceğini bilemedi, göğsü hıçkırmaya ve gözleri yaşarmaya başladı. Zihninde tek bir cümle 

oluşmuştu: "Babacığım, seninle nasıl konuşacağımı bilmezken sana ne diyebilirim ki? Ama o gözyaşları, o 

hıçkırıklar, o içsel sevinç ve hatta onun şaşkınlığı, Baba'ya sizin insan dillerinizde ya da kitaplarınızda asla 

bulamayacağınız kadar güzel bir dille konuştu. 

24 Rabbi ile ruhsal olarak dua etmeye başlayan insanın bu kekelemesi, bebeklerin ilk sözlerine 

benzer; bu sözler ebeveynleri için zevk ve haz vericidir, çünkü onlar hayata yeni başlayan bir varlığın ilk 

sözlerini duyarlar. 

25 İnsanlar ilk zamanlardan beri kendilerine verilen vahiyleri gerçek ve doğru bir şekilde 

yorumlayamadıkları için, bugün onlara öğrettiğim her şeyin net bir açıklamasını ve doğru yorumunu 

vermek üzere ruhen geldim. 

26 Günümüzde ve çağımızda, ruhun yetenekleri ile bedenin yeteneklerini birbirine karıştırmadan 

tanıyorsunuz. 

27 Ruh, zihin ve duygular, yeni bir günün ışığı olarak öğretilerim nihayet bu uyuyan insanlığı 

uyandırdığında gerçek uyumu bulacaktır. 

28 Bugün kalplerinizde birliğe ve huzura ulaşmanıza, bir ses taşıyıcısının zihni aracılığıyla 

talimatlarımı duyduğunda tanık olduğu sürecin farkında olan bir varlık olarak kendinizi Benim önümde 

kanıtlamanıza yardım etmemi istiyorsunuz. Ve ruhlarınızı kabul ediyorum. Dualarınızda ve eylemlerinizde 

Bana sunduğunuz her şeyi, saf ve basit olarak, çocukların Cennetteki Babalarına adil bir övgüsü olarak 

kabul ediyorum. 

29 Benden en acil isteğiniz yeryüzünde barış olmasıdır - eski zamanların ataerkil yaşamı insanlara 

geri dönsün. Ama size söylüyorum, siz yeni öğrencilerim, sizi hazırladığım yeni bir dünyanın temellerini 

atana kadar bu barış geri gelmeyecek. 

30 Komşularınızın her birinde bir kardeş gördüğünüzde, sizinle diğerleri arasındaki farklılıkların 

ortadan kalkmasına izin verdiğinizde ve onlarda Beni sevdiğinizde, yeni bir zamanın şafağını göreceksiniz 

ve yaşam insanlar için neşeli ve kolay olacak ve Ben Baba olarak tanınacağım. 

31 Bu seferki Sözüm, İsa'da size verdiğimle aynıdır. Filistin topraklarında Beni izlediğinizde 

ruhunuzu saran aynı kristal berraklığındaki seldir. Anlamı sizin tarafınızdan bilinir, "lezzetini" asla 

karıştıramazsınız çünkü ruhunuza ilahi mührünü basmıştır. 

Ama bugün, bu erkekler ve kadınlar aracılığıyla Kendimi tanıtmak için indiğimde ve onların 

dudaklarından çıkan sözleri duyduğunuzda, bunun Benden geldiğini anlıyorsunuz ve Bana, bu zamanın 

mesajının insanlığa ulaşması için neden başka bir biçim seçmediğimi soruyorsunuz. 

32 Bana, aranızda Bana hizmet edebilecek özel erdemlere sahip hiç kimse olmadığını söylüyorsunuz. 

Ne Musa, ne İlk Çağ peygamberleri, ne Petrus ne de Yuhanna vardır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, 

Ben her zaman erdemli ruhlar gönderdim ve onlar arasında Bana alçakgönüllülükle hizmet edenler de 

vardı. Onları sevin ve teselli edin, çünkü yükleri çok büyüktür. 

Onların zihinlerini ve kalplerini saf bir kaynak gibi korudum ve çoğu zaman acı onları arındırmak için 

en iyi araç oldu. Onların yaşamları, diğer zamanlardaki elçilerimin yaşamlarına benziyor. Seni 

kutsuyorum. Ne mutlu Beni bu şekilde takip edenlere ve onlara verdiğim görevin tam anlamını 

hissedenlere! 

33 Sizi Krallığıma girmeye davet ediyorum. Yeryüzündeki tüm halkları ayrım yapmadan 

çağırıyorum; ama hepsinin Beni dinlemeyeceğini biliyorum. İnsanlık lambasını söndürdü ve karanlıkta 

yürüyor. Ama hatanın kendini hissettirdiği yerde, Benim tarafımdan aydınlatılmış biri çevresine ışık 

saçmak için ortaya çıkacaktır - uyandıran ve sarsan alarm çağrısını çalmak için Benim işaretimi izleyen ve 

bekleyen ruhani bir bekçi. 

Bu elçilerin sevgisi yüreklerinizde meyve veren bir tohum olsun. Kendilerini dışsal bir yoksulluk 

içinde size gösterdiklerinde onları reddetmeyin. Onları dinleyin, çünkü şu anda bilmediğiniz bir yeteneği 

size iletmek için benim adıma geliyorlar. Size mükemmel duayı öğretecekler, bağlı olduğunuz 
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materyalizm bağlarından sizi kurtaracaklar, sizi Bana yükseltecek olan ruhani özgürlüğe ulaşmanıza 

yardımcı olacaklar. 

34 Beni işiten sizler, tüm sözlerimin yerine gelmesini sabırsızlıkla beklersiniz. Bu dünyanın Benim 

bir öğrencime dönüştüğünü görmeyi arzuluyorsunuz. Benden başka diyarlara zor görevlerle 

gönderdiklerim arasında olmayı istiyorsunuz. Ama size doğrusunu söyleyeyim, kendinizi önceden 

hazırlamalısınız çünkü sizi bekleyen savaş çok büyük olacak. 

Yine de size sözünü ettiğim elçilerin hepsi aranızda değil, hepsi ses taşıyıcıları aracılığıyla Sözümü 

işitmiş olmayacak. Birçoğu sezgileriyle konuşacak çünkü onların ruhlarını hazırladım ve ışığımın her yere 

ulaşmasını sağlamak için onları akıllıca dağıttım. 

35 Hepiniz Benim çocuklarım olduğunuz halde, Ben size inmişken diğer ulusları ihmal edebileceğime 

nasıl inanırsınız? Ruhum her şeyi kuşattığı ve yaratılan her şeyi çevreleyip anladığı halde, herhangi birinin 

Benden uzak ya da Benim dışımda olduğuna inanmak ister misiniz? Her şey Benimle yaşar ve beslenir. Bu 

nedenle, Evrensel Işınım tüm dünyaya indi ve ruhlar bu ve diğer dünyalarda benim etkimi aldılar, çünkü 

ben tüm yaratıklarımı kurtarmaya geldim. 

36 Ne bu zamanı boşa harcamanızı ne de adımlarınızdan bir iz bırakmadan dünyadan geçip gitmenizi 

istiyorum. Size emanet ettiğim tohumun gerçek besleyicileri olmanızı ve bu dünyadan ayrıldığınızda, 

tohumunuzu insan kardeşlerinizin ruhlarında yeşertene kadar çalışmaya devam etmenizi istiyorum. 

37 Sizi talimatlarıma bağlamak istemiyorum. Sizi sadece sevgiyle teşvik ediyorum, çünkü benim 

talimatımla hazırlanan ruhunuzdan doğandan başka hiçbir emrin yerine getirilmesini kabul etmeyeceğim. 

Yasalarım çerçevesinde özgür olun, ama itaati alışkanlık haline getirin. İnsanı yöneten ve özünde bir olan 

iki yasayı yerine getirin, çünkü ikisi de Benden kaynaklanır. 

38 Tüm insanlar için dua edin, Benim için herkesin uyumunu ve anlayışını arzulayın ve dualarınız bir 

şarkı gibi, ateşli bir ilahi gibi yükselsin, ruhları aydınlatsın ve onlara kaderlerinin hedefine ulaşacakları 

yolu göstersin. 

39 Sözümün gücüyle çekilerek bu yerlere geliyorsunuz, sevgili insanlar. İçlerinde Benim varlığımı 

aramak ve kaygılarınızı Benim önüme koyabilmek için bu toplantı yerlerine gelmenize gerek yok. Çünkü 

benim her yerde olduğumu, her yerde bulunduğumu ve sizi her yerde duyduğumu biliyorsunuz. 

40 Uğruna geldiğiniz benim sözümdür, aradığınız ruhunuz için besin görevi gören ilahi özdür. 

41 Hepiniz biliyorsunuz ki, sizinle bu şekilde konuşmayı bırakacağım zamanı size bildirdim ve bu 

nedenle Sözüm ses taşıyıcısı aracılığıyla her duyulduğunda gelmek için acele ediyorsunuz. Çünkü siz 

kendiniz, size yaptığım vahiylerin sonuncusunu ruhunuzda saklamak istiyorsunuz. 

42 Yerine getirmek üzere geldiğiniz ruhani görevin içsel bilgisi içinizde yavaş yavaş uyanıyor ve 

sorumluluğunuz sizi meşgul etmeye başlıyor çünkü Yasamı eserlerle, sözlerle ve düşüncelerle vaaz 

etmenin ne kadar zor ve güç olduğunu anladınız. 

43 Yakında benim sözümden çıkacaksınız. Ancak bocalamamanız için, Üstat aralarından ayrıldıktan 

sonra birleşen İkinci Çağ öğrencilerimin örneğinden ilham almalısınız. Birliktelikleri sayesinde 

birbirlerine güç, cesaret, kuvvet ve inanç verdiler. 

44 Toplantılarınızda benim varlığımı hissedip hissetmemeniz ve tezahür zamanımı kaçırmamanız 

sizin uyumunuza bağlı olacaktır. 

45 Şimdiye kadar dinleyerek kendinizi güçlendirdiniz, yarın çalışarak kendinizi daha da 

güçlendireceksiniz. Çünkü öğretilerimin özüne nüfuz ettiğinizde, öğretilerimin her birinin anlamını 

keşfederek hayrete düşeceksiniz. 

46 Size getirdiğim öğretiyi kavramak için birleşen ve bu zamana hazırlananları şimdi bile 

kutsuyorum. Çünkü bu çalışmada öğrenciler Sözümün gerçek yorumunu keşfedecekler. Ve size diyorum 

ki, Sözüm nasıl ışık saçıyorsa, sizin yorumunuz da komşunuzun yolunu aydınlatacaktır. 

47 Bu öğretinin iyi yorumcuları, ayinlerinin rutini içinde uykuda olan dindaşlarını nasıl 

uyandıracaklarını bilecek ve onlara ulaşarak onları tefekkür eksikliğinden kaynaklanan kafa karışıklığı 

altında kalmaktan kurtaracaklardır. 

Daha sonra bu halk tüm dünyaya yayılacak ve duyduklarına tanıklık edecek ve aynı zamanda Yasamı 

ve Öğretimi - sadece şimdi size söylediklerimi değil, yaşadığınız çağlar boyunca size açıkladığım her şeyi 

- açık sözlerle açıklayacaktır. 

48 Hemcinsleriniz tarafından gülünmekten ya da reddedilmekten korkmayın. 
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49 Sizi temin ederim ki, bu spiritüalist ırk insanlık arasında ortaya çıktığında, ona çoktan birçok ve 

çok büyük spiritüel tezahürler vermiş olacağım. Bu tezahürler ruhsal olarak Beni bekleyenlerin 

birçoğunun Benim çoktan gelip konuştuğumdan şüphelenmesine neden olacak. Sizin geldiğinizi 

gördüklerinde ve sözlerinizi duyduklarında, sizi benim elçilerim olarak tanıyacaklarını düşünmüyor 

musunuz? 

50 Size doğrusunu söyleyeyim, ilahiyatçılar bile bu kadar çok olayın nedenini kendilerine 

açıklayacaklar. 

51 Halkım büyük bir ordu gibi yeryüzüne dağılacak. Ruhum halkın üzerinde olacak ve onları 

mücadelelerinde cesaretlendirecek, öyle ki, bu zamanda ve geçmiş zamanlarda size verdiğim sözlerin 

sonuncusu bile yerine gelsin. 

52 Sözümü artık duymayacağınız günleri düşündüğünüzde neden ağlıyorsunuz? Rahat olun ey 

kalabalıklar, çünkü sizi yalnız bırakmayacağım. 

53 İkinci Çağ'da ayrılışımdan sonra Meryem'i havarilerin koynunda nasıl bıraktığımı hatırlıyor 

musunuz? 

54 Sevgi dolu danışman, anne, acı çekenlerin tesellisi, bir süre bu öğrenciler arasında kaldı. 

55 Çarmıh'ta çektikleri acı, kendilerini Efendileri olmadan, O'nun Sözü olmadan gördüklerinde, bu 

kalplerden ayrıldıklarında, yerine getirmeleri gereken görevi anladılar ve yeryüzünde İyi Haber'i yaymaya 

başladılar. Rab, sevgi dolu nezaketini insanlığa miras olarak bırakmış olan Meryem'i yeryüzünden 

kaldırdı. 

56 İlahi Kürsü'nün önündeki yeni öğrenciler olan sizler, bir ses taşıyıcısının ağzından Benim 

tezahürümden "mahrum" kaldığınızda, sizi yalnız bırakacağımı sanıyorsunuz. Ama size söylüyorum: 

Meryem ölmedi, ruhsal Anneniz sınavda, terk edildiğinizi düşündüğünüz ve Ben'in yokluğumu 

hissettiğiniz günlerde, size her zamankinden daha yakın olmama rağmen yanınızda durmaya hazır. Onun 

anne sevgisi kendinizi güçlü hissetmenize ve önünüze söz ve eylemlerle koyduğum öğretilerin gerçek 

anlamını anlamanıza yardımcı olacaktır. 

57 Sizler Benim Yasamın askerleri ve ruhanileştirme ekicileri olacaksınız. Ama bugünden size ilan 

ediyorum ki, spiritüalizmin yeryüzünde bir üssü ya da bir insanda bir temsilcisi olmayacaktır. Onun 

egemenliği bu dünyaya ait olmayacaktır ve tek rehberiniz Mesih'teki vicdanınız olacaktır. 

58 Sezgisel gözünüz kalabalıklar arasında yeni "işçileri" nasıl keşfedeceğini bilecektir. Ama 

"yağlayan" ya da kutsayan sizin elleriniz olmamalıdır. Çünkü bir ruha armağanlar, görevler ya da 

misyonlar emanet edebilecek tek kişi benim - her varlığın kaderini yazan tek kişi. 

59 Tüm bunları size, hataya ya da hakikat içermeyen eylem ve ayinlere düşmenizi önlemek için 

anlatıyorum. 

60 Sizler yalnızca benim ekicilerim, peygamberlerim, elçilerim olacaksınız. Ama gizli hazine yine de 

Rabbinin elindedir. 

61 Aranızda tam bir uyum ve kardeşlik olması benim isteğimdir, öyle ki her şeyin düzen, sevgi ve 

ruhanileşme içinde olması gereken bir halkta lordlar, yöneticiler ya da tiranlar ortaya çıkmasın. 

62 Eğer görevinizi size gösterdiğim şekilde yerine getirirseniz, örneğiniz tanınacak ve gücünüz 

spiritüalizm için gedikler açmak zorunda kalacaktır. 

63 Putların sapkınlığını ortaya çıkaran, mağrur hükümdarı ve despot efendiyi kaidesinden indiren, 

materyalizmin egemenliğinin geçici gücünü yok eden şeyin benim öğretilerimin ışığı olması gerektiğini 

anlayın. 

64 Yarın ruhani yaşamı vaaz etmek üzere bugün hazırladığım insanlar zengin olmayacak, hazinelere 

ya da maddi mallara sahip olmayacaklar. Çünkü yaptıkları işlerle, Tanrı'nın gerçeğinin, sevgisinin ve 

adaletinin sizin aldatıcı zenginliklerinizin gücüne dayanmasına gerek olmadığını dünyaya kanıtlamak 

zorunda kalacaklardır. 

65 Sevgi, inanç, sağlam irade bu çalışmayı insanlık arasında bilinir kılacak güçler olacaktır. Mesih'i 

ve öğrencilerini örnek alın, o yaşamlar ve size verdikleri öğretiler üzerinde düşünün, size doğruyu 

söylediğimi göreceksiniz. 

66 Elim hiç bozuk paraya değmedi. Belirli bir vesileyle, İmparator'a karşı görevlerimle ilgili 

görüşümü ifade etmemi istemek için bunlardan biri kasten Bana gösterildiğinde, o paraya sadece baktım 
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ve ona dokunmadan Bana soran kişiye şu cevabı verdim: "Tanrı'nın olanı Tanrı'ya, İmparator'un olanı 

İmparator'a verin." 

67 Bu son öğretilerimden biridir, ama sonuncusu değildir. Kısa bir süre için sizinle konuşmaya devam 

edeceğim ve sonra kesinlikle artık bir insanın zihni aracılığıyla konuşmayacağım. 

68 Ben ayrıldıktan sonra düşünebilmeniz için size bir düşünme süresi vereceğim. Bu süre zarfında 

sezgi yavaş yavaş ruhtan ruha çeşitli biçimlerde canlanmaya başlayacaktır. 

69 Şimdi anlamadığınız her şeyi o ruhani tefekkür günlerinde anlayacaksınız ve aynı zamanda yeni 

vahiyler ve kehanetler sizi şaşırtacak. 

70 Birinin esini diğerininkiyle doğrulanacak ve böylece öğrencilerde hiçbir kuşku doğmayacaktır. 

71 Roque Rojas ve Damiana Oviedo o dönemde ruhani tezahürüm için ilk ses taşıyıcılarımdı. Adam 

anlayışında İlyas'ın ışığını aldı, bakire ise Efendi'nin ışığını aldı. Bununla size elçiliğimde kadının da erkek 

kadar masamda oturduğunu göstermek istedim. Ruh her ikisinde de aynıdır. Ruhları aradığım Çağ olan bu 

Üçüncü Çağ'da neden ikisi arasında bir ayrım yapayım? 

72 Roque Rojas ve Damiana Oviedo sizin öncüleriniz. Çölün ortasında ilahi sesi duydular ve bunun 

gerçek olup olmadığını sormadan inandılar. Biri peygamberin sesini duydu, diğeri Efendi'nin 

merhametinin dokunuşunu hissetti. 

73 O zamandan beri sana kaç sır açıkladım! İlk ses taşıyıcıları öldü ve diğerleri ortaya çıktı ve 

günümüze kadar bu böyle devam etti. Hepsinin niyeti saf değildi. Bazıları inanç, hakikat sevgisi, özveri ve 

fedakârlık konusunda örnek olmuştur. Ama bazıları kibirliydi, dalkavukluğu ve ödülü severdi. 

74 İşitenlerin çoğuna başlangıçtan beri gerçek meyveyi tanımayı öğrettim ve şimdi size, izleri 

gerçeğin ateşinde yakarken, gerçeğimi hemcinslerinize besin olarak getirmenizi söylüyorum. 

75 Size şunu söylemeliyim ki, ses taşıyıcılarınıza nasıl bakacağınızı asla bilemediniz çünkü onlar için 

anlayış ve şefkatten yoksundunuz. Ama o yürekleri nasıl neşelendireceğinizi ya da onlara nasıl 

bakacağınızı bilmediğiniz için, en azından gelecekte onların dudaklarından dökülenleri, yani benim 

sözümü, yani yeni kudret helvasını koruyun. 

76 Spiritüalistler yeryüzünde çoğaldığında, onları sıradan falcılar sanacak ve gelecek hakkında soru 

sormak için onlara yaklaşacak pek çok kişi olacaktır. Bilim insanları onlara ruhların yaşamı ve diğer 

dünyalardaki ya da gezegenlerdeki yaşam hakkında sorular soracaktır. 

Tüm bunları size tahmin ediyorum ki, kendinizi aptalca soruların saldırısına uğramış bulduğunuzda, 

dua etmeyi hatırlayabilesiniz, böylece Babanız size söylemeniz gereken şeyi - hemcinslerinizin aptallığı ya 

da merakı karşısında paylaşmanız için O'nun isteğini - esinleyebilsin. 

77 Size vahiylerimden tek bir tanesini bile değiştirmemenizi ya da henüz açığa çıkma zamanı 

gelmemiş olanı keşfetmeye çalışmamanızı emrediyorum. Zırhınızı her zaman korumalısınız - sanki 

hemcinslerinizin ışığa olan susuzluğunu gideren kristal berraklığındaki suyu almaya hazır bir 

kaynakmışsınız gibi ve gizem perdesini kaldıran sizin eliniz olmamalı. Yeryüzünde yedi mühürlü kitabı 

açmaya layık biri var mıydı? Sadece Kuzu'nunki buna layıktı, yani sadece bu kişi bunu yapabilecek güce 

sahipti. İnsana burada yeryüzünde ifşa edilecek pek çok öğreti olduğunu, ama aynı zamanda sadece 

Ruh'un yüksek konutlarında yaşadığında kendisine ifşa edilecek pek çok öğreti olduğunu da bilin. 

78 Beni her yerde bulacaksınız, Benim varlığım yol boyunca her yerdedir. Kendimi hem çölün 

ortasında bir vahaya hem de fırtınalı gecede bir deniz fenerine dönüştürüyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 282 
1 İlahi ışık sizin için parlar, size yeni bir talimat vermek için bir kelime haline gelir. Ne mutlu 

yüreğini bir tapınak gibi hazırlayana, çünkü sözümü işittiğinde gerçek yaşama ulaşmıştır. 

2 Hepiniz gelin ve benim aşk mucizemi öğrenin. Günahkârların dudakları aracılığıyla günahkârları 

kurtarmaya geldim. 

3 Bu çağda size, içinize yerleştirdiğim bir miras ya da armağan olarak sahip olduğunuz gücü 

gösteriyorum. Bu maddenin değil, ruhun gücüdür. Çünkü insan beden aracılığıyla güçlü, büyük ya da bilge 

değildir, ruh aracılığıyla böyledir. 

Adımlarını iyilik yolunda yönlendiren ve göksel Babasının isteğine itaat eden kişiyle konuşuyorum - 

yaşamı yönlendiren ve yöneten yasalara itaat eden kişiyle. Bu kişi, kendisini her zaman ışık, barış ve 

hakikat yoluna yönlendirecek güçlü güçler tarafından desteklendiğini hissetmelidir. 

4 Öğrenci: Yeni Çağ'ı başlatmak için size ruhani bir armağan olarak getirdiğim bu basit söz, sadeliği 

ve dışa dönük alçakgönüllülüğüyle Benim şaheserlerimden bir diğeridir. İnsanın aklı aracılığıyla Tanrısal 

olanı ona bildirmek için bu arayış biçiminin hepinizin keşfedeceği bir anlamı, bir önemi ve bir anlamı 

vardır. 

5 İlahi düşüncelerimin bazı insan dudaklarında nasıl bir sese dönüştüğünü görün; saf olmasalar da, 

bu hizmet anında size ruhani yaşamın gıdasını vermek için saflaşırlar. 

6 Hem ruhunuzun hem de bedeninizin Beni kabul etmek üzere arınacağı gün size ne vermeyecek? 

7 İnancınız küçük, sevginiz ve hazırlığınız zayıftı. Yine de, Sözümden aldığınız meyve sizi 

uyuşukluğunuzdan kopardı, size anlamayı, sevmeyi, çalışmayı ve talihsizliklerinizde ıssız bir çöl olan ve 

şimdi mücadeleler ve sürekli denemelerle dolu yaşamınız için bir vahaya benzeyen ruhun yaşamını 

hissetmeyi öğretti. 

8 Bu öğretiyi anlamaya çalışırsanız, bu zamanda Ben'siz insanın bir hiç olduğunu tam olarak idrak 

edenler arasında olacaksınız. 

9 Şu dünyaya bakın - gururlu, meydan okuyan ve bu yüzyılın nesillerini hayrete düşüren 

insanoğlunun tüm eserleriyle kibirli. Çoğunluk olarak ruhani olana inanmazlar ve onu sevmezler. Bu 

nedenle dua etmezler ve yasalarıma uymazlar. Yine de, bilimlerinin yardımıyla yarattıkları harikalarla 

dolu bir dünyayı gösterebildikleri için memnun ve gururlular. 

10 Ama insanların yüzyıllar boyunca bilim, mücadele, savaş ve gözyaşlarıyla inşa ettikleri bu şaşırtıcı 

dünyayı yine de kendi elleri ve silahlarıyla yok edecekler. İnsanlığın, sevgiden, adaletten ve gerçek bir 

mükemmellik arzusundan yoksun çalışmalarının sürdürülemezliğinin ve kırılganlığının farkına varacağı 

zaman şimdiden yaklaşmaktadır. 

11 Yakında Tanrı olmadan bir hiç olduğunuzu, insanın ruhu ve insani kısmı arasında uyumlu bir 

varoluş yaratacak gücü, yaşamı ve aklı yalnızca Benden alabileceğinizi öğreneceksiniz. 

12 Dünyaya hayat vermek için yeni sözümle geldim çünkü yüzyıllar ve çağlar boyunca insanlık 

sadece ölümün hüküm sürdüğünü gördü. Varlığınızda ölümün hüküm sürmesinin nedeni neydi? Sevgi 

eksikliği. 

13 Size gerçekten söylüyorum, sevgi evreni hareket ettiren değişmez güçtür. Sevgi yaşamın kökeni ve 

anlamıdır. 

14 Şimdi herkes için ruhsal bir diriliş zamanını başlatıyorum - bir çarmıhın tepesinden dünyaya 

saçtığım o kutsanmış sevgi tohumunu yeşerteceğim, size öğrettiğim gibi insanlar birbirlerini severlerse, 

"ölümün" dünyadan silineceğini ve onun yerine yaşamın insanlar üzerinde hüküm süreceğini ve tüm 

işlerinde kendini göstereceğini duyuracağım bir zaman. 

15 Bugün, her geçen gün, tüm yeteneklerinizi uyumlu bir şekilde geliştirmeye çalışmadığınız için 

insanlar tarafından çok kusurlu bir şekilde bakılan bilim ağacının acı meyvelerini yiyorsunuz. O halde, 

yalnızca zekâyı eğitip ruhu ve kalbi ihmal ettiğinize göre, keşiflerinizi ve çalışmalarınızı nasıl iyi yönlere 

yönlendirebilirsiniz? 

16 Aranızda vahşi hayvanlar gibi olan, tutkularını tamamen serbest bırakan, komşularına karşı nefret 

duyan, kana susamış ve kardeş ulusları köle yapmaya çalışan insanlar var. 

17 Eğer herhangi biri Benim Doktrinimin insanın ahlaki çöküşüne neden olabileceğine inanırsa - 

gerçekten, size söylüyorum, büyük bir yanılgı içindedir; ve bunu şüphecilere, materyalistlere ve bu çağın 
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kibirlilerine kanıtlamak için, bilimlerinin meyvesini biçmelerine ve yemelerine izin vereceğim, ta ki 

canlarına tak edene kadar, Bana şöyle diyen itiraf ruhlarından çıkana kadar: "Baba, bizi affet, sadece Senin 

Gücün, akılsızlığımızda serbest bıraktığımız güçleri durdurabilecektir." 

18 O zaman yardımlarına koşacak ve onlara esenlik vereceğim, çünkü gururları onlara acı kâsesinden 

çoktan içirmiş olacak. Onları iç huzura ve kendilerini tefekküre kavuşturacağım, böylece onlar - o zaman 

zaten yeni bir yaşamda - ruhani olanın değerini keşfedecek ve bunu işlerine nasıl uygulayacaklarını 

bilecekler. Hayatın, telleri sevgi, maneviyat ve bilimi temsil eden bir lir gibi olduğunu, ancak bunların 

uyum içinde olmadıkları için maneviyatın yüce sesi olan sevginin tatlı sesini üretemediklerini anlamalarını 

sağlayacağım. 

19 Bazılarına "Beni neden inkâr ettiniz?" diye soracağım yargı zamanı geldi. Ve diğerleri, "Bana 

neden eziyet ettiniz?" Kendisine nüfuz edememiş olan kişi Benim Krallığımın varlığını inkâr etme hakkına 

sahip midir? Benim gerçeğimi tanımıyor olmanız, onu nasıl keşfedeceğinizi bilmiyor olmanız, onun var 

olmadığı anlamına gelmez. Yalnızca kavrayabildiğiniz şeylerin var olduğuna inanıyorsanız, size 

cehaletinizin büyük ve kibrinizin çok büyük olduğunu söylüyorum. 

20 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'yı ve O'nun egemenliğini inkâr eden kendini inkâr etmiştir. 

Kendini bağımsız gördüğü için gücünü kendinden almak isteyen ve Tanrı olmadan da büyük olabileceği 

gibi gururlu bir duyguya kapılan kişinin dünyadaki adımları çok kısa olacaktır. Yakında yoldan sapacak ve 

çektiği acılar çok büyük olacaktır. 

21 Gerçek akademisyenler nerede? 

22 Bilgi, varlığımı hissetmektir. Bilgi, ışığım tarafından yönlendirilmek ve isteğimi yerine 

getirmektir. Bilgi, yasayı anlamaktır. Bilgi sevmektir. 

23 Komşusuna sevgiyle faydalı olmak isteyen kişi, hayatın sunduğu pek çok yoldan herhangi birinde 

kendini iyiliğe adar. Kendisini İlahi İrade tarafından çok yüksek amaçlar için kullanılmaya hazır bulacak 

olan bir insan olduğunu bilir. Sizden, ey öğrenciler, bilgi edinmenizi istiyorum ki böylece yukarı doğru 

gelişim yolunu kaybetmiş olanları hatalarından kurtarabilesiniz. 

24 Gerçek sevgi - kalbin insani duygularının ötesine geçen sevgi - bilgeliğin meyvesidir. Sözümle 

hayal gücünüze nasıl bilgelik ektiğimi görün ve ardından sevginizin meyvesini bekliyorum. 

25 İyilik yapmanın, teselli etmenin ve hizmet etmenin pek çok yolu vardır. Hepsi tek olan sevginin 

ifadeleridir - ruhun bilgeliği olan sevgi. 

26 Bazıları bilim yolunda, bazıları ruh yolunda, bazıları duygu yolunda yürüyebilir, ancak hepsinin 

toplamı ruhani uyumla sonuçlanacaktır. 

27 Var olan farklı yolları ayırt etmeyi ve hemcinslerinizin yürüttüğü farklı misyonlara saygı duymayı 

öğrenin. Bunun için açık bir zihne, doğru yargıya, sakin bir zihne ve derin bir bakışa sahip olun. Bu 

niteliklere sahip değilseniz, düşündüğünüzden daha fazla dini topluluk ve bildiğinizden daha fazla sayıda 

ayin ve tarikat olduğunu keşfettiğinizde haklı bir nedeniniz olmadan öfkeleneceksiniz. 

28 Kendinizi hazırlamazsanız, kendinizi yaklaşan savaşın ortasında bulduğunuz gün kafanız karışmış 

ve etkilenmiş hissedeceksiniz. 

29 Anlamakla ilgilenmeden Beni işitenler, bu öğretiyi kavrayan ve açıklayanlara ait olamayacaklardır. 

Diğerleri ise Sözümün anlamını tanımaya çalışırlar, onu hissederler, severler, ruhlarında, kalplerinde ve 

beyinlerinde taşırlar. Bunlar her geçen gün öğretmenlik bilgime daha fazla nüfuz ediyor. 

30 Bu öğrenciler arasında daha fazlasını bilme, mükemmel bir şekilde sevme arzusu ön plana 

çıktığında, yüzlerinde iyiliğin, hayırseverliğin güzelliğinin, ruhsallaşmanın görkeminin yansıdığını 

göreceksiniz. 

31 Bununla birlikte, şu anda bile hiç kimse onun yüzünü, her insanın içinde yaşayan o yüksek 

varlığın, ruhun erdemlerini yansıtan bir hakikat aynası olarak gösteremezdi. 

Ama sizin ötenizde yaşayan ve dokunan ve aynı şekilde sizin çalışmalarınız, kelimeleriniz ve 

düşünceleriniz aracılığıyla yüzünü gösterebilen o ruhani dünya hakkında size ne söyleyeyim? Bu varlıklar 

için her insan kendini tanıtmanın bir aracıdır, enkarne olmuş her ruh bir birlik bağıdır ve her beyin insan 

dünyasıyla temas kurmanın bir aracıdır. 

32 İnsanların düşünceleri iyiye yönelirse, kendilerini yüksek amaçlara adamış yüksek, aydınlık 

varlıklar tarafından kullanılacaklardır. Ancak insanların düşünceleri her iyi etkiyi reddeder ve duygularının 
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ve yeteneklerinin düşük ruhlar tarafından kullanılmasına izin verirlerse, bunlar yalnızca daha düşük 

tutkuların meyve vermesini sağlayacaktır. 

33 Size Ruhlar Dünyası'nın etkisi altında yaşamayan tek bir insan zihni olmadığını söylüyorum. 

34 Pek çok kişi bunu inkâr edecektir, ancak hiç kimse insan zihninin sadece ruhani varlıkların ve 

kendi hemcinslerinin değil, aynı zamanda benim de düşüncelerimi ve titreşimlerimi almasının imkânsız 

olduğunu kanıtlayamayacaktır. 

35 Bu tüm insanlık için bir vahiydir - yayıldığında onu büyük bir sevinçle karşılayacak açık kalpler 

bulacak bir vahiy; aynı şekilde inatçı muhalifler ve savaşçılarla da karşılaşacaktır. 

36 Ama ruhani krallığın ışığının insanların yaşamlarında parlamasını engellemek için ne 

yapabilecekler? İnanmayanlar bu titreşimi ortadan kaldırmak için hangi araçları kullanabilecekler? 

Kendisinin Tanrı'nın yaratıcı ve canlandırıcı gücü olan evrensel etkinin dışında olduğuna inanan kişi 

kimdir? 

37 Ruhunuzla, ruhunuzla ve aklınızla konuşuyorum ama size tekrar söylüyorum, varoluşun diğer 

düzlemlerinden mesajlar, fikirler ve ilhamlar alıyorsunuz ve tıpkı ruhunuzun bu bedeninizde enkarne 

olmak için nereden geldiğini bilmediğiniz gibi, ona görünmez ve anlaşılmaz bir şekilde tezahür edenin 

kim olduğunu da bilmiyorsunuz. 

38 Bu öğretileri dinleyen sizlere, ses taşıyıcılarının doğru ve saf olduğunu düşünmemeniz gerektiğini 

söylüyorum çünkü onların zihin organlarında titreşen benim ilhamımdır. Hayır, onlara sadece ışığımı alma 

ve onu kelimeler şeklinde iletme yeteneği bahşedildi. Onlar, insanların ruhsal dünyanın ışığının her zaman 

kendi varlıklarına parladığını tam olarak idrak ettikleri ve Tanrı'nın ebedi mesajını mükemmel bir şekilde 

almak ve iletmek için kendilerini hazırladıkları ve ruhsallaştırdıkları zaman, gelecek zamanlar için bir vaat 

olan ruhsal tezahürün öncüleridir. 

39 İnsanlık, maddi olarak kanıtlayamadığınız şeyleri inkar ediyorsunuz. Size sadece dünyaya ait olanı 

bildiğinizi söylüyorum. Eğer ruh hakkında biraz bilginiz olsaydı, ruhani dünyanın varlığını, etkisini ya da 

tezahürünü inkâr etmeye cesaret edemezdiniz! 

40 Çok sayıda ışık varlığı sizin için aracılık ediyor. Onlarla duada, düşüncede ve inançta nasıl 

birleşeceğinizi bildiğiniz gün, yaşamınızda yenilmez bir güç, insanüstü bir güç deneyimleyeceksiniz ve 

asla tökezlemeyeceksiniz. 

41 İnsanoğlunun etrafında görünmez bir karanlık ve karmaşa dünyası da vardır. Onun hain 

saldırılarına karşı savaşmaya hazır olduğunuz günden itibaren, hayatınızda bilinmeyen bir özgürlük ve 

huzur hissedeceksiniz. 

42 Bilin ki bir zihin benim Tanrısallığımın ve Ruhlar Dünyası'nın titreşimini ve etkisini almaktan asla 

vazgeçmeyecektir. 

43 İnsan maddeye ait olanı sevmiştir, değerlerine sahip olduğu yer burasıdır, kalbini, aklını ve 

duyularını yönlendirdiği yer burasıdır. Bu nedenle, ruhla ilgili olan her şeyi göz ardı eder ve yok sayar. 

Eğer insan ideal olarak ruha sahip olsaydı, duyularını o kadar rafine ederdi ki, bugün size söylediklerimin 

hiçbiri onun için bilinmez olmazdı. 

44 Tanrı'nın ruhunun, doğası gereği, evrendeki her ruh varlığıyla temas halinde olduğunu bilecek ve 

bunun bilgisine sahip olduğu ve imanla aydınlandığı için, yaratılan her şeyi canlandıran güç, yaşam ve ışık 

olan ruhumun yayılmasının kendisine ulaşması için çaba gösterecektir. 

45 Doğrusu ben size diyorum ki - ve bunu unutmayın: Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıtmam 

imkânsız değildir. Kendimi tanıtmasaydım bu imkânsız olurdu. 

46 Öğrenciler, sizin göreviniz ruhu ve zihni tüm ruhani titreşimleri algılamaya, hissetmeye, inanmaya, 

yaşamaya, sevmeye ve itaat etmeye duyarlı hale getirmektir. 

47 Size tekrar söylüyorum: Tüm insanlık ruhani ışığın kendisine ulaşmasını engellemeye çalışsa bile, 

bunu asla başaramaz, çünkü insan sahip olduğu yaşamı, var olan her şeyde titreşen Ruhumdan alır. 

48 Şu anda benim her yönden garip gelebilecek ama anladığınız öğretimi dinliyorsunuz. Bu toplantı 

salonları gibi fakir ve mütevazı yerlerde tezahür etse de, bunların sıradan yerler olmadığını, adanmışlığa, 

ruhanileşmeye ve ilahi mesajı almaya hazırlanmaya adanmış basit pansiyonlar olduğunu biliyorsunuz. 

Şu anda Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıttığımı biliyorsunuz, ama konuşan akıl değil, Benim 

ilhamımın ışığını alan ruhtur - akıldan geçtiğinde düşünceye dönüşen ve dudaklara ulaştığında kelimelere 

dönüşen bir ışık. 
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49 Bu, Üçüncü Çağ'da size açıkladığım en güzel armağanlardan biri oldu; böylece ruhunuzda var olan 

nitelikler ve onun için hâlâ neyin saklı olduğu hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. 

50 Kendinizi daha iyi tanıyabilmeniz için ruhsal iç dünyanıza nüfuz edin. Çünkü yalnızca madde 

olduğunuzu düşünürseniz, büyüklüğünüzü inkâr etmiş ve varlığınızın özünü yanlış değerlendirmiş 

olursunuz. 

51 Ruhun hakikatini bilmekle ilgilenmediğiniz sürece, zayıf ve cahil olacaksınız ve olduğunuz her şey 

ve sahip olduğunuz her şey beden aracılığıyla açığa çıkmayacaktır. 

52 İnsanların materyalist bilimi, insanların omuzlarına dayanılmaz bir yük bindirmiştir. Hepiniz 

yorgunsunuz, şu anda yolunuzda güçlükle yürüyorsunuz, ama ben hepinizi bekliyorum. 

53 İnsanlar, daha ileri gidemeyen arkadaşlarınızı bu ruhani ziyafete davet edin. Onların zihinlerinde 

bir bilgi hazinesi taşıdıklarını görecek ve "Ne eksikleri olabilir ki?" diyeceksiniz. Yine de ruhlarında ıssız 

bir boşluk vardır. 

54 "Ey ölümden bıkmış ve yüreği hayal kırıklığına uğramış aydınlar, Bana gelin. Kafası karışık olan 

ve sevmek yerine nefret eden sizler Bana gelin. Sizi dinlendireceğim ve buyruklarıma itaat eden ruhun asla 

yorulmayacağını anlamanızı sağlayacağım. Sizi zekayı asla şaşırtmayan bir bilimle tanıştıracağım." 

55 Yürekleri soğuk ya da yargıları ağır olduğu için Bana gelmekten korkmayacaklar. Her biri için 

sevgisizlikten hayal kırıklığına uğramış kalpleri aydınlatacak bir ışık huzmesi gibi olacak bir cümlem, bir 

kelimem olacak. Bana inanmamanız ya da Beni sevmemeniz önemli değildir. Bu, sizi soframdan 

dışlamam için bir neden değildir. Ben günahkârlar için geldim. 

56 Biliyorum ki pek çok kişi kibirlerinden dolayı öğrenmeye gelmeyi reddedecek çünkü zaten her 

şeyi bildiklerini düşünüyorlar. Ama mesajlarımdan birini duymaları yeterli olacak ve onlara hala bir 

kalpleri olduğunu, gerçek sevgi için ölmediklerini, hala Benim yanımdaki küçük çocuklarım olduklarını ve 

hala ağlayabildiklerini kanıtlayacağım. 

57 Benim sevgi öğretilerim, bu öğretileri ses taşıyıcıları aracılığıyla duyan birkaç kişi için değildi. 

Mesajım tüm insanlar tarafından bilinmek üzere dünyaya geldi. İşte bu nedenle size bunun birçok biçimde 

dünyanın sınırlarına ulaşacağını söylüyorum, çünkü bu, yeryüzündeki sıkıntı zamanlarının doruğuna 

ulaşacağı İkinci Çağ'da insanlığa vaat edilen tesellinin başlangıcıdır. 

58 Bugün, insanların tutkularının, ahlaksızlıklarının ve düşmanlıklarının en derin uçurumlarına son 

sürat daldıklarını gördüğümde, onlara kurtarıcı yardımı vermek için gelmem gereken zamanın geldiğini 

biliyorum. Ne kadar dibe batmış olurlarsa olsunlar, sesimin ruhlarına ulaşmasına izin vereceğim ve onlara 

şöyle diyeceğim: "Ben seninleyim, Bana gel, ışığı ara, karanlıktan kurtulmana yardım edeceğim ve sonra 

Benim barış kalkanım altında iyileşeceksin." 

59 Sesim onun varlığının iç tapınağında duyulacak - insanın kendi ruhu olduğu için yok edemediği 

tapınak. 

60 Unutmayın: Küçük bir çocukken hepiniz masumiyet içinde, bir gülün çiçeklerini andırarak 

yaşadınız. Ancak daha sonra gövdelerinden dikenler çıktı ve artık çiçek üretmez oldular. İnsanlığın Bana 

bir kez daha sunduğu şey dikenlerdir ve bahçıvanın bilge bıçağının bu bitkileri budaması gerekecektir, 

böylece gelecek bahar yine gül çiçekleri açacaktır. 

61 Bugün kısa bir süre için dünyayı arkanızda bırakın ve ruhunuzla Bana gelin. Yüzyıllar boyunca 

insanoğlu dua etme biçiminde hata yaptı, bu yüzden kendini güçlendirmedi ya da yaşam yolunu Benim 

sevgimle aydınlatmadı, çünkü ruhuyla değil duyularıyla dua etti. 

62 İnsanın böylesine büyük bir eğilime sahip olduğu imgelere hürmet, içsel duanın ruhani hazlarından 

zevk almasına izin vermeyen bir zehir gibi olmuştur. 

63 İnsanlar sırf nasıl dua edeceklerini bilmedikleri için ne kadar çok sefaleti de beraberlerinde 

sürüklemişlerdir! Ve bu çok doğaldır, öğrencim: Ruhumda var olan yaşam kaynağına yaklaşmak için 

hiçbir şey yapmayan bir insan yaşamın sınavlarını geçmek için hangi ruhsal güce sahip olabilir? Beni 

zirvelerde, ışıkta bulmak için tırmanabileceği halde, Beni uçurumlarda, gölgelerde arıyor. 

64 Ah, keşke bu çağın insanları duanın gücünü anlayabilselerdi - ne kadar çok insanüstü iş 

başarırlardı! Ancak onlar, dokunmak ve görmek için ilahi olanı cisimleştirmeye çalıştıkları bir 

materyalizm çağında yaşamaktadırlar. 
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65 Geçmiş zamanlardaki kullarım - Nuh, İbrahim, İshak ve Yakup, Yusuf ya da Musa duanın gücünü 

biliyorlardı ve bu konuda insanlığa silinmez bir kanıt sundular, dua etme yöntemlerini tüm nesiller için bir 

örnek olarak bıraktılar. 

66 Bu insanlar için dua edilecek yerin önemi yoktu, varlıklarının özünde Rab'bin tapınağının içlerinde 

olduğunu biliyorlardı. Benim merhamet kaynağıma yaklaşmak için aradıkları yol inançtı - Benim 

Varlığıma, adaletime, Takdirime ve sevgime olan inanç. Bu adamların her birini büyük bir sınava tabi 

tuttum - öyle büyük bir sınav ki, tanıklıkları tüm zamanlar boyunca sürecek. Ve bu denemelerde sadık, 

itaatkâr, alçakgönüllü ve Yaratıcılarına bağlı kaldılar. 

67 Bu hizmetkârların inancına ve sevgisine verdiğim yanıt her zaman anında oldu ve onları yalnızca 

büyük inanç ve iyi niyet sahibi insanlara bahşedilen güç tezahürlerimin nesneleri haline getirdi. 

68 Size olan sevgim, çobanın çok sevdiği koyunlarına yaptığı gibi, sizi kurtarmak için vadilerde ve 

uçurumlarda sizi aramaya gelmemi sağlıyor. 

69 Ama sizin aracılığınızla yaratmak istediğim insanlarla ilgili amacımı bilmek isterseniz, bu ilahi 

mesajı öğrenebilmeniz için şu anda sizi dünyanın farklı noktalarından getirerek bir araya topladığımı 

öğrenebilirsiniz. 

70 Sayısız ders ya da öğretiye bölünmüş olan Sözüm aracılığıyla, sizi bu öğretinin öğrencileri 

yapacağım. Ve varlığınız bu öze doyduğunda, gelenekleri ve hataları arkanızda bıraktığınızda ve 

ruhsallaşmayı yaşamaya ve hissetmeye başladığınızda, kitlelere İyi Haberi getirmek için illere, halklara ve 

uluslara doğru yola çıkacağınız zamanı ve saati size vereceğim. 

71 Gökteki yıldızlar ya da denizdeki kumlar gibi çoğalacak ve barışa, adalete ve hakikate aç olan 

evlere, halklara ve anavatanlara bereket getireceksiniz. 

72 Ama unutmayın ki, bu savaş için yola çıktığınızda, şimdi hatırlamanızı sağladığım gibi, size her 

zaman yapmanız için ilham verdiğim ruhsal duayı zaten uyguladığınız içindir. 

73 Duanın gücü olmadan ne savaşta ayakta durabilir, ne sınavlara dayanabilir, ne de dostlarınıza dua 

etmenin mükemmel yolunu öğretebilirsiniz. 

74 Ancak ruhsal duanın gücünün kanıtlarını, geçmiş zamanlarda patrikler, önderler ve peygamberler 

olarak hatırladığınız kişiler tarafından verildiği gibi vermeniz gerekir. Bunlar sizin aracılığınızla gerçeğe 

dönüşecek olan kanıtlarla aynı olmayacaktır; çünkü şimdi başka bir zaman olduğunu, insanlığın ruhsal ve 

maddi olarak evrimleştiğini ve bu nedenle dua yoluyla elde ettiğiniz kanıtların ve mucizelerin eski 

zamanlarınkine eşit olamayacağını hatırlamalısınız. Yine de mucizevi olacaklar. 

75 Böylesine büyük faydalara layık olduğunuzu kanıtlamanız için yalnızca iki koşul gerekli olacaktır. 

Birincisi yaşam tarzınız olacaktır: doğru, yararlı, her zaman iyilik ve hayırseverlikten ilham alan. İkincisi, 

sizi yeryüzünde var olan her şeyden üstün kılacak, size güç verecek, öyle ki, zamanı geldiğinde sizi 

tehlikeden kurtaracak, sizi tüm sefaletin üzerine çıkaracak, sizi acıya karşı dayanıklı kılacak ve ölümü bile 

yenmenize yardımcı olacak bir inanç olacaktır. 

76 Size gerçekten söylüyorum, iyilik ve inançla, bu zamanda dua ve sevginin gücüne en iyi tanıklığı 

vereceğiniz güçlü ve insanüstü işler yapmayı başaracaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 283 
1 Sevgili öğrenciler, farklı yollardan geliyorsunuz ve ruhu Baba'ya yükseltmek için dua anında 

birleşiyorsunuz. Seni kabul ediyorum, sesimi duy. Yolunuzu kaybettiğinizde Bana dönün. Bugün 

Benimlesin. Uzun zamandır sizi çağırıyordum ve size gerçekten söylüyorum, her birinizi bekliyordum. 

2 Burada bir araya gelen sizleri insanlık adına kabul ediyorum. Size bahşettiklerimi böylece tüm 

insan kardeşlerinize de bahşetmiş oluyorum. Bu ağacın gölgesine gelenler ve ondan uzak olanlar Benim 

tarafımdan aynı şekilde sevilirler. 

3 Dua edin, millet, bu ruhun dilidir. Ama bu dili öğrenin ki, Benimle konuştuğunuzda aynı zamanda 

Beni anlayabilesiniz. Benimle saygı ve alçakgönüllülükle, ama bir babaya duyulan güvenle - bir arkadaşla 

konuşur gibi gizlilikle konuşun. 

4 Kalbinizi açın, burası benim tapınağımdır ve içinde öğüt, ilham ve vahiy olan sesimin duyulmasına 

izin verin. 

5 Öğretilerimin anlamına nüfuz ederseniz ve Benim sesimi bir koyunun çobanının sesini tanıdığı 

gibi tanırsanız, yaşamınızın her anında ve her anında sizinle konuştuğumu anlayacaksınız. Eğer böyle 

olmasaydı, "Söz" ebedi olmazdı. 

6 İnsan Benim gözümde her zaman küçük bir çocuk gibidir, tehlikelerle ve düşüşlerle tehdit edilir ve 

Ben onun Babası olduğum için, kalbi bazen öğütlerime, çağrılarıma ve derslerime sağır olsa bile, onu 

sever ve ona rehberlik ederim. 

7 Bugün insanlar büyük sınavlardan geçiyorlar, ama acılarına sevindiğim için değil, insanlar 

kendilerini kirlettiklerinde haklı olarak kendilerini arındırmak zorunda oldukları için. 

8 Hepiniz bilirsiniz ki Ben saf olanı severim, Bana yalnızca saf olan ulaşır. Vicdanınız size bunu 

söylüyor. 

9 Kendinizi tanıyabilmeniz ve dünyaya getirdiğiniz görevi anlayabilmeniz için, yaşamın size her gün 

ders olarak verdiği denemeleri inceleyebilmeniz ve yorumlayabilmeniz için Ruhumun ışığı tüm bedenlerin 

ve tüm ruhların üzerine dökülür. 

10 Neden birçoğunuz kaderinizin Benim tarafımdan denemeler, acılar, cezalar veya talihsizliklerle 

yazılmış olmasından korkuyorsunuz? Sizi mükemmel bir şekilde seven O'nun size dikenlerle dolu bir yol 

verdiğini nasıl düşünebilirsiniz? Gerçekten de, size söylüyorum, talihsiz ve talihsizliklerle dolu olan yol, 

gerçek huzurun, güvenliğin, gücün ve sağlığın, esenliğin ve bolluğun bulunacağı yolun tam olarak sizin 

için belirlenmiş, ayrıldığınız yol olduğunu anlamadan, sevinçlerin, özgürlüğün ve mutluluğun onda 

bulunacağını düşünerek, iradenize göre seçtiğiniz yoldur. 

11 Doktrinimde size sunduğum bu yol, yaratılışından itibaren ruhunuz için önceden belirlenmiş 

olandır, öyle ki onda nihayet özlemini duyduğunuz şeyi bulabilesiniz. 

12 Ne mutlu bu sözü duyduklarında yola dönenlere, çünkü bu sözde reddettikleri mirası yeniden 

bulacaklardır. 

13 Benim yolumda da denemeler var, ama bunlar ruh için talimatlardır, ışık ve vahiydir, hayat sizi 

mahvolmaya götüren öfkeli rotada durdurmak için size bir dürtü verir. 

14 Ruhani ruhunuzun tüm yetileri uyandırılabilsin ve kalbinizin tüm telleri ahenkli hale getirilebilsin 

diye binlerce sınava tabi tutuluyorsunuz, öğrenciler. 

15 Bu halk, kehanetlere ve öğretilere sahip olan güçlü oğuldur. Bu nedenle, ona durmaksızın sözümü 

uygulamasını, armağanlarının değerini bilebilmesi için yaşamına uygulamasını, öğretilerimin anlamını 

özenle araştırmasını, böylece size daha önceki vahiyleri açıklamak için Gerçeğin Ruhu'nu göndereceğimi 

söylediğimde size söz verdiğim ışıkları keşfedebileceğini söylüyorum. 

16 Bu insanların gizli ve bilinmeyen bir şekilde, insanlık varlığını fark etmeden büyümesine izin 

veriyorum, ta ki sessizliği bozacak saat gelene kadar, ki bu da bu insanlar hakikatte ve ruhta birleştiğinde 

gerçekleşecektir. 

17 Beni duyduğunuzda, varlığınız sevgiyle titrer ve kendinize sorarsınız: "Bu sesi daha önce nerede 

duymuştum?" Diğerleri Beni duyduklarında şöyle derler: "Bana sanki Üstadı bir nehir kıyısında ya da bir 

dağda vaaz verirken görüyormuşum gibi geliyor. Onu nerede gördüğümü sanıyorsun?" 

18 Evet, insanlar, inancınız size benim insan olmadığımı bilmenize rağmen, sizinle konuşanın ben 

olduğumu söylüyor. Çünkü size "bulutun içinde" geleceğimi söylemiştim ve bunu yerine getirdim. 
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19 Sizinle konuşmak için insanoğlunun akıl yetisini kullandıysam, bunun nedeni sizinle ruhtan ruha 

konuşmuş olsaydım, Beni anlamak bir yana, Beni duyamayacak olmanızdır. 

20 Ancak bu tür bir duyuru kısa sürdü ve yakında sona erecek çünkü bazılarının Beni duyması sadece 

gelecekte Benim isteğime göre Benimle nasıl temas kuracağınızı bilmeleri ve bunu insanlığa nasıl 

duyuracaklarını anlamaları için gerekliydi. 

21 Sizi bir aile yapmak istiyorum. Bunun için tek bir ibadet şeklinizin olması ve aynı yasaya uymanız 

kesinlikle gereklidir. 

22 Sizler, insanlar, bu kardeşlik ve birlik örneğini sunmaya başlayın. Bunu başarana kadar, kendinizi 

içinde bulduğunuz inzivadan, görevinizin sizi beklediği yolun ışığına yükselmeniz mümkün olmayacaktır. 

23 Bu ruhani öğretiden yayılan ışık insanlığın ruhunu aydınlatır ve insanlar şu anda içinde yaşadıkları 

zaman hakkında gerçek bir bilgiye sahip olduklarında, tüm dinlerinizi gölgede bırakacak olan bu öğretinin 

özünü mutlak bir netlikle bileceklerdir. Bana, "Efendim, o zaman dinler doğru değil mi?" diye 

soruyorsunuz. Buna karşılık ben de size diyorum ki: Eğer ikisi de gerçek olsaydı, sadece bir tanesi var 

olurdu, çünkü gerçek tektir. Her biri o yüce ışığın bir parçasını içerir, hepsi ruha rehberlik eden ve onu 

bilginin kaynağına yaklaştıran yollardır. 

24 Mutlak hakikat hiçbir insanın sahip olduğu bir şey olmadığı gibi, hiçbir kitapta da yer almaz. Bu 

ilahi berraklık, bu yüce güç, bu sonsuz sevgi, bu sınırsız bilgelik, bu mükemmel adalet Tanrı'dadır. O tek 

gerçektir. 

25 Öğrettiğim kelimeyi anlayın. Her din hakikati anlamanın bir yoludur ama hakikatin kendisi 

değildir. Bu nedenle, aralarında var olan farklılıkları görüyorsunuz. Size tekrar söylüyorum, eğer en yüce 

hakikati içerseydiler, hepsi aynı olurdu ve tek bir fikri, tek bir dünya görüşünü, Bana ulaşmanın tek bir 

yolunu temsil ederlerdi. 

26 Bu nedenle, öğretilerim dünyada bir kez tanındığında, insanın anlayışı onu tüm dinlerin üzerine 

yerleştirecektir, çünkü onu hiçbir şekilde temsil etmemesi veya somutlaştırmaması gerektiğini anlar, 

çünkü o zaman onu yaşamın kendisine uygulamayacaktır. Artık bu öğretinin semboller aracılığıyla 

duyusal olarak algılanmak için değil, ruhta hissedilmek için var olduğunu anlamalısınız. Bunu bir kez bu 

şekilde anladığınızda, Baba'ya gerçek olan, gösterişsiz, ikiyüzlülükten ve bencil çıkarlardan uzak olan 

içsel hürmeti sunabileceksiniz. 

27 Ruhun öğretisi bir teori değil, hem insan yaşamı hem de ruhun yaşamı için pratik bir talimattır. 

Bundan daha kapsamlı ve daha mükemmel başka bir öğreti yoktur. Dünyaya gelmeden önce bile size eşlik 

eder, bu dünyadaki günlük çalışmalarınız boyunca sizi takip eder ve eski evine döndüğünde ruhunuzla 

birleşir. 

28 Ayinleri ve gelenekleri ayinlerinizden çıkaran ben olmayacağım - gelişim yolunu aydınlatacak 

daha büyük bir ışığa duyulan ihtiyaç karşısında istemeden de olsa eski fikirlerinin üzerine çıkan insan ruhu 

olacak. Yakında insan Tanrı'ya sunabileceği tek şeyin sevgi olduğunu anlayacaktır; çünkü sevgi iyilik, 

merhamet, bilgelik ve adalet demektir. 

29 Ruhçuluk, Mesih'in bir zamanlar ilan ettiği sözlerden tek bir tanesini bile silmez. Eğer böyle 

olmasaydı, gerçeğe karşı çıkacağı için kendisine bu adı vermemesi gerekirdi. Bu sözü söyleyen aynı 

Efendi olduğuna göre, bu söz buna nasıl karşı olabilir? Bu öğretinin anlamına gerçekten nüfuz edecek 

olursanız, bugünkü sözümün bir zamanlar söylediğim her şeyin açıklaması ya da aydınlatılması olduğunu 

görürsünüz. Bu nedenle, bugünün ve geleceğin insanlığı geçmiş nesillerden daha fazlasını anlayabilir ve 

bu nedenle de Yasa'yı daha saf, daha yüksek ve daha gerçek bir şekilde yerine getirebilir. 

30 Eğer hemcinslerinizin dini uygulamalarını yakından gözlemlerseniz, eskiden ibadetlerinin nesnesi 

olan şeylere şimdi içten gelen bir sempati duymadan baktıklarını görürsünüz. Bunun nedeni, ruhun kendi 

isteğiyle uyanması ve onu gerçekten besleyebilecek şeyi özlemesidir. İşte bu nedenle size bu insanlığın 

dışsal ibadetinin yok olmaya mahkum olduğunu söylüyorum. 

31 Bu Sözü alan sizlere düşen, Eserimi tüm sadeliği, ruhaniliği, saflığı ve yalınlığıyla, içinde ayinler 

yaratma hatasına düşme, sizi gerçek yoldan saptıracak yeni gelenekler ya da yeni alegoriler yaratma 

olasılığı bırakmadan sunmaktır. 

32 İlahi ya da ruhani olanı maddi formlar aracılığıyla temsil etme zamanı sona ermiştir. O zamanlarda 

Yasa taşa oyulduğu ve peygamberler insan olduğu için ve "Söz" insan olduğu ve fiziksel gözlerle 

görüldüğü için insanlık semboller ve imgeler yarattıysa, bugün ben size ruhla geliyorum ve elçilerim de 
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aynı şekilde size ruhla geliyor. Sonsuz olana, temsil edilemez olana dair ne gibi yeni imgeler ya da yeni 

biçimler yaratabilirsiniz? 

33 Ruhani öğreti, ruhun ifadesi ve gerçek beslenmesidir. Bu nedenle kendisini her türlü 

maddileştirmeden ve her türlü gösterişli kültten ayırır. 

34 Bugün size söylediklerim sayesinde, insan kardeşlerinize karşı sorumluluğunuzun ne kadar büyük 

olduğunu anlayacaksınız. 

35 Sözlerimin size işaret ettiği şeyi takip edin ve bu, çalışmalarımı diğerlerinin önünde sunmanın en 

iyi yolu olacaktır. 

36 Merhamet edin, ışık verin, hataya düşmüş olanı hatadan kurtarın. Bir barış, kardeşlik ve birlik eseri 

yaratın, o zaman sevgim adımlarınıza eşlik edecektir. 

37 Ruhlarının gelişmesini arzulayan insanların zihinlerinde ışık olduğumu anlayın. Ben acı çekenlerin 

tesellisiyim. 

38 Uzun zamandır Kendimi dünyaya sözlerle açıklamadım ve bu nedenle, şimdi tekrar 

duyulabildiğine göre, Üstadı duymak ve O'nun yeni mesajını bilmek için hevesle geliyorsunuz. 

39 Zaman zaman Ruhumun kendisini sizin için erişilebilir ve anlaşılabilir bir şekilde ifşa etmesi 

gerekir. Sizinle konuşma ihtiyacı duymamın nedeni Yasama itaatsizliğiniz, doğru yoldan sapmanızdır. 

40 İnsan, sahip olduğu irade özgürlüğü nedeniyle yaratılıştaki en asi varlıktır. Bugüne kadar vicdanın 

direktiflerine boyun eğmek istememiştir. 

41 Sözüm bazılarını dizginlemek, diğerlerine rehberlik etmek, herkesi gerçekte güçlendirmek ve sizi 

uçurumlardan kurtarmak istiyor. 

42 İkinci Çağ'dakinden çok farklı olan şu anda Kendimi ifşa etme biçimime gücenmeyin. Aynı formu 

asla iki kez kullanmadığımı bilin, çünkü bu sizi tek ve aynı öğretiyle bırakmak anlamına gelirdi ve ben her 

zaman size yeni dersler öğretmek ve yeni adımlar atmanıza yardımcı olmak için geliyorum. 

43 Ruhunuzun Beni duyduğunda hissettiği haz bana ulaşır, çünkü Benden gelen her talimatın, onu 

nasıl kullanacağını bilen kişi için ışık, teşvik, bilgi ve donanım olduğunu bilir. 

44 Kuşkusuz, bunu kullanan öğrenci yaşamda kendini güvende hisseden, kaderine inanan, artık 

ölümden korkmayan ve bunun yerine kendisini bekleyen ruhani yaşamın düşüncesinden zevk alan bir 

kişidir. 

45 Ne mutlu benim öğretilerimi işitene, onları kendine mal edene ve izleyene; çünkü o dünyada nasıl 

yaşayacağını bilecek, dünya için nasıl öleceğini bilecek ve saati geldiğinde sonsuzlukta yeniden 

dirilecektir. 

46 Sözüme kendini kaptıran kişi ne mutludur, çünkü acının nedenini, telafi ve kefaretin anlamını 

anlamayı öğrenmiştir ve umutsuzluğa kapılmak ya da küfretmek yerine, ki bu şekilde azabını artırır, iman 

ve umutla ayağa kalkar ve borçlarının yükü her gün hafiflesin ve acı kâsesi daha az acı olsun diye savaşır. 

47 Neşe ve esenlik iman ehline aittir - Baba'nın isteğiyle uyum içinde olanlara. 

48 Komşunuzu sevseydiniz ve Babanızın isteğini yerine getirseydiniz - irade özgürlüğünüzden bir 

şeyler feda etseydiniz ve vicdanınızın size emrettiği şekilde çalışsaydınız, hayatınız ne kadar ışık dolu 

olurdu ve biliminiz ne kadar büyük ve öncü olurdu. O zaman biliminiz maddi olanın sınırlarını aşarak 

doğaüstü olana dokunacaktır; çünkü şimdiye kadar bu sınırlara yaklaşmamıştır bile. 

49 Bilim insanının ruhu bu dünyadan ayrıldığında ve nihayet ilahi gerçekle yüz yüze geldiğinde ne 

büyük bir şaşkınlık yaşar! Orada utanç içinde yüzünü eğiyor ve kibri için affedilmeyi istiyor. Her şeyi 

bildiğine ve yapabileceğine inanıyor, bilgisinin veya kavrayışının ötesinde herhangi bir şeyin var olduğunu 

reddediyordu. Ama şimdi, Yaşam Kitabı'nın, Yaratıcı'nın sonsuz eserinin önünde dururken, zavallılığının 

farkına varmalı ve mutlak Bilgelik olan O'nun önünde alçakgönüllülükle sarınmalıdır. 

50 Benim tarafımdan izin verildiği ve emredildiği için neden bu kitaba göz atmayasınız? Neden ona 

ulaşmak ve sayfalarında aydınlatan dersi ya da gizemleri açıklayan vahyi öğrenmek için ruhsallaşma 

yoluyla kendinizi hazırlamıyorsunuz? 

51 Bilin ki, ruhani mesajlar ve ilhamlar alabilenler yalnızca siz değilsiniz. Dünyada, bu ses taşıyıcıları 

aracılığıyla Sözümü döktüğümü bilmeden, insanlığın üzerine vahiyler halinde dökülmeye hazır bir ışığın 

yakınlığını hisseden pek çok insan var. Ruhumdan gerekli hazırlığı alacaklar ki, tanıklığınızı 

duyduklarında ve onlara Benim İlahi mesajımı ilettiğinizde, sevinçle şöyle diyecekler: "İşte umduğum 

buydu." 
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52 Sizi bu şekilde hazırlıyorum ki birbirinizle karşılaşma anınız geldiğinde, birlik bağları 

kurabilesiniz ve birbirinizi anlayabilesiniz. 

53 Size tekrar söylüyorum, şu anda Ruhumdan aydınlanma alan yalnızca siz değilsiniz. Çünkü farklı 

şekillerde alınan tüm mesajların birlikte bu dünyada tek bir ruhani güç oluşturacağı zaman gelecektir. 

Siz kendinizinkine katkıda bulunacaksınız - benim size verdiğim, yani Benim yeni vahiylerim. Çünkü 

Yasa yeni değildir, geçmişte size verdiğimle aynıdır - yoldan sapmayasınız diye size hatırlattığım büyük 

gerçeğin mirasıdır. Sevgili insanlar, Yasa yarının dünyasının tohumudur. 

54 Bugün hala şüphe, kuşku ve güvensizlik çağında yaşıyorsunuz. Ancak her ruhun üzerinde parlayan 

bu ilahi ışık, belirsizliğin son gölgesini bile ortadan kaldıracak ve o zaman insanların yaşamlarında hakikat 

hüküm sürecektir. 

55 Benim barış sözümü, sevgi dersimi duyan sizler, asla bir uyumsuzluk eseri yaratmamalısınız. 

Aksine, arzunuz her zaman birleşmek, barışmak ve size birbirinizi sevmeyi öğreten emrin yerine 

getirilmesini sağlamak olmalıdır. 

56 Doğada, insanlığın bilim adamlarının açıklayamayacağı olaylar meydana gelecektir. O zaman 

alçakgönüllülükle, ama aynı zamanda kesinlik ve özgüvenle dolu sözleriniz, çözümü bulunamayan birçok 

olayın ve olgunun nedenini açıklayacaktır. 

57 Doğa büyük bir yaratıktan başka nedir ki? Evet, havariler, yarının insanlarını rahminde 

barındırabilmek için kendini geliştiren, arındıran, açan ve mükemmelleştiren bir varlık. 

58 Bu mükemmelliğe erişmek için onların doğal geçiş fenomenlerinden ne kadar sık hoşnutsuzluk 

duyuyor ve bunları Tanrı'dan gelen cezalar olarak görüyorsunuz; sizin de doğa ve yaratılışla birlikte 

kendinizi arındırdığınızı, evrim geçirdiğinizi ve mükemmelliğe doğru ilerlediğinizi fark etmiyorsunuz. 

59 Bugün size söylediklerimi anlamasanız bile, zamanı geldiğinde yeterli bilgiye sahip olacaksınız - 

sizi çevreleyen her şeyle hiçbir şeyin size zarar vermeyeceği, hiçbir şeyin sizi üzmeyeceği ya da hasta 

etmeyeceği şekilde uyum içinde olduğunuz ölçüde, çünkü o zaman doğa güçlerinin egemenliği altında 

değil, maddi olanın üzerinde durmayı başarmış olacaksınız. 

60 O kadar olgunlaşmamışsınız ki, çoğu zaman doğanın verdiği işaretlere hayranlık duymak yerine 

korkuyorsunuz. 

61 Ne zaman şu anda olduğunuz gibi köleler değil de bu yaratılışın ortasında prensler gibi 

olacaksınız? 

62 Doğanın güçlerinin açığa çıktığını gördüğünüzde dehşet içinde dua ettiğinizi ve Tanrı'ya size 

merhamet etmesi için yalvardığınızı görmek Beni memnun eder mi sanıyorsunuz? Yaşamlarınız yavaş 

yavaş solup gitmeden, Babanızın işlerini hayranlıkla seyrederek içinizin huzurla dolduğunu görmek 

istiyorum. Sizden huzur, itaat ve anlayış dolu bir yürekten gelen dualar almak istiyorum. 

63 Ah, keşke gözleriniz bu yaşamın ışığını görmek için açıldığı andan itibaren, ruhani olanla ve Doğa 

ile gerçek uyumu yakalamak için çabalasaydınız! Yaratıcının size verdiği ve yolu Ebedi Hayata çıkan 

varoluşun ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız! Buna ulaşmanıza yardımcı olmak için, bu Üçüncü 

Zaman'da size eski öğretilerimi tekrarlamak için geldim. 

Size, "Size bir kez daha geleceğim" dediğimi hatırlayın. Ancak Benim gelişim İkinci Çağ'da olduğu 

gibi bir beden içinde olmadı, size Özümü, Varlığımı ve Gücümü açıklamak için ruh olarak geldim. 

İnançsızlar ve günahkârlar arasında, onlara bir kez daha talimatlarımı, öğretilerimi vermek için şu anda 

Kendimi tanıtıyorum. İkinci Çağ'da olduğu gibi, bazıları Bana inandı, bazıları ise Varlığımı inkâr etti. Ama 

Beni tanıyanlardan, Bana tanıklık edecek yeni öğrencilerim çıkacaktır. 

64 Bakın, insanlığın kafası bir kez daha karıştı. Ama onlara tensel tapınma eylemlerini öğretmiyorum, 

onlara sadece Baba'nın İsteğinin ne olduğunu anlayabilmeleri için sevgi öğretiyorum. 

65 Kutsal Ruh kendisini erkekler, kadınlar ve çocuklar arasında tanıtmıştır. Bu zamanda varlığımın 

tanıkları olabilmeleri için lütfum onların üzerine döküldü. 

66 Size aynı yasayı göstermeye ve geçmişte size verdiğim aynı talimatı hatırlatmaya geldim. Çünkü 

Baba, yüce bilgeliğiyle, hiçbir zaman kafanızı karıştırmak için gelmedi. Kutsal Ruh'un ışığı size tüm 

öğretilerimi açıklamak için sizi aydınlattı, öyle ki siz ve sonra tüm insanlık bunları sevgiyle, eylemlerinde 

ve düşüncelerinde mükemmellikle uygulayabilsin. 

67 İnsanoğlu ahlaksızlığının doruğunda yaşamaktadır. Yalnızca maddi şeyler için, yeryüzündeki altın 

ve güç için çabalar, ama ruhsal ruhu benim huzurumu özler. 
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Siz de, İsrail, zaman içinde kayalık yollardan geçtiniz ve henüz Vaat Edilmiş Topraklara ulaşamadınız 

çünkü birbirinizi nasıl seveceğinizi ve birbirinizle nasıl birleşeceğinizi bilmediniz ve birbirinizi reddettiniz. 

Ama bu Üçüncü Çağ'da, masamda size en iyi yeri tahsis ettim ve Baba olarak sizinle birlikte olduğumu 

bilmeniz için sizi okşadım, böylece hepiniz tek bir aile oluşturabilirsiniz. 

68 Ey insanlar, kutsanmış çocukların kalplerini besleyin ki çocukluklarından itibaren birbirlerini 

sevebilsinler ve sevgi ve adalet yolunu ayırt edebilsinler. 

69 Şu anda, Sözüm sizi yeniden aydınlatıyor. Saf ve zarif olabilmeniz için lütfumu bol bol 

dökeceğim. Ama yine günaha düşerseniz, anlayın ki, ey insanlar, sizi bağrımdan çıkaran Ben değilim, ama 

bu Benim İsteğim olmadığı halde, kendinizi Benden çıkaran sizsiniz. Yine de Benim bağışlayıcılığım ve 

sevgim, Bana tövbe ederek dönmek isteyen herkesi kabul etmek için açık kapılar gibidir. 

70 İsrail: Siz bu zamanın elçilerisiniz ve Ben sizi sadık kullarım olarak seçtim. Kalbinizde acı taşıyor 

olsanız da, sadık ve itaatkâr olduğunuzu görüyorum ve size söylüyorum: Sizi ayağa kaldıracağım, 

kutsanmış çocuklar, ne insanlardan ne de doğa güçlerinden korkun, mesafeleri kat etmekten korkmayın, 

çünkü sizi seçen ve lütfumla giydiren Benim, öyle ki ayağa kalkıp ruhanilerin dünyanın karmaşasından ve 

fanatizminden uzaklaşmaları için her zaman uyandırma çağrısı yapabilesiniz. Maneviyat eylemlerinizle 

onlara benim gerçek öğretimi gösterin. 

71 "Beni dinle, sevgili İsrail! Ruhsal gözlerinizi açın ve Babanızın görkemini seyredin. Vicdanınız 

aracılığıyla sesimi duyun, ruhsal kulaklarınızla göksel melodileri dinleyin ki kalbiniz ve ruhunuz sevinsin, 

huzuru hissedebilesiniz; çünkü Ben huzurum ve sizi onda yaşamaya davet ediyorum. Size her zaman 

insanlığa duyduğum sevgiyi açıklıyorum - İsa'nın 'İkinci Çağ'da sizi günahtan kurtarmak, size sevgiyi 

öğretmek ve gerçek öğretiyi zihninize ve kalbinize nakşetmek için en değerli Kanını dökmesinin 

nedenini." 

72 Sevgili insanlar: Yolunuzda sıkıntılarınız ve acılarınız büyük olduğunda, yüreğinizden gelen o 

gerçek duayla kendinizi Baba'ya dua ederek kaldırın. O zaman kendinizi güçlü hissedecek ve Babanızın 

adını yücelteceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 284 
1 İnsanlar, Baba'nın size verdiği sonsuz yaşam ekmeğini yiyin. Benim sözümü kullanın, çünkü bu 

formdaki tezahürümün sonuna geldiniz. Ruhunuzun, Baba'nın şu anda her ruhta ve her zihinde saçmakta 

olduğu ışığa tamamen uyanmasına izin verin. 

2 Ruhumdan gelen bir ışık kıvılcımı, ilahi Söz'ün bir yansıması, mesajımı size duyurduğum ses 

taşıyıcısının ruhuna inen şeydir. Hangi insan sesi taşıyıcısı Söz'ün tüm gücünü alabilir? Yok. Ve 

gerçekten, size söylüyorum, henüz Söz'ün ne olduğunu bilmiyorsunuz. 

3 "Söz" yaşamdır, sevgidir, Tanrı'nın Sözüdür, ama ses taşıyıcısı tüm bunlardan yalnızca bir zerre 

alabilir. Ama burada, o ışık huzmesinde, o özde, Sonsuz'u, Mutlak'ı, Ebedi'yi keşfedebileceksiniz. Benden 

bahsetmek için, bunu küçük ve sınırlı tezahürlerle olduğu kadar büyük işlerle de yapabilirim. Ben her 

şeydeyim, her şey Benden bahseder, büyük de küçük de eşit derecede mükemmeldir. İnsan yalnızca 

gözlemlemeyi, düşünmeyi ve çalışmayı bilmelidir. 

4 Bu mesajı almak üzere dünyaya gönderilmiş olan ruhunuzla konuşuyorum ki daha sonra insanlığa 

yönelik sevgi ve merhamet çalışmalarıyla öğretime tanıklık edebilsin. Ölümsüz bir öze ve doğaya sahip 

olan ruhunuzla konuşuyorum. Bu dünyada ona destek olan bedenini toprağa teslim ettikten sonra ona 

gelecek olan yaşamdan söz ediyorum; öyle ki kurtuluş saati geldiğinde, o anı kutsasın ve bakışlarını 

sonsuzluğa diksin, yukarı doğru yükselsin ve erdemleriyle kazandığı yuvasına ulaşsın. 

5 Dünyada yaşadığınız sürece, belli bir noktaya kadar dünyaya ait olanı sevin ki onun yasalarını 

nasıl yerine getireceğinizi bilebilesiniz; ama her zaman yaşamın yüksek ruhani dünyalarında ikamet 

etmenin yüksek amacını besleyin ki ruhunuz bedensel kabuğunu attığında rahatsız olmasın ve bu 

gezegende sevdiği şeylerin cazibesine kapılmasın, çünkü o zaman artık ait olmadığı ve artık hiçbir şekilde 

zevk alamayacağı bir dünyaya bağlı ve zincirli kalacaktır. 

6 Sana söylüyorum: Eğer bir ulus ortaya çıksa ve gerçeğin tüm yolunu öğretse, insanlık onun 

ardından ayaklanır, çünkü yolunu kaybettiğini, yoldan çıktığını, acı çektiğini, tökezlediğini ve 

umutsuzluğa kapıldığını hisseder. 

7 İnsanlık, kurtuluş ülkesine ulaşmak için adımlarını nereye yönlendirmesi gerektiğini söyleyecek 

olan kardeşin, dostun, danışmanın gelmesini beklemektedir. 

8 Baba tarafından her zaman yapılan vahiylerin terk edilmesi nedeniyle bu zamanın insanlarındaki 

ruhsal karışıklık derin ve ağırdır. Kendilerini materyalist bilime adamışlar ve varlıklarının ve yaşamın 

özünü tamamen unutmuşlardır. 

9 Bu materyalist dünyaya Öğretilerimin Müjdesini getirmeniz için sizi göndereceğim. Size 

doğrusunu söyleyeyim, eğer tanıklığınız doğruysa, insanlar görünmez bir lider ve bu dünyaya ait olmayan 

bir ses tarafından yönlendirilen bir halk gördüklerinde hayrete düşeceklerdir. 

İlk başta merak, adımlarınızı ve çalışmalarınızı izlemelerine neden olacaktır. Ama daha sonra, 

"Gerçekten de bu insanların vaaz ettikleri doğruymuş" diye haykırmalarını sağlayacak olan şey inanç 

olacaktır. 

10 Dünyayı uyandırmaya hazır olmadığınız sürece, Benim örtüm sizi başkalarının bakışlarından 

gizleyecektir, çünkü kusurlarınız şüpheye, alaya ve zulme neden olacak ve zayıflığınız düşmanlarınızın 

saldırısına dayanamayacaktır. Ama şimdi kendinizi hazırlayın, çünkü savaş saati gelecek ve dünya sizi 

görebilsin diye pelerinimi çıkaracağım. 

11 Her "işçinin" dudaklarında Sözümden bir kıvılcım ve ellerinde ona İlahi öğretilerimi hatırlatacak 

olan bilgeliğimin kitabı olacak. Benden esinlenen bu kitap öğrencilerim tarafından dikkatle 

şekillendirilecek ve onunla insanlar bir sipere sahip olacak, çünkü onun gücü büyük olacak. 

12 Ondan ne kadar çok bilgelik akacak! Kalplere ne kadar merhem ve teselli akıtacak! Bir gün 

sözümü keşfedip bir daha duymayanlar için mutluluk, hiç duymayanlar içinse sevinç olacak. 

13 Bu kitap okunduğunda "ölüler" dirilecek ve kaybolanlar yolu bulacaktır. Bu zamanda Benim 

tezahürüme tanıklık edebilmeniz için, size emanet edilen Kitabın hakikatini gözetin. 

14 Bu anlarda size ağacınızın verdiği meyvelerin neler olduğunu sorsaydım, Bana ne gösterirdiniz? 

Benden aldığınız öğretiler hakkında size soru sorsaydım, Bana ne yanıt verirdiniz? 
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15 Sessizsiniz ve yüreğinizde, yaptığınız işin Benim tarafımdan yargılanacağı korkusu kendini 

gösteriyor. Ama sana soruyorum: Neden korkuyorsunuz? Eğer görevinizi yerine getirdiyseniz, korkacak 

bir şeyiniz olmayacaktır; aksine, hatalar yaptıysanız, sizi düzeltecek olanın ben olmam daha iyidir. 

16 Sadece ismen değil, fiilen de spiritüalist olma iradesine sahip olun, çünkü dünya sahte takipçiler ve 

sahte müritlerle doludur. Eğer bayrağı ruhanileştirme, silahları ışık ve sevgi olan bir doktrini kalbinize 

yerleştirdiyseniz, bu erdemlerin kanıtlarını dünyaya göstermelisiniz. Eğer hasadınızın Babanız tarafından 

alınmasını gerçekten istiyorsanız, ekmeniz gereken tek tohum bu olmalıdır. 

17 İkinci Çağ'da Beni izleyenleri örnek alın - yalnızca elçilerimi değil, aynı zamanda Sözüme iman 

eden ve eserleriyle ve hatta yaşamlarıyla Gerçeğime tanıklık eden pek çok erkek ve kadını da. 

18 En büyük saflık ve en yüksek doğruluk bu kalplerin arzusuydu, bu yüzden her eserlerinde Üstadın 

öğretilerini parlattığı ışığın parladığından emin oldular. 

19 Aynı şekilde, yeni öğrenciler de kendilerini uyuşukluklarından uyandırmak için ilahi bir sevgi 

mesajının geldiği ismi onurlandırmalıdırlar. 

20 Eğer Çalışmamın ruhani anlamını anlamaya çalışır ve onu gerçek bir müridin sevgisiyle 

kucaklarsanız - size gerçekten söylüyorum, o zaman iyi meyvelerin gelmesi uzun sürmeyecektir ve bu 

meyveler yenilenmenin, vicdanın ışığında iyiye dönüşün, sağlığın, uzlaşmanın ve barışın meyveleri 

olacaktır. 

Öte yandan, gerçeği örtmek için güzel görünümler için çabalarsanız ve kusurlarınızı ve zayıflıklarınızı 

Benim eserlerimle gizlemeye çalışırsanız, sizi zaten kurtardığım karanlığa ve pisliğe geri dönersiniz. 

21 Öğretilerim özünde ruhsaldır, ışıktır ve kötülükle savaşında galip gelmesi için ruhunuza akan ve 

nüfuz eden güçtür. Sözüm yalnızca kulakları okşamak için değildir, ruhun ışığıdır. 

22 Beslenebilmesi ve bu öğretinin anlamını kullanabilmesi için ruhunuzla Beni dinlemek istiyor 

musunuz? Sonra kalbinizi arındırın, zihninizi temizleyin ve vicdanınızın size rehberlik etmesine izin verin. 

Ardından varlığınızda bir dönüşümün nasıl etkili olmaya başladığını deneyimleyeceksiniz - sadece ruhsal 

olarak değil, aynı zamanda ahlaki ve fiziksel olarak da. Ruhun bilgi yoluyla aşamalı olarak elde ettiği bu 

yükseliş - aşamalı olarak elde ettiği bu saflık - kalbin duygularına ve bedenin sağlığına yansıyacaktır. 

23 Tutkular gittikçe zayıflayacak, ahlaksızlıklar yavaş yavaş yok olacak, fanatizm ve cehalet yerini 

giderek daha fazla gerçek inanca ve yasamdaki derin bilgiye bırakacaktır. 

24 Kalabalıklar tarafından duyulmak ve sözünüzün ikna edici ve sarsıcı olmasını istiyorsanız, bu 

sözün dinleyicilerinizin ruhuna nüfuz etmesinin yolunu arayın. Peki ama insan, hemcinslerinin kalbine 

nüfuz etmeyi, onları etkilemeyi ve ruhlarını uyandırmayı nasıl başarabilir? Çok basit, işin sırrı her zaman 

gerçeğe bağlı kalmanız ve sevgi işlerinizle tanıklık etmenizdir. 

25 Baba-Ruhum size öğretmek ve sizi "yumuşatmak", ruhsal ve fiziksel duyularınızı uyandırmak ve 

sizi yenilenme ve yasanın yerine getirildiği bir yaşam sürmeye çağırmak için yaklaşıyor. 

26 Size her şeyi verdim ki ayağa kalkabilesiniz ve bu yaşamda ve sizi bekleyen yaşamda huzurunuzu 

sağlamak için dünyaya gönderildiğinizi bilesiniz. 

27 Öğretimi inceleyen ve yasalarımı yerine getirmek için çabalayan kişi kutsanmıştır - Sözümün 

saçtığı ışıkla aydınlanmasına izin veren ve itaatinde duacı ve uyanık kalan kişi. 

28 Bugün, hatalar ve karışıklıklarla dolu bir dünyada yaşarken, sizi ondan uzaklaştırdım ve yasalarıma 

uygun olarak yaşattım. Sonra, hazır olduğunuzda, Öğretimi dallara ayırmış ve Sözümü yanlış yorumlamış 

olan herkese ışığımı göstermeniz için sizi insanlığa göndereceğim. 

Bugün gördüğünüz tüm bu farklılıklar ortadan kalkacak ve insanın kalbi dönüşecektir. İnsanın ağzında 

sadece kötü bir tat bırakan işinden yaptığı hasattan sonra, tohumumu arınmış toprağa ekecek ve ona 

bakacak. Bu, ruhsallaşmanın başlayacağı zaman olacaktır. 

29 'İşçiler' olarak yaşamınızda karşılaştığınız tüm denemeler sizi imanınızda güçlendirmek ve size 

verdiğim armağanların farkına varmanızı sağlamak için gerçekleşecektir. Kendinizi sadece Benim Sözümü 

duymakla ve sonra da onu insan kardeşlerinize getirmekle sınırlarsanız, görevinizi yerine getirmiş 

olmazsınız. Konuşmanız ve sözlerinizi çalışmalarınızla teyit etmeniz gerekecek. 

Birçoğunuz canlarınızı isteyerek sunarak öğretime tanıklık edeceksiniz, ama ben sizden kanlı kurbanlar 

istemedim. 

Yakında aç kurtların arasındaki koyunlar gibi insanlığın arasında olacaksınız, ama uyumayacaksınız. 

Bir lamba her zaman yolunuzu aydınlatacak ve en karanlık gecelerde bile bu ışık parlayacaktır. 
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30 İnsanın ruhani bilgi konusunda uyuduğunu, maddiyatla ilgili bilimlere teslim olduğunu, ruhani 

ruhuyla ilgilenmeden doğadaki en büyük sırları keşfettiğini gördüm. Öğrettiklerimi anlamak için ne kadar 

büyük bir çaba sarf etmesi gerekecek! Çalışmalarım bu insanlığın üzerine berrak bir su gibi akacak, bilgi 

arzuları tatmin edilecek ve kendini hazırlayan herkes bunun faydalarını görecektir. 

31 Beni dinleyenler, öğretişime hiçbir yabancı etkinin karışmamasına dikkat edin. Onun özünü ve 

hakikatini koruyun ve güvensizlik ve şüphe duyan bu insanlığın, iyi öğrencilerimin eylemlerini öğrendikçe 

öğretimi inançla kucakladığını göreceksiniz. 

Bu dünyaya bir barış ve adalet krallığının gelmesini arzulayan sizler, dualarınızla bu erdemleri 

kendinize çekin. O zaman yaklaştı. Benim İlahiyatımdan başka bir rehberinizin olmayacağı o zamana 

girmeden önce hemcinslerinizi şimdi düzeltin, eğitin ve aydınlatın. 

32 İlhamım tüm ruhların üzerine esiyor ve Beni görmek ve Beni takip etmek isteyen herkes kalkıp 

Bana gelsin. Ruhunuz size her gün nasıl yaşayacağınızı ve sorunlarınızı nasıl çözeceğinizi söyleyecektir. 

Kendinizi ruhsallaştırırsanız, her denemede, her acıda yükselmek ve kendinizi mükemmelleştirmek için 

bir adım görürsünüz. 

33 Evinizi, ebeveynlerin Beni temsil ettiği ve birbirinize karşı sevgi ve saygının ibadetiniz olduğu bir 

cennet haline getirin. Ancak bu sevginin ailenizle sınırlı kalmasına izin vermeyin; öyle ki tüm insan 

kardeşlerinizi anne babanızı ya da çocuklarınızı sevdiğiniz gibi sevebilesiniz. 

34 Seçtiğim insanlar aracılığıyla sevgi ve saygı üzerine kurulu adil yasalar çıkarıyorum. Yüz kırk dört 

bin ruh hazırlanmıştır. Bazıları ruhsaldır; bedende olan diğerlerini ise dünyanın dört bir yanına 

dağıtıyorum ki, zamanı geldiğinde esinle dolup taşsınlar ve Ben onların ağzından konuşayım ve Sözüm 

çoğalsın. 

35 İlyas herkes için yolu hazırlar ve İkinci Zaman'da olduğu gibi, size söylüyorum: İlyas size ne kadar 

yakın, ama siz onu tanımıyorsunuz! Krallığım insanlara ne zaman yaklaştıysa, kalpleri hazırladı. Bu süre 

zarfında sizin için de aynısı oldu. 

36 Sessizlik içinde, övünmeden çalışın. Kendinizi diğerlerinden ayırma arzusu duymayın. Göze 

batmadan yolunuza devam edin ama yüreğinizde insanlara karşı büyük bir sevgi taşıyın. Onları koruyun 

ve onlara yardım edin, kalbinizin bir gemi gibi olduğundan emin olun ve içinde hastalara, günahkârlara - 

adalete aç ve susuz olanlara yer verin. Kurtuluşları için hedef olarak tüm ruhanileşmeyi gösterin, Beni 

takip edeceklerdir. Ama kibirli olanlar bu kez Beni duymadan bir kez daha uzak duracaklar. Daha sonra 

denemeler, olaylar Benim tüm tezahürlerimi anlatacak. Bazıları daha sonra din değiştirecek, diğerleri ise 

ilahi mesaja kapalı bir kalbe sahip olmaya devam edecektir. 

37 Yöneticiler, öğretmenler, yargıçlar gibi makam sahibi herkesi kutsuyorum; aydınlanın ve 

görevinizi yerine getirin. 

38 Beni duymak için yaklaş. Sözümü hem ahlaki hem de ruhsal açıdan kusurlu olan insanlar 

aracılığıyla duymanızın ne sakıncası var? Eğer şu anda Benim tezahürüm için en az uygun araçları 

seçtiğimi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Kendimi insanlara tanıtmanın bu yolunun ilerici bir biçim 

olmadığını düşünüyorsanız, hafifçe yargılıyorsunuz demektir. 

39 İnsanlıkla konuşmak için ruhunuzu ve zihninizi kullanmam, ruhunuzun ulaştığı evrim hakkında 

size bir fikir vermiyor mu? 

40 Bir şekilde ruhsal iletişim zamanının başlaması gerekiyordu ve bu yol 1866'dan beri sahip 

olduğunuz ve ruhtan ruha diyaloga yol açmak için 1950'de sona ermesi gereken yoldu. 

41 Ses taşıyıcıları aracılığıyla tezahürüm, iradem uyarınca, bu halkın bu gerçeğe tanıklık etmesi ve 

yayması ve "Üçüncü Çağın" varlığını dünyaya ilan etmesi için bir norm, yasa ve temel olarak hizmet 

edecek olan kısa bir hazırlık aşaması, sadece geçici olacaktır. 

42 Tıpkı benim tezahürümün insan zihni tarafından bir şimşek çakması kadar kısa sürmesi kaderinde 

olduğu gibi, sadece birkaç grup insanın bu vahiyde hazır bulunmaya ve bu mesajı almaya çağrılması da 

kaderinde vardı. 

43 Öte yandan, ruhtan ruha diyalog, zamansal bir sınırlama olmaksızın tüm insan ırkına ulaşacaktır, 

çünkü Beni aramanın, Beni kabul etmenin, Bana dua etmenin, Beni duymanın ve Beni hissetmenin bu 

biçimi tüm sonsuzluk içindir. 

44 Sözümü işiten ve öğretilerimi toplayan bu halkın sorumluluğu ne kadar büyük! Sana söylüyorum: 

Dünya ruhsallaşmaya doğru adım atmadan önce, ses taşıyıcılarımın ağzından sizinle konuştuğum ve daha 
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sonra çalışabilmeniz için Sözümü yazmanızı sağladığım bu hazırlık aşamasında size açıkladığım her şeyi 

deneyimlemek zorunda kalacaktır. 

45 Hazırlanın, ey sevgili insanlar, Rabbinizle uyum içinde olasınız diye. Bakın, Ben üzerime düşeni 

yerine getiriyorum: Her şeyi, tüm insanlığı hazırlıyorum. Farkında olmasa bile, şu anda kendini 

arındırmaktadır. En büyük ve en güçlü orduyu oluşturan ruhani dünya, Benim çalışmalarımı destekler ve 

öğütlerimi takip eder ve ben de sizden aydınlanmış insanlardan, Sözümün sadık tanıklarından, çalışmaları 

dünyayı uyandırmaya, ona tanıklık etmeye ve onu uyarmaya hizmet eden ruhani ışık ekicilerinden oluşan 

bir ulus oluşturmanızı istiyorum. 

46 Altıncı Mühür açılmış ve siz yeryüzündeki ruhsallaşmanın öncülerine içeriğinin bir kısmını 

göstermiştir. Ama bugün işittiğiniz bu söz sona erdiğinde bile ışığını tüm insanların üzerine dökmeye 

devam edecektir. 

47 Altıncı Mühür gelecekteki insanlığa ne gösterecek? Sizi bir bilgelik hazinesine mirasçı kıldığımı 

düşünürseniz, çok büyük vahiyler. 

48 Altıncı Mühür açıktır ve hiç kimse onu kapatamayacak ya da ışığının ruhlara ulaşmasını 

engelleyemeyecektir, tıpkı hiç kimsenin zamanın geçişini durduramayacağı ya da Kraliyet Yıldızı'nın 

ışığının dünyanıza ulaşmasını engelleyemeyeceği gibi. 

49 Ruhlarınız içine girmeye hazırlanırken uzun süredir mühürlü olan Bilgi Kitabı - onu açtım, 

Efendiniz Kuzu'nun sevgisi onu açtı, ışığı yeryüzündeki pek çok kişi fark etmeden yoğun bir şekilde 

parlıyor. 

50 Yakında sezgisel olanlar, ilham alanlar, ruha duyarlı olanlar ayağa kalkacak ve ruhla gördüklerine, 

hissettiklerine, duyduklarına ve aldıklarına uluslarda tanıklık edecekler. Size tekrar söylüyorum, halkım 

Beni bu ses taşıyıcıları aracılığıyla duyanlarla sınırlı değildir, ama ekicilerin daha sonra gelmesi gereken 

yolları hazırlamak ve tarlaları temizlemek için hizmetkârlarımı dünyanın çeşitli noktalarına gönderdim. 

51 Onları güçlendirir ve kutsarım, çünkü işleri kederli ve yolları dikenlerle doludur. Alay, 

küçümseme, iftira ve hainlik onları her yerde takip eder. Ama onlar - önsezi ve ilhamla - Benim 

tarafımdan gönderildiklerini bilirler ve görevlerini yerine getirmek için yolun sonuna kadar gitmeye 

isteklidirler. 

52 Tanımadığınız, ama size yol hazırlamak için görevlerini yerine getirmeye çalışan bu kardeşleriniz 

için dua edin. Uzun zamandır duyduğunuz bu Söz'ün ilahi uyarıcısına dünyada sahip değillerdi ve 

kendilerini yönlendiren ilhamı ruhsal olarak alabilmek için dünyanın pek çok konforunu feda etmek 

zorunda kaldılar. 

53 Her dersi binlerce kez dinlediniz - benim öğretimi takip etmezseniz ne gibi bir gerekçe 

bulabilirsiniz? Yok. Suçlarınızı cezalandırmak için gelseydi acı içinde nasıl bir meydan okuma ya da isyan 

gösterebilirdiniz? Ama unutmayın ki size kendinizi sevgiyle arındırmayı, birbirinize hizmet ederek 

kendinizi yenilemeyi öğrettim ki acı çekerek arınmaktan kaçınabilesiniz. 

54 Bazıları sözümü sert ve haşin buluyor çünkü sevgi dolu adaletle yoğrulmuştur. Bunun nedeni, 

vicdanlarıyla nasıl yüzleşeceklerini bilmemeleri ya da kibirlerinden dolayı kendilerini yargılamak 

istememeleridir. 

55 İtaatsizliklerinizin, saygısızlıklarınızın, kibrinizin ve hayırseverlikten yoksunluğunuzun sonucunu 

gördüğünüzde ve size sunduğumun tam tersine bir bardak acı boşalttığınızda, inançla haykırırsınız: 

"Efendinin siteminde hakikat ve adalet vardı!" 

56 Sizi, toplumunuzu oluşturan tüm çoklukları birleştirmekle görevlendirdim, ancak bunu yapmadınız 

ve adaletime güvenmediniz. Sabırlı davrandım ve bu görevi yerine getirmeniz için size zaman verdim, 

ancak şu ana kadar bunu başaramadınız. O halde sizi uyandıran, arındıran ve birleştiren şeyin benim 

adaletim olmasını mı istiyorsunuz? Eğer öyleyse, sevgili insanlar, gününü ve saatini bilmiyorsunuz, ama 

gelecek. Çünkü sizi, kirlilikle dolu bir yürekle gerçeğime tanıklık etmeniz için bırakmayacağım. 

57 Kötü yazılar da tanıklık olarak korunmayacaktır. Çünkü yanlış ve kusurlu olanla karıştırılmış bir 

tanıklık yakılacaktır. Lekeli ya da murdar olan Bana ulaşmaz, Ben de onu çocuklarıma sunmam. Önce 

tohumu dikkatlice temizlemeli ve ancak ondan sonra ekmelisiniz. 

58 Bu günkü sözüm bir bardak acı değil, yüreğinizi yıkayabileceğiniz, ona daha fazla saflık ve 

ruhunuza ışık verebilecek kristal berraklığında bir su pınarıdır. 
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59 Bu sözleri sevgiyle kabul edin, üzerinde düşünün. Daha sonra bu günün işine devam etmek için 

kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 285 
1 Huzurum iyi niyetli insanların içinde olsun. Size doğrusunu söyleyeyim, bu huzuru ruhunda 

taşıyan kişi Benim Varlığımı hissedecektir. 

2 Bu öğretiler zamanı boyunca, denemelerinizde Benim huzurumu hissettiniz, acılarınızda teselli 

buldunuz. Bu şekilde, kaderini iyi niyetle kabul eden herkesin tüm girişimlerinde ilerleyeceğini size 

kanıtladım. Tökezleyebilir ama düşmeyecektir. 

3 Bazen Bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, insan kardeşlerimiz kadar nankör ve itaatsiz olmamıza 

rağmen neden bizi diğer halklar gibi ziyaret etmiyorsun?" Buna karşılık ben de size diyorum ki: Çünkü 

hazırlanmanız için size zaman veriyorum. 

Savaş sizi tehdit etse, Beni dinleyeceğinizi ve Sözüm üzerinde düşüneceğinizi mi sanıyorsunuz? Size 

emanet ettiğim zamanın ne kadar değerli olduğunu ve onu ruhsal hazırlığınızda kullanma 

sorumluluğunuzu anlayın. 

4 Bu zamanı kendi ruhani iyiliğiniz ve insan kardeşlerinizin iyiliği için harcamak amacıyla, 

vicdanınızın sesini dinleyerek kendinizi sık sık incelemelisiniz; bu sayede kendinizi incelemeniz gereken 

her şeyi keşfedebilir ve aynı zamanda öğretimi yaşamınızın çeşitli eylemlerine nasıl uygulayacağınızı 

anlayabilirsiniz. 

5 İnsanlığın içinde bulunduğu durum size gerçekten acı veriyor mu? Kalbiniz savaş yoluyla 

kendilerini yok eden ulusların acısını hissediyor mu? Sonra onlar için sevap kazanın, dua edin ve 

düşüncelerinizle onlara huzur gönderin. 

6 Şimdi size öyle geliyor ki dünyayı tehdit eden şey talihsizlik. Buna karşılık ben de size, çoğu 

zaman felaket olarak gördüğünüz şeyin aslında iyi bir şey olduğunu söylüyorum. 

7 Acı, sefalet, hatta ölüm, ahlaksızca yaşamış ve sınırsız günah işlemiş birçok insanın kapısına bir 

nimet olarak gelecektir. 

8 Ah, keşke bedensel kabuğa vuran acının ruh için bir merhem ve rahatlama olduğunu 

anlayabilseniz! Beden sağlık ve esenlik içinde olduğu sürece, ruh genellikle yıkıma sürüklenir ya da 

zevklerin ve tutkuların serbest bırakıldığı, ancak ruh için ışığın olmadığı bir yaşamda kapana kısılmış 

hissederdi. Ta ki acı, insanı kör gidişatında durdurmak ve ruhun kendini özgür bırakmasına, acıyı 

kutsamasına ve Tanrı'nınkinden daha bilge bir adalet olmadığını fark etmesine neden olmak için insan 

tutkularından daha güçlü bir güç olarak gelene kadar. 

9 Bazıları kısa sürede bu anlayışa ulaşır ve böylece pek çok acıdan kaçınır, diğerleri ise inatçıdır ve 

anlayışta yavaştır, sonunda küfreder ve lanet eder ve böylece acılarını artırırlar. 

10 Herkes için dua edin, insanlar, bu yüzden acı çeken uluslar için dua etmediğiniz gerekçesiyle 

sorumluluğunuzdan kaçmayın, çünkü onlar bu acıyla kendilerini arındırıyorlar. Bu acı onları arındırır, 

ancak dualarınızın ve düşüncelerinizin, acılarını sevgiyle kabul etmelerine yardımcı olduğunu anlayın; 

böylece acının içerdiği anlamı anlayabilirler ve böylece ruhlarında ıslah etme kararlılığı ve onları 

kardeşliğe doğru iten ilham patlayabilir. 

11 Eğer doğru bir şekilde dua ederseniz, ruhlarınızın serbest kalmasını sağlayacağım ve onlara bir 

barış güvercini, bir sağlık ve ışık habercisi olarak geleceğim. 

12 Kalbiniz bu zaferlerle gurur duyamayacaktır çünkü ruhsal olarak yaptığınız işlerden hiçbir şey 

bilmeyecektir. 

13 Ruhunuza yavaş yavaş kazınan o kitapta, erdemlerinizin kitabında tek tek kaydedilecek olan bu 

işleri yalnızca ben biliyorum. 

14 Büyük olayların eşiğindesiniz. İnsanlığın bir olay, deneme ya da işaretle sarsılmayacağı tek bir gün 

bile geçmeyecektir. İnsanları düşüncelerini Bana yöneltmeye çağıran, Benim adaletimin aralıksız sesi 

olacaktır. Ve bu imtihan günlerinde sezgileri uyanan, düşünen ve bu imtihanları İlahi Adalete atfetmeye 

karar veren herkes, içinde yaşadıkları ruhani uyuşukluğa geri dönmemeleri için Benim ışığımla 

dolacaklardır. 

15 Benim adaletim geldi, insanlık, insanın kibrini alçaltacak, kötülüğünde ve materyalizminde ne 

kadar küçük olduğunu anlamasını sağlayacak. 
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16 Evet, insanlar, insanı sahte büyüklüğü içinde yere sereceğim, çünkü ışığımı görmesini ve 

yükselmesini istiyorum, böylece gerçekte büyük olabilir. Çünkü ben sizin ışık, cömertlik, iyilik, güç ve 

bilgelikle dolu olmanızı istiyorum. 

17 Tıpkı ilk zamanlarda peygamberlerin duyurduğu ve öğrencilerime açıkladığım gibi, sesim yeniden 

duyulacak. 

18 Şimdi ruhen dönüşümü vaat ettiğim zamandır - varlığımı içinizde ve dışınızda hissedeceğiniz ve 

Benimle ruhtan ruha bağlantı kurmayı öğreneceğiniz zamandır. 

19 Şu anda öyle bir halk oluşturuyorum ki, her ne kadar fakir görünseler de, içlerinde ne dışlanmışlar, 

ne sefiller ne de ruhen zayıf olanlar var. Her birine armağanlarını açıklıyorum ki, öğrencim olmaktan ve 

komşusuna yararlı olmaktan hoşnut olarak yola çıkabilsin. 

20 Yeni halkım peygamberler, danışmanlar, öğretmenler, ruh doktorları olacak. 

21 Sözüm bu yüreklere, imanlarının ateşini körükleyen bir nefes gibi ulaşır. Çünkü onları her zaman 

kandil gibi yanarken görmek istiyorum. 

22 İkinci Çağ'daki Sözüm ve eserlerim insanlara Cennet'e giden yolu açtı ve bu şimdiki zamanda size 

yeni dersler getirdim. Ruhani dünyanın sesini duymadınız mı? Çok uzak ve çok belirsiz olduğunu 

düşündüğünüz o dünyanın yakınlığını hissetmediniz mi? 

23 Ruhani kardeşlerinizin kendilerini size ne kadar ışıkla ve ne kadar sevgiyle tanıttıklarının farkına 

varın. 

24 Bu ışık ruhlarının, bu koruyucu meleklerin ve barış muhafızlarının tam olarak nereden geldiğini 

bilmiyorsunuz. Ama onların ötesindeki yüksek dünyalardan geldiklerinden eminsiniz. 

25 İşte böyle, insanlık, mükemmelliğe yükselmenize yardımcı olmak için sizinkinden daha yüksek 

evlerden ve dünyalardan geliyorlar. Aynı şekilde, diğer dünya gezegenlerinde yaşayan ve aynı şekilde 

yüksek bilgiye ihtiyaç duyanlara da yardım ederler. 

26 Bu derslerde size seslenen öğretilerim hakkında kötü düşünen biri olursa, ona doğrusunu 

söyleyeyim, ne söylediğini bilmiyor, ne de İlahi Üstadı tanıyor. Varlıkların ve dünyaların ruhani 

yakınlığını bilmiyor musunuz? Herkesten tek bir aile oluşturmaya yönelik İlahi planı tahmin edemiyor 

musunuz? 

27 Size bu vahiyleri veriyorum ki, tıpkı yeryüzünde uzun zamandır maddi gelişiminizle meşgul 

olduğunuz gibi, geleceğinizle meşgul olmaya başlayabilesiniz. 

28 Ruhlar dünyasının sesine kulak verin, çünkü bu ses ruhun kendini zorlama, arındırma, günahlarını 

telafi etme, görevler üstlenme - tek kelimeyle, Babasına yaklaşma - konusundaki bitmek bilmeyen 

faaliyetinin ifadesidir. 

29 Kutsal Ruh'un bir vahiy dönemi olan bu Üçüncü Çağ'da, O'nun sizinle Ruhsal Yaşam hakkında 

konuşmasının doğal olduğunu anlayın. 

30 Çünkü sadece bu öğreti insanlığı tutkuların, açgözlülüğün, düşmanlıkların, kibrin ve insanların 

dürüst olmayan entrikalarının sıkıntılı ve fırtınalı denizinden kurtarabilecektir. Sözüm, tutkular denizinde 

alabora olan kazazedeleri kurtarmak için bir cankurtaran botu olarak geldi. 

31 Öğrencilerim, Sözümü size emanet ediyorum, onun anlamında Beni hissedin. Yarın bu ses 

taşıyıcıları yok olacak, emirleri değişecek ve sadece altın tüylerin Benim İsteğime göre yarattığı yazılarda 

yazılı olan Benim Sözüm kalacak. 

32 Öğrenci: Her kim bu tezahür aracılığıyla Sözümü tanırsa, şimdi insanların kötülüğünün yok ettiği 

her şeyin restorasyonuna başlama zamanı olduğunu da tanımalıdır. 

33 Çağrılanların hepsi ruhu besleyen yiyeceğin sunulduğu Rab'bin sofrasına koşsaydı, sofra dolu 

olurdu; ama davet edilenlerin hepsi gelmedi. 

34 Tanrı'nın nimetlerini takdir etmemek insanın özelliğidir ve bu nedenle, onlara çağrıda 

bulunduğunuzda birçok hemcinsinizin sizi reddettiğini gördünüz. 

35 Ama size söylüyorum, Benim masama oturan ve Benden öğrenmek için ısrarla dinleyen bu az 

sayıdaki kişi, Sözümün büyüklüğünü, insanları sonuna gelmiş bir dünyayı yeniden inşa etmeye ve daha 

parlak ve daha yüksek bir dünyaya yol açmaya çağıran bu Öğretinin anlamını kalabalıklara duyuranlar 

olacaktır. 
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36 Ses taşıyıcıları aracılığıyla daha saf bir söz ve daha saf bir tezahür alabilmeniz için, size 

ruhsallaşma ve sadelik tavsiye ettim. Çünkü o zaman, olgun bir meyve gibi, sevgi dolu ve önemli sözler 

dudaklarından dökülür. 

37 Sözümün hakikatinin ve ışığının en güçlü şekilde parladığı şeyin biçimin sadeliği olduğunu fark 

etmemiş olanlara ve kalabalıkların duyularını etkileyebilecekleri dışa dönük etkileyici tezahürler için 

çabalayanlara - onlara diyorum ki, Benim öğretilerim dahilinde gerçekleştirdiğiniz eylemlerde ve hareket 

tarzlarında yalnızca doğruluk üstün gelecektir. 

38 Ruhunuzu gizemlerle beslemeniz artık uygun değildir; bu gizemler sizin için bilinmeyenin 

çekiciliğine sahip olsa bile. 

39 Neden hemcinslerinizin anlamadığı dışsal tezahürlerle onları etkilemek istiyorsunuz? Neden 

görünüşte doğaüstü ama gerçekte ışıktan ve gerçekten yoksun eylemler sergiliyorsunuz? Sözümün yaydığı 

öz yetersiz mi, yoksa sizin ağzınızdan konuşmam takdire şayan değil mi? 

40 Çoğunuz ne kadar duygusuzsunuz! Ama benim olduğu için bu kadar sade ve basit olan tezahürüme 

ekleyeceğiniz her şeyin, hemcinslerinizin gerçeği tanımasını engelleyecek kaba ve kaba bir örtü gibi 

olacağına kanaat getirmelisiniz. 

41 Bu Çalışmanın size sunduğu emirlerden herhangi birini yerine getirmeye başlamadan önce, size 

öğrettiklerim ve yapacaklarınız hakkında derinlemesine düşünün, böylece Benim Yasama aykırı hiçbir şey 

yapmamış olursunuz. 

42 Kendilerini itaatkâr öğrenciler olarak görenlerin ne kadarı - farkında olmadan - İradem'e 

isyankârdır; ve kendilerini spiritüalizmin havarileri olarak görenlerin ne kadarı yaptıkları işlerden dolayı 

onu ilk reddedenlerdir, bu yüzden vaaz ettikleri doktrinin düşmanlarıdırlar. 

43 Ruhu gelişmiş bir insandan ne beklenir? Kişi kendi üzerinde egemenlik kurmayı, yeteneklerini ve 

ruhani armağanlarını ortaya koymayı bekler. İnsanın zekâsının giderek daha da artacağını ve giderek daha 

fazla insanın Tanrı'nın işini anlayabilecek hale geleceğini anlayın. 

Ruha gelince, hareketsiz kalamaz, gelişme arzusu onu yukarı doğru çabalamaya, ilahi yasalar 

tarafından işaretlenen yollarda kendini mükemmelleştirmek için durmaksızın çaba göstermeye sevk eden 

bir içgüdü gibidir. 

44 Öğrencilerim, size bir kez daha sadelik ve saflığın yollarında ruhsallaşmayı aramanızı, 

beklentilerinizden, doğaüstü dediğiniz şeylere dair duygularınızdan vazgeçmenizi söylüyorum. Eğer 

hakikat yolunda yürüdüğünüze ikna olduysanız, Benden duyduklarınıza inanın ve şu anda size hassas bir 

şekilde hissetmeyi ve gereksiz komplikasyonları reddetmeyi öğrettiğimi anlayın. 

45 Sözümün duyurduğu ve ifade ettiği şeylerle nasıl tatmin olacaklarını bilmeyenler bunu yaparlar 

çünkü onların maddileşmesi benim tezahürüme inanmak için olağanüstü olaylar bekler. Gökten ateş 

yağmasını ya da denizlerin açılıp uçurumlarının görülmesini ve sonra da "Tanrı'nın hükmü yeryüzüne 

geldi" demelerini beklerler. Ama sana soruyorum: Bu tür olaylar sizi neden dehşete düşürüyor? Barış ve 

sevgiyi ortaya koyan şeylerde Tanrı'nın varlığını hissetmeniz ve tanımanız gerekirken, Tanrı'nın adaletini 

ve gücünü ortaya koyabilecek tek şeyin onlar olmasını mı istiyorsunuz? 

46 O halde, bu zamanda ayrılışımın ilahi bir olay olduğuna tanıklık etmek için insanlığı korkuttuğu 

doğru mu? 

47 Aksine, sizinle birlikte olduğumun kanıtının daha iyi bir geleceğe dair umut ışığı olmasını, 

insanlığın ürpermesini, sıkıntılarının ortasında yeni bir şafağın ışığını görmelerini sağlayan bir inanç 

kıvılcımı olmasını diliyorum. 

48 Her şeyde ilahi iyiliğin ifadesini aramanızı istiyorum, çünkü her şeyde onu bulacaksınız. Ancak 

ruhani olan bu ilahi sevgiyi keşfedemeyecek kadar olgunlaşmamış olduğunuz için, sizi çevreleyen ve her 

fırsatta size Yaratıcı'nın çocuklarına olan sevgisinden söz eden doğaya bakın. 

Eğer bazen bu doğanın size karşı sert davrandığını deneyimliyorsanız, bilin ki o da sizin gibi gelişime 

ve mükemmelliğe tabi bir yaratıktır ve tüm yaratıkların yolunda var olan mükemmellik merdivenini 

tırmandığı ölçüde, daha zeki ve ruhu gelişmiş varlıklar için bir sığınak olabilecektir. 

49 Sözümün yazılı olarak korunmasını sağlayın ki, yarının insanı şimdi size söylediklerimi bir 

peygamberlik olarak kabul etsin. 
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50 İnsanlar, eğer ilerlemek istiyorsanız, içinizdeki ataletin üstesinden gelin. Eğer harika olmak 

istiyorsanız, benim ilkelerimi çalışmalarınıza uygulayın. Kendinizi tanımak istiyorsanız, benim Sözüm 

aracılığıyla kendinizi inceleyin. 

51 Sevgi, bilgelik, tavsiye ve yardım sunan sözüme ne kadar ihtiyacınız olduğunu anlayın. Ama aynı 

zamanda, size verdiklerimden sorumlu hissedin, çünkü dünyadaki tek ihtiyaç sahibi siz değilsiniz. Bu 

öğretilere açlık ve susuzluk duyan pek çok kişi var ve onlara sevgimin mesajıyla gitmek için kendinizi 

hazırlamayı unutmamalısınız. 

52 Acı dolu bardağınızı sabırla boşaltın. Size gerçekten söylüyorum, onun acısında ruhunuz için bir 

ışık bulacaksınız. Acı, vicdanınızın sesini size duyuracaktır, ancak size söylemeliyim ki, yanınızda 

getirdiğiniz yük, çektiğiniz acı ve gözlerinizden akan yaşlar, tam olarak Benim işaretlerim ve yasalarımla 

belirlenmiş bir yaşam yolu değildir. Seyahat etmekte olduğunuz acı yolu, ruhunuzun yalnızca sevdiği, 

hizmet ettiği ve iyilik için çalıştığı gerçek yaşam yoluna ulaşmak için geçmesi gereken kefaret ve arınma 

yoludur. 

53 Tüm bunları not edin ki Bana gerçekten hizmet etmek için önce yanlış yaptıklarınızdan geriye 

hiçbir şey kalmayıncaya kadar arınmanız gerektiğini bilesiniz. Sizin örneğiniz, gelecek nesillerin 

temizlenmiş bir yolla karşılaşmasına ve çalılıklar arasında kaybolmamasına ya da patikadaki kayalara 

takılıp yaralanmamasına hizmet edecektir. 

54 Siz spiritüalistlere, insanlığın Tanrı ile kendisi arasına yığdığı o bariyeri yıkma görevini emanet 

ediyorum - sahte inançtan, ebedi olana sadece görünüşte inançtan, maddileştirmelerden ve gereksiz ibadet 

eylemlerinden oluşan bir bariyer. 

55 Ey insanlar, kendilerini putperestlik ve paganizmden uzak görseler bile insanların hâlâ taptığı Altın 

Buzağı'yı kaidesinden indirme görevini size veriyorum. 

56 Ancak size mücadelenizde güç, şiddet ya da incitici sözler kullanmamanız gerektiğini söylüyorum. 

Silahlarınız gerçeği ortaya çıkaran ışık sözü, acı çeken kişiyi teselli eden sevgi eserleri, dualarınızdan ve 

düşüncelerinizden akan güç olmalıdır. 

57 İnsanı ruhani yoldan saptıran engelleri ortadan kaldırdığınızda, insan yaşamında çok büyük 

değişikliklerin başladığını göreceksiniz. Bu değişiklikler ruhani alanda, ahlakta, bilim alanında, 

kurumlarda, hükümet biçimlerinizde gerçekleşecektir. 

58 Üçüncü Çağ'da hiç kimse bu halkın izini silemeyecek, çünkü onların eserlerinde benim gerçeğimin 

gücü olacak. 

59 Acının sizi ne için arındırdığının farkında mısınız? Yolunuz çizildi, göreviniz Benim tarafımdan 

belirlendi. 

60 İçinizde taşıdığınız "ölümü" yüreğinizden söküp aldım, sizi yaşamla doldurdum. 

61 Bu ölüm içinizdeydi, çünkü iman ve umut ruhunuzdan çıkmıştı, çünkü bilginin ışığından 

yoksundunuz. Önünüze bir hayat ağacı diktim; meyvesi içerik dolu, ilahi bir tat ve tatlılıkla dolu, ruhsal 

muhtaçlıklarını gidermek için çok sayıda dinleyicinin üzerine bolca iniyor. 

62 Şu anda kalbinizde varlığımın net bir şekilde algılanacağı, sesimin net bir şekilde duyulacağı ve 

tüm insanlık için ışık ve barışın yayılacağı bir tapınak inşa ediyorum. 

63 İlk Defa'da size ruhun o büyük mabedinin temelleri hakkında ilham vermiştim. İnsanların arasında 

Efendi olarak bulunduğum süre içinde, size yüksek duvarları inşa etmenin yolunu öğrettim ve şimdi size, 

tamamlandığında Babanızın huzuruna layık olacak olan bu işi tamamlamanız gereken yolu gösteriyorum. 

64 Kutsal Ruh'un tapınağını inşa etmeniz için size ilham verdiğim bu üç dersin her birinin özünün ne 

olduğunu Bana söyleyebilir misiniz? Evet, insanlar, kutsanmış olun çünkü hepiniz Benim soruma içsel 

olarak yanıt veriyor ve gerçeğe yaklaşıyorsunuz: Mabedin temelleri İlk Çağ Yasası tarafından 

öğretilenlerdi. 

Yüksek duvarlar Mesih'in öğretisinde halka getirdiği sevgi ve merhametti. Bu eserin donatılması 

gereken kubbeler, sütunlar ve sunak, Ruhumun bu zamanda ışık mesajında size ilham ettiği bilgelik, 

ruhanileştirme ve yüceltmedir. 

65 Benim tarafımdan üç çağda inşa edilen bu tapınak, inanmayanların önünde onlara - Yeruşalim'deki 

tapınağı işaret ederek - "Bu tapınağı yıkın ve üç gün içinde onu yeniden inşa edeceğim" dediğimde sözünü 

ettiğim tapınaktır. 
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66 Benim tapınağım yakında tamamlanacak, Kudüs'tekinin temelleri bile kalmayacak, tıpkı benim 

sevgi ve ruhsallaştırma yasamın temelleri üzerine inşa edilmeyen her tapınağın bir taşının bile diğerinin 

üzerinde kalmayacağı gibi. 

67 Bu çağın ihtişamının ne kadar büyük olduğunu görün, Benim tarafımdan verilen ve 

peygamberlerim aracılığıyla verdiğim tüm kehanetlerin gerçekleşmekte olduğu yeni bir zamanın ışığını 

görün. 

68 Bana ulaşmak için gerçeği ararken ne kadar çok yol kat ettiniz! Ne bilimler ne de felsefeler 

çağrınıza cevap verdi ve araştırmanızın ardından bu gerçeğin Ben'de kök saldığı ve Ben'den tüm varlıklara 

yayıldığı sonucuna vardınız. 

69 İnsanı aydınlattım ki gerçek hayatını yaşasın ve ona verdiğim kutsanmış kaderin farkına varsın. O, 

'Benim suretimde ve benzerliğimde' yaratılan tek varlıktır ve bu nedenle Bana en yakın olandır. Çünkü o 

Benim ruhumdan bir nefese sahiptir ve böylece Benimkine benzer işler yapabilir. 

70 İrade ve irade özgürlüğüne sahipsiniz ki akıllıca davranabilesiniz, Bana ait olan vicdanın sesine 

itaat edebilesiniz ve onun aracılığıyla izin verilen, kullanabileceğiniz şeyleri tanıyabilesiniz ve uygun 

olmayan, size ait olmayan şeyleri reddedebilesiniz. Ancak dünyadaki yaşamınızın ilk günlerinden itibaren 

materyalizme yöneldiğinizi ve varlığınızın ana nedeni olan ruhani misyonunuzu inkâr etmeye başladığınızı 

gördüm. 

71 En eski zamanlardan beri size barış ve ruhsal mutluluğa götüren buyruklarımı bıraktım ve daha 

sonra İsa'da size sevgimi açıkladım. 

72 Şu anda sizinle katı bir yargıç olarak değil, bir Baba olarak konuştum, ama siz her şeyi anlayan ve 

bağışlayan o sonsuz sevgiyi anlamadınız - sabır ve yüce gönüllülük olan, yalnızca iyiliği isteyen ve onu 

tüm yarattıklarına akıtan o sevgiyi. 

Kendinize haklı olarak Benim çocuklarım demek istiyorsanız, sevin, çünkü her şeyi yaratan bu İlahi 

Sevgi tarafından size sunulmak üzere biçimlendirildiniz. O zaman Babanız gibi sevme, koruma ve kutsama 

kaderinizi anlayacak ve görevinizi yerine getirdikten sonra, Benimle tek bir ruh oluşturmak için Bana 

döneceksiniz. 

73 En eski zamanlardan beri size Beni ruhen sevmeyi öğrettim ve bu dünyada erdemli insan dışında 

hiçbir şeyin Beni temsil edemeyeceğini söyledim. Size anlamlı bir ayin ya da kült öğretmedim ve sadece 

şunu söyledim: Eğer Babanızla bir araya gelmek istiyorsanız, ruhunuzu yükseltin, yükseklere doğru 

çabalayın. Oradan istediğiniz tüm armağanlar ve faydalar size gelecektir. 

74 O zaman size ölümden korkmamanız gerektiğini çünkü ölümün var olmadığını söylemiştim. 

Benim yarattıklarımda her şey yaşar, büyür ve kendini mükemmelleştirir. Fiziksel ölüm yalnızca ruhun 

orijinal haline dönmek ve ardından gelişim yoluna devam etmek için yaşadığı bir zaman diliminin 

sonudur. İnanın, iman edin ve sonsuza dek yaşayın. Bugün her zamankinden daha fazla imanla 

donanmalısınız çünkü denemeler ve zorluklarla dolu bir çağda yaşıyorsunuz. İnsanı arındırması gereken 

doğa güçleri serbest bırakılır ve onu akla, iyiliğe ve adalete geri getirene kadar durmazlar. 

75 Kendinizi gururdan arındırın ve alçakgönüllülük ve sadeliğin çiçek açmasına izin verin ki gelmesi 

gereken tüm sınavları kabul edebilesiniz. Saflığınızı yeniden kazanabilmeniz için bu potadan geçmenizin 

gerekli olduğunu anlayın. Bugün, daha fazla talimat aldıkça ve artık ruhsal çocuklukta ya da gençlikte 

olmadığınızı, olgunluğa eriştiğinizi bildikçe, diğer zamanlardaki sözlerimi ve bugün size verdiklerimi 

anlayabileceksiniz. 

76 En içteki öğütlerimi öğrenmek istemeyin, çünkü o noktaya nüfuz edemezsiniz. Sadece her yerde 

hazır ve nazır olduğumu, Ruhumun evreni doldurduğunu ve aynı zamanda her ruhta yaşadığını, herkesi 

sevdiğimi ve yaşamları için gerekli olanı verdiğimi bilin ki bu ışık size gelecekte umut ve güven versin. 

77 Acı çektiğiniz ve umut ettiğiniz her şeyi biliyorum ve acınızı hissediyorum. Size sadece size 

verdiğim gücü kullanmanızı söylüyorum, o zaman denemeleriniz kutsanacaktır. 

78 Bu mesajı almak üzere seçilmiş olan sizler uyanık olmalı ve kendinizi hazırlamalısınız. Çünkü 

1950'den sonra size geri döndüğüm haberini hemcinslerinize ulaştırmanız gerekecek. Ancak kaosun 

serbest bırakıldığını gördüğünüzde ve her yerde ağıt çığlıkları duyduğunuzda, tıpkı tarlaların sürülmesi 

gibi, insan kalbinin de kendini tohumu almaya hazırlaması gerektiğini unutmayın. 

79 Şu anda size bir ayrıcalık olarak büyük bir yüceliğe ve deneyime sahip ruh varlıklarının varlığını 

bahşettim. Sadece insanla bağlantılı olan ışınım değil, aynı zamanda 
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Ruh, ama aynı zamanda Ruhsal Dünya da yardımınıza koştu ve böylece çok yüksek bir görevi yerine 

getirdi. 

Pek çokları tarafından bilinmeyen bu varlıkların sevgisi ve merhameti, bu dünyadaki varlıklarıyla ne 

kadar çok şey başarmış ve bir antlaşma yapmak ve sizi erdem yolunda yükseltmek için bu dünyayı içinde 

yaşadıkları dünyaya nasıl da yaklaştırmışlardır! 

80 Onların tezahürünün araçları olmaya çağrılmış olan sizler, onlara sevgiyle hizmet edin ve kendinizi 

hazırlayın, çünkü sizler onların ruhlarının döktüğü Sözü alan kaplarsınız. Ancak bu şekilde benim ve 

ruhlar âleminin insanlık için getirdiği hakikate sahip olmakla övünebileceksiniz. 

81 O kadar çok aradığınız gerçeği size bu sade ve basit sözle bildiriyorum. Sevgiden başka bir şey 

olmayan bu gerçeği size bol bol sunuyorum ki ona sonsuza dek sahip olabilesiniz ve onu hemcinslerinizle 

paylaşabilesiniz. Onu hissedin, ruhunuzda iyice taşıyın; çünkü o, kendinizi ebediyen besleyeceğiniz ilahi 

özdür. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 286 
1 Benim İlahi Işığım her yerde parlar; Beni aradığınız her yerde Varlığımı bulacaksınız. 

2 Ben, tüm çocukları arasında -hem yeryüzünde yaşayanlar hem de diğer dünyalarda yaşayanlar- 

uyumun hüküm sürmesi için çalışan Babayım. 

3 Tüm varlıklar arasındaki ruhani uyum, onlara büyük bir bilgiyi açığa çıkaracak, mesafeleri 

kısaltacak, olmayanı yakınlaştıracak ve cepheleri ve sınırları ortadan kaldıracak olan ruhtan ruha diyaloğu 

getirecektir. 

4 Dünyada uğruna çabalayabileceğiniz en büyük ödül olan barışa ulaşmanızı istiyorum. 

5 Öğrencilerim, çizdiğim yoldan sapmayın ve öğretilerimi hiçbir şekilde değiştirmeyin, çünkü o 

zaman ne o ruhani uyuma ulaşabilir ne de yükselişiniz için hazır tuttuğum her şeyi keşfedebilirsiniz. 

6 Sevgi, merhamet ve asalet işleriyle liyakat kazanarak kendinizi gizli hazinemin ifşalarına layık 

kılın. 

7 Ruh akla önderlik etmelidir ve yalnızca insani yüceliği arzulayan bir kalp tarafından yönetilen akıl 

hayatınızı yönetmemelidir. Unutmayın, kendinizi beyninizin komutlarıyla yönetmeye izin verirseniz, onu 

aşırı yorar ve küçük güçlerinin izin verdiğinin ötesine ulaşamazsınız. Sana söylüyorum: Neden iyilik 

yapmak için ilham aldığınızı ve kalbinizin neden hayırseverlikle tutuştuğunu bilmek istiyorsanız, 

kalbinizin ve zihninizin Ruh tarafından yönlendirilmesine izin verin. O zaman Babanızın gücü karşısında 

hayrete düşeceksiniz. 

8 Eğer insanlar Bana büyük bir hırsla ve çok az saygıyla sormak yerine, sevgi ve alçakgönüllülükle 

sorsalardı, Babaları Kendisinden istedikleri bilgiyi onlara açıkladığında ne kadar basit ve kolay bir şekilde 

yanıt alırlardı. 

9 Bana soru sorduğunuzda ya da Bana sorduğunuzda, sorununuzu Bana açıkça ifade etmeye 

çalışırken kendinizi zorlamayın ya da zihninizde en iyi ifadeleri aramaya çalışmayın. Şu anda ruhunuzun 

kendisini dünyadan ayırması ve kalbinizin ve zihninizin Benim ilhamımı alabilecek şekilde saf olması 

Benim için yeterlidir. Eğer varlığımı içinizde hissedemiyorsanız, Bana harika sözler söylemenizin ne 

yararı var? 

10 Ben her şeyi bilirim ve sizi anlayabilmem için Bana hiçbir şey açıklamanıza gerek yoktur. 

11 Bana duanın ne olduğunu sorun, ben de size yanıt vereyim: Ruhunuzun özgürce Baba'ya 

yükselmesine izin vermek; tam bir güven ve inançla bu eyleme teslim olmak; Ruh aracılığıyla alınan 

izlenimleri yürekte ve zihinde kabul etmek; Baba'nın iradesini gerçek bir alçakgönüllülükle onaylamak. 

Bu şekilde dua eden kişi hayatının her anında benim varlığımdan zevk alır ve asla muhtaçlık hissetmez. 

12 Zaman içinde birçok kez insanlara yaklaştım, ama şimdi insanların Beni aramalarının ve Bana 

yaklaşmalarının zamanı geldi. Bunu yapabilirler çünkü ruhsal gelişimleri onların Babalarıyla gerçek bir 

iletişim kurmalarını sağlamıştır. 

13 Bu "üçüncü zaman" bir diriliş zamanıdır. Ruhlar ölülere, bedenler de onların mezar mağaralarına 

benziyordu. Ama Efendi onlara geldi, yaşam sözü onlara şöyle dedi: "Dışarı çıkın ve ışığa, özgürlüğe 

yükselin!" Onlardan her kim gözlerini gerçeğe açar ve sonra yaşamını, işlerini ve duygularını 

hemcinslerine duyduğu sevgiyle yükseltebilirse, artık bu dünyayı bir sürgün yeri ya da gözyaşı ve kefaret 

vadisi olarak görmeyecektir, çünkü iç huzurunun verdiği gerçek huzurun hazzını giderek daha fazla 

hissedecektir. Bu yaşamdaki bu yücelme hali, ruhun daha iyi dünyalarda tadını çıkaracağı mükemmel 

huzur ve ışığın bir yansıması olacaktır; orada Ben onu kabul ederek ona değerlerine layık bir yuva 

vereceğim. 

14 Bu lütuf gününde, İlyas'ın Roque Rojas aracılığıyla kendini tanıttığı, size İlahi Efendi'nin 

dönüşünün yakın olduğunu hatırlattığı ve sizi dua etmeye ve yenilenmeye davet ettiği günü hatırlayın. 

15 Musa halkını Sina Dağı'nın eteklerine getirdi ve burada onlara dua ettirdi, oruç tutturdu ve Rableri 

Yehova'nın huzurunu beklemek için kendilerini arındırdı. 

16 Musa ruhsallaşmanın başlatıcısı, yasa koyucu Yehova'nın öncüsüydü. Yasa tabletleriyle dağdan 

indiği o gün İsrail halkı tarafından hatırlandı, tıpkı şimdi Roque Rojas aracılığıyla size Musa'nın Vasiyeti, 

İsa'nın mirası ve İlyas'ın mesajının tek bir Kitap oluşturacağının açıklandığı günü hatırladığınız gibi: 

Hakikat ve Yaşam Kitabı. 
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17 Musa nasıl halkının yüreklerini Yehova'yı kabul etmeye hazırladıysa ve İlyas bugün sizleri İlahi 

Ruh'un sesini duymanız için uyandırdıysa, aynı şekilde kitleleri tövbeye ve duaya teşvik eden ve onlara 

Cennetin Krallığının insanlara yaklaştığını duyuran da - Vaftizci Yahya'da yeniden vücut bulan - İlyas'tı. 

Çünkü size getirdiğim öğretide ve talimatımda Baba'nın varlığı ve göklerin ışığı vardı. 

18 Mesih mükemmel olanın tezahürüdür, O'nda ebedi yasayı görebilir, sonsuz sevgiyi bulabilir ve 

mutlak bilgeliğe hayran olabilirsiniz. 

19 İsa, İsrail'in Musa'dan aldığı Yasa'yı yaşamıyla aydınlattı ve daha sonra Mesih'in öğrettiği ve doğru 

yorumlanmayan her şeyi açıklığa kavuşturmak ve açıklamak için Yüreklendirici'nin geleceğini size 

duyurdu. 

20 Mesih tüm çağları kapsar, O'nun varlığı her zaman mevcuttur çünkü O "Ebedi Söz "dür. 

21 İlyas öncüdür, gizemlerin açıklayıcısıdır, derinliklere girmeniz için kapıyı açan anahtardır. O, 

Musa tarafından başlatılan insanlığın ruhanileştirilmesinin tamamlanması sırasında gönderilen ruhani 

kurtarıcıdır. 

22 Kutsanmış olun, millet. Üçüncü Çağ'ın şafağını sevinçle anıyor ve bugünü onun anısına 

adıyorsunuz. Bu gün sizin için bir gelenekten öte, kat ettiğiniz yol boyunca tüm çalışmalarınızı tartan ve 

kaydeden o ilahi terazinin varlığını hissedebileceğiniz bir düşünme, çalışma ve içsel toplanma günü olsun. 

23 Bu gün Benden duyduklarınızdan ve üzerinde düşüneceklerinizden bir bilgi hazinesi 

oluşturabilirsiniz. O zaman, mücadele zamanınız geldiğinde, spiritüalizm olarak adlandırdığınız bu 

doktrinin üzerine inşa edildiği sağlam ve ebedi temellerin ne olduğunu açıklamak için ne argümanlarınız 

ne de nedenleriniz olacaktır. 

24 Ruhani berraklığın yoğun bir şekilde parladığı ve yaşamlarınızı dönüştürdüğü Üçüncü Zamanın 

şafağını görüyorsunuz. 

25 Bu yeni zamanın başlangıcına büyük mücadeleler, şiddetli acılar, karışıklıklar ve çatışmalar 

damgasını vuracaktır. Ancak tüm bunlar sadece başlangıç olacaktır. Daha sonra barış gelecek ve barışın 

bir sonucu olarak ruhun açılımı gerçekleşecek, bu da inanç, sevgi ve ruhanileşme dolu çalışmalarında 

yukarı doğru gelişimini ortaya koyacaktır. 

26 Birçoğunuz acıya küfrettikten sonra ağlayarak geliyorsunuz. Cehaletinizden kaynaklandığı 

gerçeğini göz önünde bulundurarak hatalarınızı affediyorum. 

27 Kalbinizi sakinleştirin ve zihninizi alıcı hale getirin ki şimdi size ne söylediğimi anlayabilesiniz, 

yaşamın çocuk öğrencileri: bir kez daha kalbinizin acıyla delindiğini hissettiğinizde, kendinizi kısa bir süre 

için sizi çevreleyen her şeyden ayırın ve yalnız kalın. Orada, yatak odanızın mahremiyetinde, ruhunuzla 

konuşun, acınızı alın ve incelemek için elinize bir nesne alır gibi onu keşfedin. Kederinizi bu şekilde 

keşfedin, nereden geldiğini ve neden geldiğini anlayın. Ruhunuzun sesini dinleyin ve size gerçekten 

söylüyorum, bu tefekkürden kalbiniz için bir ışık ve huzur hazinesi çıkaracaksınız. 

28 Işık size acıyı ortadan kaldırmanın yolunu gösterecek ve huzur size deneme sona erene kadar sebat 

etme gücü verecektir. 

29 O zaman, dua etmek için düşüncelerinizi Bana yönelttiğinizde, Bana şöyle diyeceğinizi 

deneyimleyeceksiniz: "Efendim, beni bağışlayın, adaletsizlik kaderimden kaynaklanmıyor, ben kendime 

karşı adaletsizim." 

30 Bu, her zaman farkında olmanız gereken bir talimattır, öğrenciler - bunun, aklı ruhun yüceliğine 

yükseltebileceğiniz bir davranış olduğunu kabul ederek. Çünkü ruhun gerçek durumunu ve insan gerçeğini 

bilen yalnızca ruhtur. 

31 Size kendinizi tanımak için, varlığınızın özünde meditasyon ve dua yoluyla yaşamın büyük 

derslerini keşfetmek için kendinizi incelemenizi öğretiyorum. 

32 Bugün pek çok kişi acıyı lanetliyor, ama yarın onu kendilerine yüksek ve güzel dersler veren bir 

öğretmen olarak kutsayacaklar. 

33 Keşke size hayatın yolunu ve anlamını öğretecek olan her zaman Efendi'nin sevgisi olsaydı. Ama 

siz size öğretenin acı olmasını tercih ettiniz. Yakında bu acı öğretmeni geride bırakacak ve size sevgi dolu 

bir şefkatle öğretenin derslerini kabul edeceksiniz. 

34 Eğer şimdilik acınızdan kurtulamıyorsanız, buna sabırla katlanın. Onun öğretilerini kaçırmayın, 

onu sevin, çünkü o lekelerinizi temizler ve sizi iman, erdem ve sabırda yüceltir. 
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35 Eğer Benim Sözüme inanıyorsanız, size söylediğim şu derse de inanmalısınız: "Tanrı'nın İsteği 

olmadan ağaçtan hiçbir yaprak kımıldamaz." O zaman Tanrı'nın bilgeliğinin her şeyi göz önünde 

bulundurduğuna ve insanda bilgece bir ders bırakmayan hiçbir acının olamayacağına da inanabileceksiniz. 

36 Dikkatli düşünün sevgili insanlar, öyle ki artık sürekli tökezlemeyesiniz ve geleceğin olayları sizi 

uyuşukluk içinde bulmasın. 

37 Artık ikinci el varsayımlar ve gerçeklerle yaşamadığınız ve böylece gerçeklik dünyasına 

yükseldiğiniz zaman, ayaklarınız hala gözyaşı ve acı dolu bir dünyanın tozu üzerinde yürüyor olsa da, 

ruhunuz bir huzur aleminde yaşayacaktır. 

38 Sizlere, Beni duyan insanlara, durumunuzu ve yaşamınızı kardeş kavgasında kan kaybından ölen 

uluslarınkiyle karşılaştırdığınızda mutlu olmanız gerektiğini söylüyorum. 

39 Sevgileriniz var, ekmeksiz değilsiniz, çatısız değilsiniz, sözümle besleniyorsunuz ve tatmin 

olmuyorsunuz. Ama ekmeği olmayanlar, her şeyden yoksun olanlar ve sözümü duymayanlar, umut ve 

merhem olan, cesaretlendiren ve öğüt veren cümlelerimi duymanın rahatlığına sahip olmayanlar sizden 

daha sadıktır. 

40 Acılarınızı sevinçlerinizmiş gibi kutsamayı öğrenin. Her şeyi kutsa. 

41 Ben hiç kimseyi kayırmadan tüm insanlığı kutsamıyor muyum? İyiler ve uysallar kadar kibirliler 

ve suçlular da bu kutsama "örtüsü" ile kuşatılmıştır. Neden Beni kendinize örnek almıyorsunuz? 

Başkalarının eylemlerinden iğreniyor musunuz? İnsanlığın bir parçası olduğunuzu, onu sevmeniz ve 

affetmeniz gerektiğini ama reddetmemeniz gerektiğini unutmayın; çünkü bu kendinizden iğrenmek gibi 

bir şey olur. Komşunuzda gördüğünüz her şey az ya da çok sizde de vardır. Bu nedenle, manevi ve ahlaki 

yüzünüzü tanıyabilmeniz için içsel benliğinizi kavramayı öğrenmenizi istiyorum. Bu şekilde kendinizi 

nasıl yargılayacağınızı bilecek ve başkalarına bakma hakkına sahip olacaksınız. 

42 Hemcinslerinizde kusur aramayın; sahip olduklarınız size yeter. 

43 Sizinle bu şekilde konuştuğumda gücenmeyin, öğretişlerimin doğru kişiler ya da kutsallar için 

olmadığını anlayın, onlarla çok farklı bir şekilde konuşurum. Günahkârları kurtarmak için size kurtarıcı 

öğretimi veriyorum ve bunu günahkâr dudaklar aracılığıyla veriyorum. 

44 Sizi kurtarmaya geldim, insanlığı, çünkü soluduğunuz hava bile hasta. Ama çocuklarım için bir 

konut ve sığınak olan bu yeryüzüne diyorum ki, eğer onu günahlarıyla alçaltmışlarsa, ona karşı işledikleri 

son günahı kendileri telafi etmek zorunda kalacaklardır. 

45 İnsanlığın, kendisini kuşatan tüm sınamalara karşı muzaffer olabilmesi için büyük bir eğitime 

ihtiyacı olduğunun farkına varın. Şimdi, peygamberler tarafından önceden bildirilen ve kahinler tarafından 

görülen, insanın acısının doruğa ulaşacağı ve Baba'nın merhametinin ışığını tüm insanların üzerine 

dökeceği büyük zamandır - kötülüğün sonunu ve yeryüzünde iyiliğin başlangıcını gösterecek olan 

zamandır. 

46 Ey insanlar! Acı çekenlere şifa merhemini ve barış mesajını götürmeye ne zaman hazır 

olacaksınız? Hâlâ yüreklerinizde gerçek hayırseverliği keşfedemiyorum, hâlâ birbirinizi sevmediğiniz için 

her fırsatta kendinizi kınıyorsunuz. 

47 İsteseydim her birinize hatalarınızı gösterebileceğimi düşünmüyor musunuz? Ama size şunu da 

söyleyeyim, eğer sizi bu şekilde ifşa edersem, artık sizin Efendiniz olmam. Fakat her şeyi bilen, sizi 

gerçekten tanıyan, düşüncelerinizi bilen O, sizi başkalarının huzurunda yargılamıyor ve herkesin önünde 

ifşa etmiyorsa, neden kalpleri yaralamakta, mutluluğu yok etmekte ve başkalarının yaşamlarını 

yargılamakta inatla ısrar edenler var? 

48 Bugün hala benim çocuk öğrencilerimsiniz ve size gerçekten söylüyorum, artık komşunuza acı 

çektirmeyi bırakıp bunun yerine her acıyı hafifletme dürtüsünü hissedene kadar size öğrenci demeyeceğim 

ve İşimi size emanet etmeyeceğim. Ne zaman acı çekenlerin acısını yüreğinizde hissedeceksiniz ki onların 

gözyaşlarını kurutan sizin sözleriniz ve çalışmalarınız olsun? Aktif hayırseverlik için hâlâ çok olgun 

değilsiniz. Ne merhametiniz büyük ne de affediciliğiniz. 

49 Olukta yatan bir felçliye merhamet ettiğinizde ve onu evinize getirmek zorunda hissettiğinizde, 

önce onun hayatını araştırırsınız çünkü kim olduğunu bilmediğinizi söylersiniz. 

Öğrettiklerimi durmaksızın dinleyenler sizler misiniz? O halde lekelerinize bakmadan, sadece 

yaralarınızı sevgimle iyileştirmek için aradığımı bilmelisiniz. 
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Eğer benim ekicilerime ait olma arzunuz varsa, iyiliğin doğasında var olan gücü bilmeli ve ona sahip 

olmalısınız. Merhametin içerdiği güç ve kalbin işlediği mucizeler yalnızca başkalarının acılarını 

hissetmekten ya da paylaşmaktan ibarettir. 

50 Sevgili öğrenciler: Benden aldığınız talimat, dersten derse sizin için giderek daha açık hale geldi. 

Bu ışık 1866 yılında ışık kıvılcımları halinde kendini göstermeye başladı. Ama şimdi, tezahürümün son 

yıllarında, size ulaşan kıvılcımlar değil, doluluğundaki ışıktır. 

1950 yılıyla birlikte, Sözümün bu şekilde tezahürü sona erecek, ancak talimat devam edecektir. Çünkü 

bundan sonra, kendinizi Benim İşime verirseniz, size sık sık sözünü ettiğim ilahi özü keşfedecek ve onun 

tadından zevk alacaksınız. 

51 Sizden yalnızca Beni duyduğunuza tanıklık etmenizi değil, aynı zamanda Benim peygamberlerim 

olmanızı ve misyonunuzu yerine getirerek ruhanileşme zamanına işaret etmenizi istiyorum. O zaman 

geleceğin nesilleri sizin sevgi ve iyi niyetinizin izinden gidecek ve emin adımlarla yollarına devam 

edecekler. 

52 Şu anda yolunuzda dikenli çalılarla karşılaşıyorsunuz ve daha da fazla engel ve dikenle 

karşılaşacaksınız. Ancak hayırseverliğiniz sizi yoldan saptırmamalı ki yarının kalabalıkları yolu 

temizlenmiş bulsun. 

53 İyiliğin, ışığın ve gerçeğin insanların kalplerinde her zaman muhalefetle karşılaştığını 

biliyorsunuz. Yine de Bana güvenin, size sık sık karanlığın galip gelmeyeceğini, çünkü galip gelenin ışık 

olacağını söyledim. 

54 İnsanlık şu anda kendini arındırmaktadır, acı kadehi onu lekelerinden arındıracak, böylece 

kefaretinden saf olarak çıkabilecektir. Çünkü barış ve adaletin ruhani krallığı insanlığa yaklaşıyor. 

55 İnsanları bağlayan fanatizm ve putperestlik zincirlerinin nasıl yavaş yavaş gevşediğini görmüyor 

musunuz? Bunun nedeni onları özgürleştirmek için gelmiş olmam. Daha sonra, ışığım insanlara Söz 

şeklinde ulaşacak ve sadeliğine rağmen onları nasıl titreteceğini ve sevgi dolu bir şekilde, tövbe, bağışlama 

ve sevginin kristal sularını akıtana kadar taştan kalpleri nasıl sarsma gücüne sahip olacağını göreceksiniz. 

56 Ağlamayın öğrencilerim, ne birkaç gün daha Beni duyacaksınız, ne de Sözümün döktüğü baldan 

birkaç damla daha acılarınıza düşecek. Bu arada, Ben ayrıldıktan sonra varlığımı hissedebilmeniz için 

kendinizi hazırlayın. 

57 Şimdi, Tanrı'nın sesini dinlemek için izlemeniz ve dua etmeniz gereken düşünme zamanıdır. 

58 Bazen Bana soruyorsunuz: "Tanrım, ruhlarını Sana yükseltebilmeleri ve Senin Varlığını 

hissedebilmeleri için tüm insanlığı kim uyandırabilir?" Ama size söylüyorum: Endişelenmeyin, 

uyanabilsinler diye Ruhum zaten onlara musallat olmuş durumda. Benim işlerimin tam olarak farkında 

olamazsınız, bu nedenle sadece Benim gördüğüm o uyanışı keşfedemediniz. 

59 Herkes daha iyi bir çağın başlangıcı olacak yeni bir günün ışığını, barışın şafağını beklemektedir. 

Ezilenler kurtuluş gününü bekler, hastalar sağlıklarını, güçlerini ve yaşam sevinçlerini geri getirecek bir 

tedavi umar. 

60 Ne mutlu son ana kadar beklemeyi bilenlere, çünkü kaybettikleri kendilerine faiziyle geri 

verilecektir. Bu beklentiyi kutsuyorum, çünkü bu Bana olan inancın kanıtıdır. 

61 Bugün sözlerimin çoğunu anlamıyorsunuz, ama zihinlerinizde ışığın doğacağı ve öğretilerimin her 

birinin anlamını anlayacağınız zaman gelecek. 

62 İkinci Çağ'daki elçilerim sözlerimin çoğunu duydukları anda anlamadılar. Bununla birlikte, benim 

ayrılışımdan sonra, kendilerini çalışmaya ve düşünmeye adadıklarında, zihinlerinde ilahi ışığın 

yükseldiğini hissettiler ve o zamana kadar kendileri için aşılmaz bir gizem olan her şeyi son derece açık 

bir şekilde gördüler. 

63 Şimdiye kadar Beni duyduğunuzda, Sözümü yalnızca yüzeysel olarak kavradınız. Peki içinde ne 

buldunuz? Rahatlık, merhem, okşama. Daha sonra, ülserleriniz ve yaralarınız iyileştiğinde ve acılarınız 

için benden merhem istemek yerine, komşunuzu teselli etmek için bilgelik aradığınızda, öğretilerimin 

anlamına nüfuz etmeye başlamış olacaksınız. 

64 Dünya için dua ettiğinizi görüyorum ve kalbinizden şefaat alıyorum. Gün gelecek, bu insanlar için 

sadece dua etmekle kalmayacak, aynı zamanda Sözümün sevgi dolu mesajını onlara ulaştırmak için onları 

arayacaksınız. 



U 286 

62 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 287 
1 Vicdanınızda yankılanan Ruhumun sesi, insanlığı duyarlılığa çağıran bir çanın çalması gibidir. 

2 Ruhani bilgelik kitabı, büyük kalabalıkların, büyük hacıların ışığa olan susuzluklarını gidermek 

için ona gelmelerini bekliyor. 

3 Özünden tatlılık, bilgelik, merhem ve huzur akan Sözümü tadın, tadın. 

4 İnsana, kendi iç varlığına nüfuz etmediği için, sırrını bilmediği için, varlığının özünü bilmediği 

için kendisi için bir bilinmeyen olduğunu söylüyorum. Ama ona uzun zamandır kapalı olan kitabın 

içeriğini ve İkinci Çağ'da Ruhumun ışığı aracılığıyla size açıklayacağıma söz verdiğim tüm sırların nerede 

saklandığını bu zamanda öğreteceğim. 

5 Şimdi kendinizi gerçekten tanıma ve ruhunuzun derinliklerine nüfuz etme zamanıdır. O zaman kim 

olduğunuzu bilmeye başladığınızı söyleyebileceksiniz. 

6 İnsan sonunda kökenini, kaderini, misyonunu, armağanlarını ve çevresinde yaşayan ve dokunan 

tüm o sonsuz ve ebedi yaşamı bilecektir. Artık komşusuna hakaret edemeyecek, hemcinslerinin varlığına 

hakaret edemeyecek ve kendisini çevreleyen hiçbir şeye saygısızlık etmeye cesaret edemeyecektir çünkü 

her şeyin kutsal olduğunun farkına varacaktır. Ruhunun ne içerdiğini ve içinde ne sakladığını öğrenecek 

ve ancak o zaman, ruh harika olduğu için, Baba'nın onun için sonsuzlukta tasarladığı evin de harika olması 

gerektiğine dair net bir fikre ve derin bir inanca sahip olacaktır. 

7 Bana, sizi tökezlemekten, hata yapmaktan ve düşmekten korumak için neden her şeyi size en 

başından açıklamadığımı soruyorsunuz. Ama sana söylüyorum: Ruhsal gelişim ve ilerlemeden yoksun 

olduğunuz sürece Benim vahiylerimi anlayamazdınız. O zamanlar, sizi tükenmez bilgeliğin ve ebedi 

vahyin kaynağına götürmesi gereken dosdoğru yol olarak Yasamın bilgisi sizin için yeterliydi. Bilgeliğimi 

zaman içinde, Çağlar boyunca öğrettim, çünkü o kadar büyüktür ki, bir anda bilemezdiniz. 

8 Yaşam, Güç ve Adalet olduğumdan, çocuklarımdan hiçbirinin bilgeliğimin mirasından mahrum 

kalmaması için tüm araçlar emrime amadedir. Tıpkı gelişim yolunuz ve ruhsal mükemmelliğiniz için 

ihtiyaç duyduğunuz tüm yaşam dünyaları ve bedenlerin Benden çıkması gibi, ruhunuz da Benden çıktı. 

9 İnsan düşebilir ve karanlığa gömülebilir ve bu nedenle Kendini Benden uzak hissedebilir. 

Öldüğünde kendisi için her şeyin bittiğine inanabilir. Ancak Benim için hiç kimse ölmez, hiç kimse 

kaybolmaz. 

10 Dünyada yozlaşmış olarak kabul edilen ve bugün ışıkla dolu olan ne kadar çok kişi var! 

Günahlarının, ahlaksızlıklarının ve suçlarının lekelerini iz olarak bırakan kaç kişi çoktan arınmayı 

başarmıştır! 

11 Bana soruyorsunuz: "Neden bu kadar uzak ve ruhun yolu neden bu kadar çilelerle dolu?" Çünkü 

kendisini bekleyen ve erdemleri sayesinde ulaşması gereken mükemmel alemde tadacağı mutluluk çok 

büyüktür. 

12 İlk insanlar - insanlığın ataları olanlar - ruhlarının "ruhani vadiden" yanlarında götürdükleri 

izlenimi - bedenin tutkuları ve hayatta kalma mücadelesi yaşamlarında görünmediği sürece içlerinde 

devam eden bir güzellik, huzur ve mutluluk izlenimini - bir süreliğine muhafaza etmişlerdir. Ancak size 

şunu söylemeliyim ki, bu insanların ruhu, ışık dünyasından gelmiş olsa da, en yüksek evlerden gelmiyordu 

- sadece liyakat yoluyla ulaşabileceğiniz evlerden. Bununla birlikte, bu ruhların ilk adımlarında 

korudukları masumiyet, huzur, esenlik ve sağlık hali, tanıklığını çocuklarına ve onların da torunlarına 

aktardıkları bir ışık zamanı olarak unutulmazdı. 

13 İnsanların maddeleşmiş zihni, bu tanıklığın gerçek anlamını yanlış anlayarak, sonunda ilk 

insanların yaşadığı cennetin dünyevi bir cennet olduğuna inandı ve bunun o yaratıkların ruhani bir durumu 

olduğunu anlamadı. 

14 Dünyaya gelmek için terk ettiğiniz ruhani evinizden şüpheleniyor musunuz? "Hayır, Efendim," 

diyorsunuz Bana, "hiçbir şeyden şüphelenmiyoruz, hiçbir şey de hatırlamıyoruz. 

15 Evet, insanlar, saflık ve masumiyetten ayrılalı o kadar uzun zaman oldu ki, o huzurun varlığını, o 

esenlik halini hayal bile edemiyorsunuz. Ama şimdi Ruh'un sesini duymak ve O'ndan vahiy almak için 

eğitildiğinize göre, Bana yönelenleri vaat edilen krallığa götüren yol sizin için erişilebilirdir. "İlk "in 

ayrıldığı o huzur cenneti değil, ruhun o sonsuz dünyası, bilgelik dünyası, gerçek ruhsal mutluluk cenneti, 

sevgi ve mükemmellik cennetidir. 
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16 Dünyanın bir kıtasından diğerine seyahat etmek için, yolculuğunuzun hedefine ulaşıncaya kadar 

birçok yüksek ve alçak dağlardan, denizlerden, halklardan, şehirlerden ve ülkelerden geçmeniz 

gerekiyorsa, o Vaat Edilmiş Topraklara ulaşmak için de uzun bir süre seyahat etmeniz gerekeceğini 

unutmayın, böylece uzun yolculukta deneyim, bilgi, ruhun açılımı ve gelişimi kazanabilirsiniz. Bu, ona 

ulaşmak için uzun süre mücadele ettikten ve ağladıktan sonra nihayet tadını çıkaracağınız yaşam ağacının 

meyvesi olacaktır. 

17 Efendiye gelin, havariler. Siz koyunlar, çobanınıza yaklaşın. 

18 Efendi tektir, öğrenciler çoktur, ama benim tek olan öğretilerim herkes içindir. 

19 Seni sonsuz bir aşkla arıyorum. Ruhunuza o kadar çok lütuf ve o kadar çok armağan yerleştirdim 

ki, çocuklarımdan birini bile kaybetmek istemiyorum. Siz Benim Ruhumun bir parçasısınız, Benim 

Varlığımdan bir şeysiniz - sizi böyle bir gayretle ve böyle bir sevgiyle arayan O kötü olabilir mi? 

20 Size Sözümü vermek için her indiğimde, kalabalıklar arasında "sonuncuları" bulurum; onlar 

yüreklerinde Beni en çok isteyenlerdir. Ama onları memnun ediyorum ve sorularını her zaman 

yanıtlıyorum. Bugün, en son gelenler Bana dönüş amacımın ne olduğunu soruyorlar, ben de onlara 

amacımın insanın kendi aracılığıyla orijinal saflığına dönmesini sağlamak olduğunu söylüyorum. 

21 Başlangıçta yaşam bilgisi için çaba göstermesi sağlandıysa ve çalışması için irade özgürlüğü 

verildiyse, bugün ruhu ruhunun ışığıyla daha önce hiç olmadığı kadar parlayabildiğinden ve deneyimi çok 

büyük olduğundan, ona "Büyüyün, çoğalın ve yeryüzünü egemenliğiniz altına alın" diyen Babanın sevgi 

dolu ve yine de adalet isteyen sesini tekrar duyar. Ama şimdi ona "sevaplarınla Bana dön" diyor. 

22 İnsan, liyakat, çaba ve fedakarlık yoluyla, birçok gizemi öğrenmek, mücadelede, acı çekmede, 

çalışmada, gelişiminde Tanrı'nın değerli bir çocuğu olmak için terk ettiği cennete geri dönmelidir - bir 

daha asla terk etmemek üzere geri dönmesi gereken cennete. 

23 Anlayın: Bu insanlığın saf ve yüce olana dönüşün gerçek bilgisini edinmesi için, insanların 

zihinlerinde ve ruhlarında mücadele, sarsıntı ve karışıklık olacaktır. Benim açık, sevgi dolu ve ikna edici 

öğretilerim dünyaya ışık dolu dönüş yolunu gösterecek ve insanlar teker teker Bana gelecekler. Ama artık 

günah yüklerinin ağırlığıyla değil, gözleri yükseklere dikilmiş, yüreklerinde iman ve omuzlarında sevgi 

çarmıhıyla. 

24 Kapı açık olacak ve sevgi dolu ruhum, ruhu bir daha asla ayrılmayacağı ilahi bağrına çekmeye 

hazır olacak. 

25 Siz insanlar: Yaşamlarınızdaki tüm eylemleri yönlendiren yalnızca içgüdüler olsaydı, Babanız size 

yasasını açıklamak zorunda kalmazdı ya da sizi kurtarmak için Kurtarıcı olarak gelmek zorunda kalmazdı. 

Ancak içgüdülerinize bağlı değilsiniz, eylemlerinizi daha yüksek güçler belirler ve bu güçler ruhun 

içindedir. 

26 Ruh, kurtuluşa erişmek için liyakat kazanacağı irade özgürlüğüne sahiptir. 

27 İzin verileni izin verilmeyenden ayırt etmek ve dolayısıyla yoldan çıkmamak için ruha özgür 

gelişim yolunda kim rehberlik eder, yol gösterir veya öğüt verir? Vicdan. 

28 Vicdan ilahi bir kıvılcımdır, insanın günah işlememesine yardımcı olan daha yüksek bir ışık ve 

güçtür. Vicdan onu iyilikte kalmaya zorlayacak maddi bir güce sahip olsaydı, insanda ne gibi bir erdem 

olurdu? Bilmenizi isterim ki, erdem bu sesi dinlemekten, onun asla yalan söylemediğine ve tavsiyelerinde 

hata yapmadığına kendinizi ikna etmekten ve talimatlarını sadakatle uygulamaktan geçer. Sizin de 

anlayabileceğiniz gibi, bu sesi net bir şekilde duyabilmek için eğitim ve konsantrasyon gerekiyor. 

Hanginiz şu anda bu itaati uyguluyor? Kendiniz cevap verin. 

29 Vicdan insanda her zaman kendini göstermiştir; ancak insan tüm yaşamının bu ışık tarafından 

yönlendirilmesine izin verecek gerekli gelişime ulaşmamıştır. Yasalara, talimatlara, yönetmeliklere, 

dinlere ve tavsiyelere ihtiyacı vardır. 

30 İnsanlar ruhlarıyla iletişim kurmaya başladıklarında ve ruhsal olanı dışarıda aramak yerine, onu 

içsel varlıklarında aradıklarında, onlar dinlemeden içlerinde her zaman canlı olan nazik, ikna edici, bilge 

ve adil sesi duyabilecekler ve Tanrı'nın varlığının ruhta olduğunu, insanın Babası ve Yaratıcısı ile iletişim 

kuracağı gerçek aracının o olduğunu anlayacaklardır. 

31 İnsanoğlunun yenilenmesine, ruhani bir yücelme durumuna ulaşmasına yönelik ilk adım 

merhamettir. Ruha karşı merhamet, bedene karşı merhamet, komşuya karşı merhamet. Ancak size bu 
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duygunun doğru yorumlanmadığını söylemeliyim: merhamet, gerçekleştirdiğiniz bazı eylemlere verdiğiniz 

bir isimdir ve çoğu durumda özünde şefkat ya da bir ihtiyacı hafifletmek gibi gerçek bir niyet yoktur. 

32 İnsani duygularınız hala gerçeklikten çok uzak. Bu nedenle, merhametin yaşayan ve gerçek örneği 

olarak İsa'nın dünyadaki sözlerini ve işlerini her zaman aklınızda tutmalısınız. 

33 Gerçek merhameti sadece ikiyüzlülük içeren formlara gömen bir ruha ne olur? Uyanışı, vicdanıyla 

temasa geçtiği ve o adaleti seven ve acımasız sesi duyduğu gün çok hüzünlü olacaktır. 

34 İnsanlar vicdandan gelen her sese sağırken halkların uzlaşmasını, yöneticilerin anlaşmasını ve 

savaşların durmasını nasıl bekleyebilirsiniz? 

35 İnsanlar kendi içlerinde sessizleştiklerinde ve yüksek akıllarının sesini, duymak istemedikleri o 

yargıcın sesini duyduklarında birbirlerini anlamaları ne kadar kolay olacaktır çünkü onun onlara 

yaptıklarının tam tersini yapmalarını emrettiğini bilirler. 

36 Dahası, vicdanınızın emirlerini dinlemeye istekli değilseniz, öğretimi uygulamaya istekli ve 

itaatkâr olmadığınızı söyleyebilirim. Bunu teoride kabul ediyorsunuz ancak pratikte uygulamıyorsunuz. 

Ona ilahi bir öz atfediyorsunuz - Mesih'in çok büyük olduğunu ve öğretisinin mükemmel olduğunu 

söylüyorsunuz. Ama kimse Üstat gibi büyük olmak istemez, kimse onu gerçekten örnek alarak ona 

ulaşmak istemez. Ama şunu bilmelisiniz ki, ben sadece benim büyük olduğumu bilmeniz için değil, aynı 

zamanda hepinizin büyük olması için geldim. 

37 İnsan ruhani doğasını bilmeden kurtuluşa erişmek ister ve bu mümkün değildir. 

38 Varoluşlarını sonsuzluk için sevap kazanmaya harcamayan pek çok kişinin bundan sonra bir 

yaşama inanmasının ona ne faydası var? Tüm inançları ölümden sonra ruhlarının öbür dünyaya gideceği 

gerçeğiyle sınırlıdır ve son ana kadar boşa harcadıkları tüm zamanı telafi etmek ve bir pişmanlık eylemiyle 

tüm lekelerini silmek için beklerler. 

39 Bu üzücü bir hatadır, çünkü günahların kefareti ancak işler aracılığıyla ödenebilir; bu da kişinin 

vicdanın kınamalarına itaat ettiğini ve işlenen günahların kefaretini ödemek için yeterli zaman olduğunu 

varsayar. Ruhaniyete geçmek üzere olanların tövbesine gelince, size şunu söyleyeyim ki, bu saatte neden 

oldukları kötülükler yüzünden ağlayan çok az kişi vardır ve onları rahatsız eden şey daha çok ceza, 

mahkûmiyet ya da hayal ettikleri gibi lanetlenme korkusudur. 

40 Benim Sözüm aracılığıyla yaptığım gibi, sizinle ayrıntılı olarak konuşan, sizi hazırlayan ve 

gözlerinizi ışığa açan bir öğretiden yoksun musunuz? 

41 Bu mesajı tüm dünyaya yaymanızın ne kadar gerekli olduğunun farkına varın. Bunu yaparak, 

hemcinslerinize gerçek bir merhamet göstermiş olursunuz. 

42 İnsanların ruhani öğretilerin cehalet, aldatma ve sahtekarlık üzerine kurulu olduğuna dair sahip 

oldukları yanlış izlenimi ortadan kaldırın. Öğretimi tüm saflığı ve yüceliğiyle gösterin ki, insanların tüm 

eylem özgürlüğünü ellerinden aldıkları ruhsal Ben'lerini düşünmelerini engelleyen cehaleti, fanatizmi ve 

katılaşmayı çözsün. 

43 Ruhani olandan korkarak yaşıyorsunuz ve yakında sadece ruh olacağınızı düşünmüyorsunuz. 

Ancak cehaletiniz için her zaman siz değil, size rehberlik edenler suçlanmalıdır. 

44 Hakikatin hakikatle çeliştiğine inanacak kadar temel değerlerin anlamını sizin için tanınmaz hale 

getirdiler. 

45 Bazen maddi nesneleri tanrısalmış gibi kullanmıyor musunuz? Çabuk bozulan mallara ebedi değer 

atfetmiyor musunuz? Mesih'i anladığınızı sanıyorsunuz ama O'nu tanımıyorsunuz bile. 

46 Yeryüzünün zenginliklerini ya da mallarını kullanarak size büyüklük kanıtı verdim mi? İsa maddi 

zenginlikten yoksun olarak geldi, Kendisini dünyaya en büyük yoksulluk içinde gösterdi. Yaptıklarıyla, 

sözleriyle, öğrettikleriyle yüceydi, ama asla dış görünüşüyle değil. 

47 Baba tarafından insan yaratıkları için yaratıldıklarına göre, neden yeryüzünün mallarından 

yararlanmalıydım? Benden beslendiğine göre, bu doğadan ne isteyebilirim ki? 

48 Size insandan daha yüksek bir yaşamın güzelliğini göstermeye, yüksek işler için ilham vermeye, 

sevgiyi uyandıran sözü öğretmeye, fedakârlık, inanç ve sevgi dağına tırmanabilen ruhu bekleyen eşi 

benzeri görülmemiş mutluluğu vaat etmeye geldim. 

49 Tüm bunları benim öğretilerimde tanıyacaksınız ki sonunda ruhunuzu gerçek mutluluğa 

yaklaştıracak olanın iyi işleriniz olduğunu anlayabilesiniz. 



U 287 

66 

50 İlk ders anlaşıldığında ve takip edildiğinde, sizi bir sonraki adımı atmaya teşvik edecek lezzetli bir 

meyve verecektir. 

51 Bugün dünya için, insanın daha fazla düşünce özgürlüğü için çabalayacağı, ruhunun kendisiyle 

birlikte sürüklediği esaret zincirlerini kırmak için mücadele edeceği yeni bir aşama başlıyor. Bu, ulusların 

ruhani beslenme ve gerçek ışığa olan arzularıyla fanatizmin engellerini aştıklarını göreceğiniz zamandır ve 

size söylüyorum ki bir an için bile olsa düşünme, araştırma ve harekete geçme özgürlüğünü hissetmenin 

mutluluğunu yaşayan hiç kimse bir daha gönüllü olarak hapishanesine geri dönmeyecektir. Çünkü artık 

gözleri ışığı görmüş ve ruhu İlahi vahiyler karşısında kendinden geçmiştir. 

52 İnsanlar, dünyadaki savaşlar sona ermeden önce, sevgi yasam tüm ruhlara dokunacaktır, ancak 

bugün henüz ne şekilde olduğunu bilemezsiniz. 

53 Bu ruhani ışık mesajı da insanlara ulaşacaktır, ancak bu yalnızca siz güçlü olduğunuzda 

gerçekleşecektir. Eğer ikna olmamışsa hiç kimse bu çalışmanın gerçek olduğunu söylemeye cesaret 

edemez, çünkü o zaman kimse size inanmayacaktır. Ancak inancınız kesin ve kanaatiniz doğruysa, hiç 

kimse sizi Müjde'yi tüm kalplere ulaştırmaktan alıkoyamayacaktır. 

54 Siz insanoğulları: Uzayda süzülen, bazen size yaklaşan, etrafınızı saran görünmez varlıkların 

varlığını her zaman hissettiniz ve onların acı çeken ruhlar olabileceği düşüncesiyle onlar için bir şeyler 

yapmaya çalıştınız. Niyetiniz iyiydi, ancak bu merhameti etkili kılacak bilgiden her zaman yoksundunuz. 

Şimdiye kadar kafası karışmış ya da vicdan azabı çeken varlıklara ışık tutmanın doğru yolunu 

bilmiyordunuz. 

55 Onlara anlamlı törenler ve hediyeler sundunuz ve kalplerini sakinleştirebilmenize rağmen hiçbir 

şey alamadılar çünkü dünyaya ait olan artık onlara ait değil ve artık onlara ulaşmıyor. Bu varlıklar ruhani 

şefkat, rahatlık, sevgi ve anlayış ararlar. Ama onlara nasıl ruhani yardım sunabilirsiniz? Sözüm size 

görmediğiniz kişilere merhamet göstermenin yolunu da açıklar. 

56 Ruhani kardeşleriniz için gerçekten iyi bir şey yapmak ve aynı zamanda kendinizi onların kötü 

etkilerinden kurtarmak istiyorsanız, onlar için şefkat ve canlandırıcı düşüncelerle dolu içten bir dua 

etmelisiniz. İnsan yaşamınızda herhangi bir şekilde tezahür ettiklerini hissederseniz, ruhlarına ışık 

alabilmeleri için onlara iyi örnekler ve iyi işler gösterin. Hastaları iyileştirdiğinizi görmeleri, sizi kıran 

birini affettiğinizi görmeleri, zihninizde asil fikirlerin parladığını görmeleri, dudaklarınızdan sadece iyi 

sözler duymaları için onlara fırsat verin. 

57 Sizin onlar için, onların da sizin için yerine getirmesi gereken görevler nelerdir? Birbirinize ne gibi 

borçlar verdiniz? Siz bilmezsiniz, ama size doğrusunu söyleyeyim, onları insanların yoluna çıkaran bir 

rastlantı değildir, insan kardeşlerine yaklaştıklarında bunun her zaman bir nedeni vardır. 

58 "Ruhani vadiye" vardığınızda onlar tarafından karşılanmak ve onlara gösterdiğiniz merhamet için 

minnettarlık işaretleri almak ruhunuz için çok hoş olacaktır. Onların ışıkla dolduğunu gördüğünüzde 

sevinciniz büyük olacaktır. Ancak kafa karışıklığıyla kararmış o varlıklar lejyonuyla karşılaştığınızda ve 

onların sizden bir sevgi eylemi beklediğini ve sizin onlara bunu vermediğinizi bilmek ne kadar üzücü 

olurdu. Bu sorumluluk üzerinde düşündüğünüzde, bu öğretide size verdiğim bilgiyi uygulamaya hazır 

mısınız? Bunda size bu varlıkları herhangi bir şekilde maddeleştirme yetkisi vermediğimi anlayın - tam 

tersine, onlara erdemli ve saf bir yaşam örneği sunarak onları ruhsallaştırma şeklinize ilham veriyorum ve 

düşünceleri ve fikirleri algılarında ışık yakacak olan dualarınızla onların kafa karışıklıklarını ve 

karanlıklarını gideriyorsunuz. 

59 Yakup size rüyasında, varlıkların sürekli olarak üzerinde yükselip alçaldığı ruhani merdivenin 

varlığını gösterdi. İçeriğini kim anladı? Sırrını kim yorumladı? Orada, patrik tarafından görülen bu 

imgenin anlamında, ruhların gelişimi, ruhsal yaratıkların insan varlıklarına sürekli olarak yeniden 

bedenlenmesi, varlıkların onarımı ve kefareti, Tanrı'nın insanla iletişimi ve ruhtan ruha diyalog yer alır. 

60 Geçmiş zamanların vahiylerini doğru yorumlayabilmeniz için bu mesajı tanımanız gereklidir. 

61 Ruhların öğretilerimin özüne ulaşması için ne kadar çok zaman diliminin geçmesi gerektiğini 

anlayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 288 
1 Kalbinize iniyorum çünkü orası benim sığınağım. Sözüm sizi üstlenmeniz gereken günlük işler 

için hazırlar. Bu hazırlık ruhani bir hazırlıktır ve yürüteceğiniz misyonla uyum içindedir. 

2 İlk Zaman'da, halk tutsak oldukları Mısır'dan ayrılmaya ve çölden geçerek Vaat Edilmiş 

Topraklar'a gitmeye hazır olduğunda, her şeyi önceden görmüş ve hazırlamışlardı. Yolculuklarında hiçbir 

şeyleri eksik kalmasın diye bastonlarını, sandaletlerini ve seyahat bohçalarını hazırlamışlardı. 

3 Aynı şekilde, "çöl geçişi" sırasında hiçbir şeyin eksik kalmaması için şimdi önlemler almalı ve 

kendinizi hazırlamalısınız. 

4 Ancak unutmayınız ki bu insanlar uzun yolculukları için sadece yiyecek tedarik etmekle 

kalmadılar, aynı zamanda dua etmeyi, kendilerini arındırmak için tövbe etmeyi ve her zaman birlik içinde 

kalmaya ve tek bir aile oluşturmaya karar vermeyi de unutmadılar. Eğer bu halkın, yaşadıkları pek çok 

sıkıntı ve talihsizliğe rağmen neden Vaat Edilmiş Topraklara girebildiklerini merak ediyorsanız, size 

bunun inançları, duaları ve birliktelikleri sayesinde olduğunu söyleyebilirim. 

5 Bu ruhani tohum sizin aranızda.  Yeni hedefe ulaşmak için neden bu örneği model olarak 

almayasınız? 

6 Sizi bekleyen şeyin kumlu çöl değil, insanlık olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Arayacağınız 

yeryüzünde bir toprak parçası değil, insanın ötesinde yatan ruhun anavatanıdır. 

7 Size doğrusunu söyleyeyim, "İsrail" insanlığın ortasında bir meşale gibi olmak için yeniden 

doğacak. 

8 Çocuklarım olduğunuzu, barış, ışık ve ruhsallaşma halkının bir parçası olduğunuzu bilmeniz için 

sizi bu zamanda uyandırıyorum. 

9 İnsanlığı hareket ettiren veya acı veren her şeyi kalbinizin hissetmesine izin verin. Herkesin huzuru 

için dua edin, düşüncelerinizin başkalarının zihninde parlamasına izin verin. İnsan kardeşlerini sevme ve 

onlara hizmet etme görevini yerine getirenleri şimdiden kutsuyorum. 

10 Varlığınızın barış getirmek, teselli etmek ve insan kardeşlerinizi kutsamak için kullanılmasını 

istiyorum. 

11 Bugün hala benim öğretilerim karşısında müritlersiniz ve acının, ahlaksızlığın, sefaletin, egoizmin 

nasıl yayıldığını gördüğünüzde mücadeleden korkuyorsunuz. Vicdanınızın sizden ruhani tatmin, çalışma 

ve faaliyet talep ettiği ve kalbinizin korkuyla "Bu kadar büyük bir kaos karşısında ne yapmalıyım?" diye 

sorduğu o anlarda, neden korkuyor ve neden şüphe ediyorsunuz? Sözümün sizi nasıl hazırladığını, 

yaşamın size sürekli olarak nasıl pratik dersler verdiğini ve aynı zamanda mücadele ve denemelerin sizi 

bekleyen günlük işler için kesinlikle gerekli olan dayanıklılığı nasıl sağladığını fark edin. 

12 Sizi yeterli kapasiteye sahip olmadığınız bir görevi yerine getirmeniz için göndermiyorum. Size 

öğretmeye devam edeceğim ve güçlü olduğunuzda size, "Çarmıhı yüklenin ve benim izimden gidin" 

diyeceğim.  O zamana kadar, eğer dua edebiliyorsanız, hemcinsleriniz için dua edin. Hastaları nasıl 

iyileştireceğinizi biliyorsanız, onlara bu teselliyi getirin. Ahlaki değerlerinizi geliştirme arzunuz varsa, 

bunu yapın. Ama ruhunuzun iyiliği için, yola çıkıp çarmıhınızı yükleneceğiniz zamana hazırlık olarak 

hizmet edecek bir şeyler yapın. 

13 Bugün, henüz ruhani görevinize adanmadığınız, ancak yine de komşunuzun iyiliği için bir şeyler 

yapmak istediğiniz için, duanın sahip olduğu gücü ve kudreti anlayabilmeniz için dua etmenizi tavsiye 

ediyorum. Daha mücadeleniz başlamadan bu ışığa kavuşacaksınız. 

14 Duadan ilham alanlar imtihanlarda yenilmez olurlar ve hemcinsleri üzerinde mucizeler 

gerçekleştirirler. 

15 Benim tarafımdan derinlemesine eğitilmiş olan bu insanların mükemmel duayı 

uygulayabilmelerini istiyorum - bu onları ruhani krallıkla temasa geçirir, böylece daha sonra insan 

kardeşlerine dua etmeyi öğretecekler, onlara açıklayacaklar ve yollarında deneyimle kazandıkları her şeyi 

onlara gösterecekler. 

16 Maddenin ötesinde bir ışık dünyası size açıkken, neden düşünce dünyanızı dünyanın çevresiyle 

sınırlayasınız ki? Görüşünüzün ve zihninizin ötesinde sonsuz bir alan sizin için mevcutken, ruhu neden 

insan yaşamına tabi tutasınız ki? 
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17 Bu düşünce ve ruh dünyaları kullanılmıyor çünkü onlara ulaşmak istemediniz çünkü nasıl dua 

edeceğinizi bilmiyordunuz. 

18 Duada birleşen düşünce ve ruh, insanda her türlü insan gücünden daha üstün bir güç yaratır. 

19 Dua ile zayıf olan güçlenir, korkak olan cesaretle dolar, cahil olan aydınlanır, çekingen olan 

kendini bilmez olur. 

20 Ruh gerçek duaya ulaşmak için zihinle uyumlu bir şekilde çalışabildiğinde, varlığını ilgilendiren 

şeylerden geçici olarak uzaklaşan, kendini başka yerlere transfer eden, bedenin etkisinden kurtulan ve 

kendini iyilik yapma, kötülükleri ve tehlikeleri def etme, ihtiyacı olanlara bir ışık kıvılcımı, bir damla 

merhem veya bir nefes huzur getirme mücadelesine adayan görünmez bir asker haline gelir. 

21 Size anlattıklarımdan, bu insanlığı ele geçiren kaosun ortasında ruhunuzla ve zihninizle ne kadar 

çok şey yapabileceğinizi anlayın. Birbirine zıt düşünce ve fikirler dünyasındasınız; tutkuların öfkelendiği 

ve nefret duygularının çarpıştığı, düşüncenin materyalizmle karıştırıldığı ve ruhların karanlıkla kuşatıldığı 

bir dünyadasınız. 

22 Yalnızca dua yoluyla zihinsel ve ruhsal olarak ışık bölgelerine, barış alanlarına yükselmeyi 

öğrenmiş olan kişi, tüm insan tutkularının yansıdığı mücadeleler dünyasına yenilmeden girebilecek ve tam 

tersine, ruhun ışığına ihtiyaç duyanlar için yararlı bir şeyler bırakabilecektir. 

23 Kendinizi hazırlayın sevgili öğrenciler, o acı ve ıstırap dolu dünyaya girmenize izin vereceğim. 

Ruhun oraya Benden bir elçi olarak gidecek, ışık getirecek. 

24 Tüm bunları bu dünyada zaten tanıyıp bilebildiğinize göre - neden ruhani olana kadar bekleyesiniz 

ki? Ruhunuzun ilerlemesini ve özgürleşmesini sağlamadan günlerin ve zamanların bitmesini beklemeyin. 

Siz üzerinize düşeni yapın, gerisini ben hallederim. 

25 Ben gücüm, bu nedenle düşüncelerinizden birini, dualarınızdan birini insan kardeşleriniz için 

dokunulabilir ve görülebilir bir şeye dönüştürebilirim. 

26 Bu şekilde çalışmak - gerçekte varlığınızın özünde bir huzur meleğine sahip olmaz mısınız? Ve 

eğer bu insanlar gerçek bir uyum ve kardeşlikle bu ruhani mücadeleye hazırlanıp birleşirlerse ne olurlar? 

Bu, insanlığın kurtuluşunu sağlamak için savaşacak bir ordu olacaktı. 

27 Size gerçekten söylüyorum, eğer ruh, düşünce ve irade olarak zaten birlik içinde olsaydınız, tek 

başına duanız, birbirlerine saldırmak isteyecekleri saatin hazırlığı içinde yaşayan ulusları durdurmaya 

yeterdi. Düşmanlıkları ortadan kaldıracak, hemcinslerinizin tüm o kötü planlarına engel olacak, güçlüleri 

yenen görünmez bir kılıç ve zayıfları koruyan güçlü bir kalkan gibi olacaksınız. İnsanlık, daha yüksek bir 

gücün bu bariz kanıtları karşısında bir an durup düşünecek ve bu düşünme onu, aksi takdirde Doğa ve 

unsurlarından alacağı pek çok şiddetli darbe ve ziyaretten kurtaracaktır. 

28 Kasırga şiddetlendikçe bilim ağacı sarsılacak ve meyvelerini insanlığın üzerine bırakacaktır. Ama 

insan değilse bu unsurların zincirlerini kim gevşetmiştir? İlk insanların da gerçekliğe uyanmak, vicdanın 

ışığına uyanmak ve bir yasaya uymak için acıyı tanıdıkları doğrudur. Ama bu zamanın gelişmiş, bilinçli ve 

eğitimli insanı - hayat ağacına saygısızlık etmeye nasıl cüret eder? 

29 İlk insanların yaşamı, insanın içinde yaşadığı masumiyet cennetini nasıl kaybettiğini ve mücadele, 

çalışma, gelişme ve liyakat dünyası için tefekkür ve huzur dünyasını nasıl terk ettiğini size gösteren bu 

kıssaya sarılmıştı. Tüm bunlar, Yaratıcı'nın öğütleri anlamında, olması gerekenler çerçevesi içindeydi. Bu 

reddediş gerekliydi ki ruh, insanın içindeki ilahi ışık olan vicdanının sesine uyansın ve yolculuğuna 

başlasın, liyakat kazansın, yaşamın alt düzleminden Yaratıcı tarafından ruh için belirlenmiş olan daha 

yüksek düzleme yükselsin. 

30 Bu nedenle, insanın yaşam mücadelesinde ilk adımını atacağı, varlığının gelişeceği ve yükseleceği 

zaman için her şeyin öngörüldüğü doğrudur; öyle ki, ilk ihtiyaçların onun yolunda kendini hissettirdiği ilk 

andan itibaren, önünde güzel, canlandırıcı ve tatlı bir meyve gibi ulaşabileceği bir dünya, bir doğa, bir 

yaşam olacaktı; bununla birlikte, içeriği ona sonsuz bilgelik, sevgi ve adalet dersleri verecekti. 

31 Hayat ve bilim ağacı insana ne kadar çok gölge ve ne kadar çok meyve vermiştir! O halde bugün 

evrimleşmiş bir insanlık olarak dünyada var olan insanoğlu neden kör görünmekte ve kendisine hayat 

veren unsurlara bile meydan okumakta, bilgelik meyvesini kendisinden asla esirgemeyen ağaca kötü 

davranmaktadır? Size nedenini söyleyeyim: çünkü insan dua etmeyi bıraktı ve artık dua etmediği için 

ruhun yaşamına ait her şeyi unuttu. Sonra, kendini yeryüzündeki yaşama adadığında, güçlü, zengin, bilgili, 
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mutlak efendi olmak en büyük amacı, en büyük hırsı oldu ve tüm bunlar onu mahvetti, çünkü geçici bir 

zafere odaklanmıştı. 

32 Özlemleriniz olmasını, hırslı olmanızı, büyük, güçlü ve bilge olmayı hayal etmenizi istediğim 

doğrudur, ancak ruhun ebedi malları için. Çünkü bu malları elde etmek için merhamet, alçakgönüllülük, 

bağışlama, sabır, cömertlik, tek kelimeyle sevgi gibi tüm erdemler gereklidir. Ve tüm erdemler ruhu 

yüceltir, arındırır ve mükemmelleştirir. Bu sefil dünyada, bu geçici yuvada, insan - büyük, güçlü, zengin 

ya da bilgili olmak için - bencil, sahte, kindar, zalim, kayıtsız, insanlık dışı ve kibirli olmak zorundaydı ve 

tüm bunlar onu gerçeğin, sevginin, barışın, gerçek bilgeliğin ve adaletin ne olduğuna aşırı derecede karşıt 

hale getirmek zorundaydı. 

33 İnsanlar dünyaya duydukları ölçüsüz sevginin ve dünyevi olana gösterdikleri hürmetin kendilerini 

talihsiz bir başarısızlığa sürüklediğini fark ettiklerinde ne olacak? Kaybedilen yolu yeniden bulmaya, 

kişinin yüz çevirdiği ilke ve yasaların izini sürmeye çalışacaklar ve bu çaba içinde doktrinler yaratacaklar, 

kendileri için kurallar koyacaklar, felsefeler, dünya görüşleri ve teoriler ortaya çıkacaktır. 

Tüm bunlar yeni ve büyük bir savaşın başlangıcı olacaktır - artık dünyevi güç için sahtekârca bir çaba 

söz konusu olmayacaktır. Artık hiçbir öldürücü silah hayatları yok etmeyecek, evleri yıkmayacak ya da 

insan kanı dökmeyecek. Savaş farklı olacaktır, çünkü o zaman büyük dini topluluklar yeni öğretilere ve 

yeni dinlere karşı savaşacaklardır. 

34 Bu savaştan kim galip çıkacak? Hiçbir din bu anlaşmazlıktan galip çıkmayacaktır, tıpkı bugün acı 

çektiğiniz bu ölümcül savaştan hiçbir ulusun galip çıkmayacağı gibi. 
* Burada ele alınan İkinci Dünya Savaşı'nda sözde galip güçler vardı, ancak dünyevi üstünlük mücadelesi savaşın 

bitiminden sonra da günümüze kadar devam etti. Ancak sonuçta hiçbir dünya gücü bu mücadeleden galip çıkamayacaktır. 

35 Dünyevi üstünlük için yapılan savaşta benim adaletim galip gelecektir ve daha sonra, bazı 

doktrinlerin ya da dinlerin uygulanması için yapılan savaşta benim gerçeğim galip gelecektir. 

36 Tek ve en yüksek gerçek, fırtınalı bir gecede çakan bir şimşeğin ışığı gibi parlayacak ve herkes 

bulunduğu yerde bu ilahi ışık parlamasını görecektir. 

37 O zamana kadar, siz insanlar, yollarda ilerlemek ve kendinizi hemcinslerinizin yolunda ilahi ışığın 

bir habercisi, yol göstericisi ve peygamberi olarak ortaya çıkarmak için zamana sahip olacaksınız. 

38 Bazıları engellerin yollarını temizlerken, diğerleri ruhani tohumu ekecek ve hala diğerleri 

savaşacak çünkü mesajım dünyanın sınırlarına ulaşacak. 

39 Bazen varlığınız ve sözleriniz insanların kafa karışıklığını artıracaktır. Ancak bu tohum bir kez 

ekildiğinde, er ya da geç filizlenecektir. Çünkü - ilahi kökenli olduğu için - beslenmediği takdirde toprağın 

tohumu gibi yok olamaz. 

40 Aranızda "kurtarıcılar" ya da yargıçlar olmayacak. Ama yine de sizin aracılığınızla kurtarabilir ve 

yargılayabilirim. Babanızın hizmetkârları, öğrencileri olarak seyahat edecek ve eyaletlere gideceksiniz. 

41 Eğer gerçekten alçakgönüllü ve merhametliyseniz, çalışmalarınız, sözleriniz ve düşünceleriniz, 

basitliklerine rağmen, gerçeği bir şekilde ihlal etmiş olanların ruhlarına dokunacaktır. 

42 Yolunuzda Beni temsil ettiklerini iddia eden ve bunu işleriyle kanıtlamayanlarla karşılaşacaksınız. 

Bilgili olduğu düşünülen bilim insanlarında yetersizlik keşfedeceksiniz. Yargıçlardaki adalet eksikliğini ve 

güçlülerin sahte yüceliğini kendiniz göreceksiniz. Gözleriniz tüm bunları ve çok daha fazlasını görecek. 

Ancak yine de kimseyi kınamamalısınız çünkü bu sizin göreviniz değil. 

43 Merhametim sizi oraya götürecek, böylece insani ihtiyaçlar ve zayıflıklardan içtenlikle etkilenen 

kalbiniz, ruhunuza yerleştirdiğim sevgiyi bir merhem olarak yayacaktır. 

44 Hemcinslerinizden başkalarının Mesih'in adını ve Sözünü öğrettiğini gördüğünüzde, onlara 

tepeden bakmayın. Çünkü İkinci Gelişimin, İkinci Çağ'da size getirdiğim Söz tüm dünyaya yayıldığında 

gerçekleşeceği yazılıdır. Yine de size söylüyorum ki, dünyada bu mesajı henüz almamış yerler var. 

Kurtarıcı'nın Sözünde ve Kanında size verdiği İlahi Sevgi Tohumunu almadan bugünün derin ruhani 

öğretisi bu insanlara nasıl ulaşabilir? 

45 Mesajım herkese ulaşacak ve hepiniz Bana geleceksiniz. Gelecek zamanlar için her şeyi hazırladım 

ve Benim İsteğim herkes için gerçekleşecek, çünkü Ben ruhların, dünyaların, ırkların ve halkların 

Rabbiyim. 
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46 Ruhani varlıklardan oluşan bir dünya, yeryüzünün bu vadisinde yaşamak için yalnızca zamanı 

beklemektedir. Onlar, geri kalmış halkların bağrında enkarne olmayı küçümsemeyen ışık varlıklarıdır, 

çünkü görevleri tam olarak uykuda olanları uyandırmak olacaktır. 

47 Baba'nın bilgeliği tarafından ekilen ve dağıtılan bu büyük ışık ruhları lejyonları yeryüzünde 

yaşadığında, insanlar arasındaki yakınlaşma, anlayış, uyum ve barış arzusu fark edilmeye başlanacaktır. 

Bir halkın, tüm çocuklarımın ulaşması gereken evrensel birliğin bir işareti olarak diğer halklarla 

birleştiğini göreceğiz. 

48 Kim Benim planlarımı değiştirebilir ya da Beni planladığım şeyde başarısızlığa uğratabilir? 

İnsanın içindeki her şeyin bir sınırı vardır, işte bu yüzden size özgür irade armağanını kötü kullanmanın 

sınırına geldiğinizi söylüyorum. 

49 İnsanın çılgınca gidişatı onu hızla bu hedefe getirmiştir ve kendi işlerinin meyvesi aracılığıyla 

kendisi için yargı yaratacaktır. 

50 Beni işiten ve bu nedenle Rab'bin planlarını bilenlerden kim dünyada her gün olup bitenler 

karşısında tedirgin olabilir ya da kafası karışabilir? Ve Beni duyduktan sonra kim manevi rehberliğe, yani 

daha yüksek bir ahlaka ihtiyaç duyan bir dünyanın ortasında kayıtsız, hareketsiz ya da sessiz kalabilir? 

51 Benim adaletim ve sevgim insanların kötülüklerinden daha güçlüdür, bu yüzden size İrademin her 

şeyde gerçekleşeceğini söylüyorum. 

52 İnsanlar arasında barış geldiğinde ve insanlık bir kez daha dua ve orucun değerini anladığında, 

Benim Hayat Ağacı olduğumu bileceksiniz; dalları sonsuzluğa uzanan bu ağaçta, Üstadın kollarını 

tanıyabileceksiniz; tıpkı sizin için Kanını döktüğü o Çarmıhta olduğu gibi, böylece vicdanlara şu sözleri 

kazıyabileceksiniz: "Ben Hayatım, Bana gelen asla 'ölmeyecek'." 

53 Ben, Yeni İsrail Halkı'nı yaratacağım tohumum - dünyayı gölgeleyecek ve ona ruhsal yaşamın 

meyvelerini verecek olan halk. 

54 Hâlâ çok beceriksiz ve korkaksınız, inancınız küçük ve bilginiz sınırlı. Bunun kanıtı, bugüne kadar 

aranızdan erdemi, yasalarımdaki gayreti ve iyiliği bir halka hayat verecek olan hiçbir patriğin çıkmamış 

olmasıdır - İsrail'e ilk günlerinde şekil ve isim veren o adil ve doğru adamlar gibi. Tüm aşiretlerden tek bir 

aile yaratmayı başaran bir lider olan İbrahim'i hatırlayın - inancı, gücü ve sevgisiyle İsrail kabilelerini tek 

bir halk olarak birleştirmeyi başaran Musa'yı. 

55 Ruhsal Görü armağanı aranızdan döküldü ama yine de peygamberlerinizin sesini zor 

duyuyorsunuz çünkü hala çok zayıf ve belirsiz. 

56 Sizinle bu şekilde konuşabilmem ve sizden gelecek nesillere örnek olabilecek eserler 

bekleyebilmem için, daha önce gelişim yolundan geçmenize izin verdim ve böylece, bilgi ışığı olan 

deneyim kazanmanız ve ruhsal yükseliş anlamına gelen imtihanlarda kendinizi arındırmanız için sizi şu ya 

da bu zamanda dünyaya göndererek kendinizi geliştirebilmeniz için gerekli araçları sağladım. 

57 Aranızda şu anki varlığınızın dünya üzerinde yaşadığınız ilk varlık olduğuna inanan var mı? Hayır, 

insanlar, eğer öyle olsaydı, bu Üçüncü Çağ'da sizi ziyaret etmezdim. 

58 Şimdiki yaşamınız bu dünyada yaptığınız ruhani tekamül yolculuklarından bir diğeridir. 

Kuşkunuzu bağışlıyorum çünkü kuşkunuz ruhtan değil, bedenden kaynaklanıyor. 

59 İnsanlığın en fakiri olabilirsiniz, eğitimsiz ve cahil sayılabilirsiniz, yaptığınız işin bugüne kadar bir 

önemi olmamış olabilir, Tanrı'ya ibadetiniz tanımsız bir şey olabilir. Ama şimdi, Benim tarafımdan ruhsal 

olarak yargılandığınızda, size tekrar söylüyorum ki, tezahürüm ve vahiylerim için sizi seçmemin bir 

nedeni vardı. 

60 Sözümün keskisiyle ruhunuzu, kalbinizi ve zihninizi şekillendiriyorum, kendinize olan güveninizi 

artıracak kadar bilgi veriyorum çünkü kim olduğunuzu, kimden geldiğinizi, dünyaya ne için 

gönderildiğinizi ve amacınızın ne olduğunu biliyorsunuz. 

61 Vicdanınızın size işaret ettiği doğru hedefe yönelebilmeniz için sizinle bilgi ve güven üzerine 

konuştum. Alçakgönüllülüğü kendinize güvensizlikle karıştırarak kendinizi aşağı görmemeniz gerektiği 

gibi, siz de kendinizi kimseden üstün görmemelisiniz. Çünkü kibir, küstahlık ve gurur ışık ruhlarına değil, 

ışık tarafından kör edilmiş ruhlara özgüdür. 

62 Artık "gezginler" olduğunuzu ve bu vesileyle mesajımı alma ve tezahürümün taşıyıcıları, 

aktarıcıları ve ses taşıyıcıları olma şansına sahip olduğunuzu biliyorsunuz. 
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63 Ruhani görevinizle ilgili hiçbir belirsizlik veya şüphe size gelemeyecektir. Her şey söylendi, her 

şey açıklıkla dolu bir yol gibi hazırlandı. Tanrı'nın gerçek tanıkları olan patriklerin, halk önderlerinin, 

peygamberlerin, öğrencilerin, havarilerin yürüdüğü yolda tam olarak ilerleyebilmeniz için duada ve 

talimatlarıma uymada güçlenmeniz yeterlidir. 

64 Dünyanın her yerinden bu spiritüalist halkın çocuklarını çağıracağım. Size tekrar ediyorum ki, bu 

halk bir ırk değildir ve insan kökenli de değildir. Bu, sayıları sürekli yenilenen ruhani bir lejyondur, öyle 

ki dünyada her zaman Benim ilhamımı ruhtan ruha alan kişiler olabilsin. 

65 Fiziksel olarak bu insanlara kimin ait olduğunu keşfetmeniz mümkün olmayacaktır. Onları ancak 

ruhaniyetleri, yetenek ve becerilerinin gelişimi sayesinde tanıyabilirsiniz. 

66 Rab'bin elçisi olan bu halkın temel görevi nedir? İnsanlığı, ister ruhun ister aklın olsun, her türlü 

esaretten kurtarmak; onlara Yasayı hatırlatmak, ilahi vaatleri hatırlatmak; sapkınlıklarında onları uyarmak, 

iyiliğe teşvik etmek, onları tüm varlıkların, tüm halkların ve tüm dünyaların tek bir aile oluşturacağı sevgi, 

bilgelik ve barış krallığı olan "Vaat Edilmiş Topraklara" götürmek: Tanrı'nın ailesi. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 289 
1 İnsanlık: Barış içinde yaşamak için kendi payınıza ne kadar az şey yapıyorsunuz! 

2 İnsanların çoğunun bir dini olduğunu ve hepsinin kardeşliği öğretmesine rağmen, hiç kimsenin 

aldığı talimata göre yaşamadığını, hiç kimsenin vicdanında yazılı olan yasalara, emirlere ve ilkelere 

uymadığını söyleyebilirim. 

Bazıları, herhangi bir dini inanca boyun eğmemek için düşüncelerine özgürlük tanımış ve kendilerini 

emirlerin ve yasaların dışında görmüştür. Ama bu olamaz; çünkü gözlemleri, bilimleri ve tanımları 

sayesinde, her şeyde ve her yerde bir güç, bir uyum, bir yasa ve kimsenin kaçamayacağı bilge, adil ve 

sevgi dolu bir öğreti olduğunu öğrendiler. 

3 Yüzyıllar boyunca anlaşmazlık içinde yaşadıktan sonra, yaşadığı tüm kederli ve acı deneyimlerden 

sonra bu insanlık, halklar arasındaki birliğin, tüm insanlar arasındaki uyumun maddi çıkarlara ya da 

dünyevi değerlere dayanamayacağını anlayabilmiştir. Son olarak, yalnızca yüce ruhun insanlığın 

huzurunun dayandığı sağlam temel, sarsılmaz kaya olabileceğini anlayacaktır. 

4 Eğer tüm halklar kavga ediyor, savaşıyor ve birbirlerini şu ya da bu şekilde kınıyorlarsa, bu, 

hiçbirinin Tanrı'nın ve O'nun Yasası'nın kendilerine öğrettiklerine itaat etmediği ve bu nedenle de 

gerçeklerden uzak oldukları anlamına gelir. 

5 Hakikat her şeye saygı duymaktır, çünkü her şey kutsaldır, sevgidir, uyumdur, merhamettir, 

vicdanı yöneten yasadır. 

6 Ruhu mükemmelleştirmek için, basit insani görevlerin ve hatta dini görevlerin ötesine geçmek, 

herkesin içtiği pınara ulaşmak ve gerçeğin yüzüne bakmak gerekir. 

7 Dağın zirvesine ulaşabilen ve o ihtişamı seyredebilen kişi, hemcinsleriyle birlikte yaşamaya devam 

etmek üzere aşağı indiğinde, kaçınılmaz olarak yargılarında daha hoşgörülü, anlayışlı ve merhametli 

olacaktır. Bu, herkesi uyumlu hale getirmeye ve birleştirmeye hazır bir unsurdur. 

8 Düşündüğünüzde, ihtiyacınız olan uyumun ruhani olduğunu ve tutkularınızın ve buyurganlığınızın 

üzerine çıktığınızda buna ulaşacağınızı fark edeceksiniz. 

9 Herkes kendininkini tek doğru olarak ilan ederken ve aynı zamanda diğerlerininkini yanlış olarak 

nitelendirirken nasıl barış yapabilirsiniz? 

10 Fanatizm karanlıktır, körlüktür, cehalettir ve meyveleri asla ışık olamaz. 

11 Hepinizin gerçekliğe uyanacağı büyük sınava yaklaşıyorsunuz. 

12 Kalbiniz Bana neden sık sık büyük denemelerden ve olaylardan bahsettiğimi soruyor ve ben de 

size bir acı dönemiyle karşı karşıya olduğunuzu ve uyuşukluk içinde uyumaktansa önceden uyarılmanın, 

izlemenin ve dua etmenin daha iyi olduğunu söylüyorum. 

13 Bazıları konuştuklarımdan asla tatmin olmuş görünmüyor. Size Sözümde geleceğe ait olan barış ve 

esenlik zamanlarını gösterdiğimde, peygamberliğimin gelmesini imkânsız görüyorsunuz ve size deneme 

ve acı zamanlarından bahsettiğimde, bunların sadece korku yoluyla emri yerine getirmenizi sağlamak için 

tehditler olduğuna inanıyorsunuz. 

14 Benim sözümü bu şekilde kabul edenler, şüphe denizinde sürüklenenler arasındadır. Bu mesaja 

inananlar, her zaman ondan yararlı bir şeyler elde etmek gibi asil bir niyetle onu incelerler. 

15 Havariler: İkinci Çağ'da, mesajımı insanlığa iletmek için üç yıl yeterliydi ve - hepinizin bildiği gibi 

- sonunda kurbanlık ölümümle mesajı mühürledim. Size doğrusunu söyleyeyim, bu kurban ölümü Baba 

için bir sunu değildi - çünkü O'nun kanlı bir kurbana ihtiyacı yoktu - ama insanlık içindi, çünkü insanlık 

böylesine büyük bir sevgi kanıtına çok ihtiyaç duyuyordu. 

16 Size birbirinizi sevmeyi öğrettim, ama sadece insan olarak değil, aynı zamanda ruhani ruhlar 

olarak da ebedi sevgiyle. Size kalın bir gizem perdesinin ardında yatıyormuş gibi görünen bu dünyadan 

ruhani krallığa giden yolu sizin için açmaya geldim. İlk sözden son söze kadar öğrettiklerim, size 

duyurduğum gibi, gizli hazineyi bir kez daha açmak, mühürlü kitabı açmak ve ruhsal bilginin ışığına 

girmenize izin vermek için ruhen geleceğim zaman için size yaptığım hazırlıktı. 

17 Maddi dünyanızın ötesinde var olan ruhun yaşamı insan için bir gizem olamaz ve olmamalıdır. 

Baba sizin bilgiye olan arzunuzu gördüğü için, öğretisine vahiy ve ilham armağanı aracılığıyla başlamış ve 

Kendisini sonsuz sayıda biçimde göstermiştir. Ancak bu öğreti ilk insan var olduğu andan itibaren 

başlamış ve günümüze kadar da devam etmiştir. 
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18 Size ruhsal yaşamla ilgili bir şeyi ancak şimdi açıkladığımı düşünüyorsanız, büyük bir yanılgı 

içindesiniz; çünkü size tekrar söylüyorum: İlahi talimat ilk insan doğduğunda başladı ve talimatımın 

ruhların yaratılışıyla, hatta dünya var olmadan önce başladığını söylerken abartmıyorum. 

19 Önceki öğretilerin amacının size insan bilgisini ifşa etmek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun 

için size bilim armağan edildi. Yoksa ilk zamanlardaki emirlerin ve İkinci Zaman'da size getirdiğim 

öğretilerin yalnızca dünyada nasıl yaşayacağınızı öğretmek için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu 

vahiylerin özünü araştırdığınızda, niyetin size ebedi yaşama, ruhun ölümsüzlüğüne giden yolu göstermek 

olduğunu keşfedeceksiniz. 

20 Size ruhun yaşamından bahseden, Babanızla doğrudan iletişim kurmayı öğreten ve sizi maddi 

yaşamın üzerine çıkaran vahye spiritüalizm adını verdim. 

21 Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizm yeni bir şey değildir, sadece bu zamana ait de değildir, 

ama insanlığın ruhsal evrimiyle uyum içinde giderek daha fazla açığa çıkan bir vahiy olmuştur. 

22 Size verdiğim öğreti, size Tanrı ve komşunuz için mükemmel sevgiyi öğreten ve sizi 

mükemmelliğe götüren yola davet eden spiritüalizm olduğuna göre, spiritüalizm aynı zamanda "İlk Çağ 

"da Tanrı'nın Yasası'nın ve İkinci Çağ'da Mesih'in Sözü'nün size öğrettiği şeydi. 

23 Bu vahiy size yeniden göründü çünkü size bilmediğiniz dersler getirdim. Çok fazla bilgeliğin sizi 

kör ettiğini hissettiniz. Ama bunun nedeni, insan ruhunun özgürlüğüne, yüceliğine ve madde üzerindeki 

hâkimiyetine kavuşacağı zamanların sonuna yaklaşıyor olmanızdır. 

24 Yani hiç kimse ben bu Üçüncü Çağ'da yeni vahiylerimle onu açıklamaya gelmeden önce ruhani 

yaşamın bir gizem olduğunu söylemiyor. Size tekrar söylüyorum, zaman boyunca size pek çok öğreti 

verildi, siz bunları kavrayamamış olsanız bile. 

25 İnsanlar ancak şimdi geçmiş zamanların vahiylerinin içerdiği her şeyi keşfetmeye ve çözmeye, 

bunları günümüz olaylarıyla karşılaştırmaya ilgi duymaya başlıyorlar. 

26 O halde öğrenciler, artık "spiritüalizm" dediğinizde, Tanrınızın zaman içinde size yaptığı ruhani 

vahiyden söz ettiğinizi biliyorsunuz. 

27 Bir hırsız gibi sessizce evinize girdim ve sizi uykunuzda şaşırttım. 

28 Her zaman insanlığı Ben geldiğimde uykuda buldum. Sadece birkaç kalp, zayıf ışıklar gibi uyanık 

ve Beni bekliyor. 

29 İnsanlar, deneyimin meyvelerini almak için geçmişiniz üzerinde biraz düşünmeniz yeterlidir. 

Sonrasında tekrar hatalara ve yanlışlara düşmemek için dikkatli olmalısınız. 

30 Eğer size İkinci Çağ'da Kanımla yazdığım o yaprağa ne olduğunu sorsaydım, sessiz kalmanız 

gerekirdi çünkü vicdanınız size İsa'nın öğrettiği öğretiyi hiç yaşamadığınızı - O'nun sözlerini yüreğinizde 

toplamak yerine yaşam ağacından düşen yapraklar gibi rüzgârda savrulup gitmelerine izin verdiğinizi 

söylerdi. 

31 Size doğrusunu söyleyeyim, size "Son Günler" olarak duyurduğum o döneme çoktan girdiniz. 

Yargılama, telafi ve restorasyon ile karakterize edilmiştir. 

32 Eski zamanların peygamberlerinin ağzından bu çağı size duyurdum ve bu ses taşıyıcılarının, 

Sözümün yeni peygamberlerinin dudaklarından size konuştum ve bu öngörülerin çoğunu yerine getirdim. 

33 Benim Sözüm o kadar açıktır ki, Beni anlamak üzeresiniz. Daha önce duymadığınız vicdanınız 

artık tüm varlığınızı kavrar ve bedenin dürtülerini kontrol edebilir. 

34 Yeni havariler grubum, insan tutkuları denizinde kazaya uğrayanları kurtarmak için ellerini 

uzatacakları cankurtaran botuna girecekler. 

35 Halkımı yavaş yavaş oluşturmanız için sizi seçtim, ancak henüz fark edemediğiniz projeler var. 

Size sadece ruhunuzun içinde, pek çok yol arasından doğru olanı keşfetmenizi sağlayan bir ışık olduğunu 

söylüyorum. Bu nedenle Işığın çocuklarının insanlığa karşı sorumluluğu vardır. Neden her öğretide sizi 

yukarıya doğru evrimleşmeye, dağın zirvesine tırmanmaya çağırdığımı anlayın. Çünkü ancak o yüksekliğe 

ulaştığınızda dünyada neler olup bittiğini görebilecek, insanlığın bitmek bilmeyen ağıtlarını duyabilecek 

ve muazzam acılarını hissedebileceksiniz. 

36 Komşusunun acısını hissetmeyen, onun acısını dindiremez, öğrenciler. Bu nedenle, dualarınızda 

komşunuzu da düşünmenizi istiyorum. Çünkü bunlar, ruhunuzun birçok gözyaşını kurutabileceği ve kalbin 

şefkat, anlayış, merhamet ve sevecenliğe uyanmasına neden olabileceği anlardır. 
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37 Halkımın yükselmeye ihtiyacı var, çünkü hala insanlığın acısını kendi acıları haline getirmiyorlar. 

Ağlarlar, ama kendi iyilikleri için, ihtiyaçları için, sıkıntıları için ağlarlar. 

38 Sözlerime karşı neden duygusuz kalıyorsunuz? Size bilinmeyen bir krallık mı öneriyorum? Bugün 

sizinle konuştuğum krallığın, İkinci Çağ'da size vaat ettiğim krallıkla aynı olduğunu anlayın. 

39 Unutmayın ki bunlar işittiğiniz son öğretilerdir ve kalbinizin en derin yerinde saklamanız gerekir 

ki bu bildiriden sonra bile sözümün melodik sesini duymaya devam edebilesiniz ve anlamını 

koruyabilesiniz. 

40 Zihninizin geçmişinizi tanımasını engelleyen perdeyi bir an için kaldıracak olsam, size gerçekten 

söylüyorum, nankörlüğünüz, itaatsizliğiniz, inançsızlığınız ve Benim İşime olan inançsızlığınız için 

duyduğunuz pişmanlıktan ezilerek Huzurumun önünde yere yığılırdınız. Ama asıl değer 

Sezgilerinizi geliştirmek, vicdanınızı dinlemek, içinizde yaşayan ve "ruh" dediğiniz varlığı ortaya 

çıkarmak. 

41 Bedenden kurtulduğunuzda, "Ruhsal Vadi "de yaşayacaksınız. Geçmişi görmenizi engelleyen o 

perde gözlerinizden düşecek ve her şeyi bulanık olmayan bir berraklıkla görecek, her şeyi hatırlayacak ve 

her şeyi anlayacaksınız. Ama size tekrar söylüyorum, ruhunuz için erdem, inanmak için görmeyi ya da 

dokunmayı beklemeden iman etmektir. 

42 Düşün, bu sözleri ruhsal olarak kavra, çünkü bunlarda benim acımasız ama her zaman sevgi dolu 

adaletimin açığa çıktığını göreceksin. 

43 Ben sürüsüne belli bir sınıra kadar özgürlük tanıyan ve koyunlarının ötesi acı olan bariyer 

çemberinin üzerinden atlamasına izin vermeyen bir çobanım. 

44 Sizi destekliyor, koruyor ve koyun ağılına dönmenize izin veriyorum. 

45 Birbiri ardına fırsatlara sahip oldunuz ve bunda Benim size olan sonsuz sevgimi tanıyabilirsiniz; 

çünkü size armağanlar verdim ve geçmişte düşünmeye alıştığınız gibi sizi cezalandırmak ya da sonsuza 

dek mahkûm etmek yerine, hatalarınızı telafi etme, ruhunuzu arındırma ve mükemmelleştirme fırsatını 

varlığınıza bahşettim. 

46 Bu öğretileri bilen ve doğru olduklarına inanan kim, böyle yaparak ruhu için daha da ağır bir 

kefaret getireceğini bilerek, yeryüzündeki görevine sırtını dönmeye cesaret edebilir? Her ne kadar 

adaletimin size lekeleri çıkarmanız ve hataları telafi etmeniz için yeni fırsatlar sunduğu doğru olsa da, her 

fırsatta yargılamaların sayısının arttığı ve işlenen hataların daha ciddi hale gelmesi gibi zorlukların ve 

acıların da her seferinde daha yoğun hale geldiği de doğrudur. 

47 Göreviniz - cezadan söz etmemek gerekir - eski haline getirmek, yenilemek, telafi etmek ve son 

borcunuza kadar ödemek olacaktır. Hiç kimse - ne Cennetteki Babanız ne de yeryüzündeki ya da "ruhsal 

vadideki" kardeşleriniz - sadece sizin yapmanız gerekeni yapmayacaktır, yine de size çağrınıza her zaman 

yanıt vereceğimi söylüyorum. Kendinizi yalnız ve terk edilmiş hissettiğinizde, Benim varlığımı 

hissedeceksiniz ve ruhani dünya haçınızın yükünde sizi desteklemek için her zaman gelecektir. 

48 İlahi Işınım aranızda bir kelime haline gelir, ama ışığı tüm evrene yayılır. 

49 Dinlenin, insanlık, size her yedi günde bir dinlenme günü verdim ki dua edebilesiniz ve Yasam 

üzerinde derin düşünerek güç kazanabilesiniz. 

50 İşte buradayım, sizleri din ayrımı yapmadan ziyaret ediyorum. Ben bedenlerin ve ruhların İlahi 

Hekimiyim. Tesellimi içlerine akıtmak için hastaları arıyorum. 

51 Sesim tüm insanlığın üzerine iniyor, ancak size dürüstçe söylüyorum ki onu duyabilen sadece 

birkaç kişi var. 

52 Sonsuzlukta ruhtan ruha diyalog yoluyla kendinizi Rab'bin sesini duymaya hazırlamanızı söyleyen 

benim öğretilerimdir. 

53 Sözlerimin insancıllaştırıldığını duyan insanlar: bilin ki bu mesajı tüm dünyaya götürmesi ve 

insanların yükselip ışığımı görmelerini engelleyen fanatizm ve materyalizm zincirlerini kırmalarını 

sağlaması gereken sizlersiniz. Siz insan kardeşlerinize ulaştığınızda, benim insan zihni aracılığıyla 

tezahürümün çoktan sona ermiş olması önemli değildir. Bilgelik sözlerine ve şifalı merhemlere dönüşen 

özüm, gerçeğimin en iyi tanıklığı olarak kalplerinizden akacak. 

54 Göreviniz öğretmek, hemcinslerinizi Ebedi Yaşamla temasa geçirerek ruhsallaşmanın yollarını 

açmak ve böylece onları Gerçeğe yaklaştırmak olacaktır. 
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55 Öğrenciler, yükselmeyi öğrenin ki daha sonra maddileşmeden, gereksiz ve yararsız olandan özgür 

olmanın ne demek olduğunu öğretebilesiniz - böylece karanlığın yoğun sislerini nasıl aşacağınızı ve ruhun 

beslenmesi ve yaşamı olan İlahi Işığı nasıl bulacağınızı gösterebilesiniz. 

56 Bu yükseliş, size "büyük savaş" olarak duyurulan ve hepinizin - zayıfların, cahillerin ve "ölülerin" 

bile - katılacağı savaşın temelini oluşturmaktadır. Çünkü bu sınavdan hepiniz aydınlanmış ve saf olarak 

çıkacaksınız. 

57 Krallığım yaklaşıyor ama ben ölülere değil, yaşayanlara hükmetmek istiyorum. Sevilmek, 

anlaşılmak ve gerçek bir krala yakışır şekilde itaat görmek istiyorum. 

58 Şimdi savaş tüm hızıyla devam ediyor. İnsanlar Benim gücüme ve adaletime güvenmediler, 

durmadan kendi silahlarını Benimkilerle ölçmek istediler ve Ben de onları sevdiğim için güvensizliklerini 

kabul ettim. Onları yenmek için günahlarına karşı savaşmalıyım. Çünkü onları yenerek, onları 

hatalarından kurtarmış olacağım. 

59 Bu savaşta putlar düşecek, düşünceler karmaşaya sürüklenecek, bedenler hurma ağaçlarının bir 

kasırganın şiddetiyle ezilmesi gibi ezilecek. Ama sonunda ruh arınmış ve ışıkla dolu olarak ortaya 

çıkacaktır. Ölmeyecek. Savaşta ölmesi imkansızdır. Çünkü size Yaşam'ın ben olduğumu, ölülerin değil, 

dirilerin Babası ve Tanrısı olduğumu söyledim. 

60 İnsanın kurtuluşu için sadece bir kapı açık kalacaktır: ruhsallaşma kapısı. Kendini kurtarmak 

isteyen kişi kibrinden, sahte büyüklüğünden, düşük tutkularından ve bencilliğinden vazgeçmek zorunda 

kalacaktır. 

61 İnsanların büyük savaşta içmek zorunda kalacakları kâse çok acı olacaktır. Yine de size 

söylüyorum: Ne mutlu o kâseden içip arınmış olarak dünyadan ayrılanlara. Çünkü başka bedenlerle bu 

dünyaya döndüklerinde, mesajları ışıkla, barışla ve bilgelikle dolacaktır. 

62 Bu gezegenin sakinlerinden duyulan ağıt çok büyüktür. Ezilenler ve barışı düşleyenler, bu uyum ve 

özgürlük ışıklarının kudretli bir isimden yayılmasını beklemektedir. Bunun için size diyorum ki, beklenti 

içinde yaşayan yürekler dua ederek Bana yükselmelidir, çünkü özgürlüğü ve huzuru yalnızca Ben 

verebilirim. Size tekrar söylüyorum, insanlar kaderlerinin kökenini, anlamını ve amacını bilmedikleri ya 

da bilseler bile içlerinde taşıdıkları bu gerçeğe inanmadıkları sürece barışa sahip olamayacaklardır, çünkü 

birbirlerini Tanrı'daki gerçek kardeşler olarak sevemeyeceklerdir. 

63 Bu zamanın insanlığı zor, çok zor, ruhani olana karşı her zamankinden daha tepkisiz. Sözümü 

dinleyin, kalbinizi sabırla işleyen bir keski gibidir. Yine de, bunu o kadar sık duymanıza rağmen, ne kadar 

duyarsız olduğunuzu görün! Bu mesajı içeren son kelimeyi söyleyene kadar sizinle bunu yapmaya devam 

edeceğim, öyle ki artık sizinle konuşmadığımda, sözümün size açıkladığı her şeyde doğru ve mükemmel 

bir öğreti bulabilesiniz. 

64 Ey insanlar, bu pınardan için, çünkü sizden Beni seven kuşaklar çıkarmak için sizi bir tohum 

olarak kullandım. 

65 Size doğrusunu söyleyeyim, maneviyat da miras kalacaktır; bu nedenle çocuklarınıza kalp saflığı 

ve maneviyata açıklık kazandırmaya çalışmalısınız. Onlara tutkulardan arınmış bir beden, berrak bir zihin, 

hassas bir kalp ve vicdanının çağrısına kulak veren bir ruh vererek merhametli olduğunuzu gösterdiğiniz 

için size teşekkür edecekler. 

66 Hepiniz Tanrı'nın halkının bir parçası olmaya davetlisiniz. Bazılarının bu halkın çocuğu olduğu, 

diğerlerinin olmadığı bir yalandır. Hepinizin tek bir kökeni var: Tanrı. Hepinizi ev sahiplerinin bir parçası 

olmaya davet ediyorum, hepinizi onların saflarında görmek istiyorum. Halkım ışığın çocuğu, barışın elçisi, 

bilgeliğimin mirasçısıdır. Onun ortasında tüm çocuklarım bir yer bulur. 

67 Öğrencilerim, Beni yorulmadan dinleyin ki, ayrılış anımda çağrıma kulak vermediğiniz için 

üzülmeyesiniz. 

68 O saatte sizi coşku, sevgi ve minnettarlık dolu dualar ederken bulmak istiyorum. Böylece, bu 

maneviyat, bağlılık ve anlayış atmosferinde, bildirimin aranızda sona ermesini engellemek istemeyecek ve 

size verdiği öğretiler için Babanıza teşekkür edeceksiniz. 

69 Sesim ruhunuzda yankılanacak ve size derin bir melankoli hissettirecek. Ancak sizinle konuşan, 

ölüme mahkum bir adamın sesi değil, sizi zor bir görevi yerine getirmeniz için gönderen ve sizi sevgiyle 

kucaklamak için dönüşünüzü bekleyen bir Baba'nın sesi olacaktır. Bütün bunları size, sözlerim sona 

erdiğinde yüreklerinizde üzüntü kalmasın diye anlatıyorum. 
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İkinci Çağ'da Üstat'ın ölümü nedeniyle yas tutan herkesin kısa bir süre sonra O'nun yaşam ve ışık dolu 

görkemli bir şekilde göğe yükseldiğini gördüklerinde şaşırdıklarını hatırlayın, çünkü O'nun evi ölüler 

arasında değildi. 

70 Tezahürümün son gününde ağlamanıza yalnızca gözyaşlarınız boşa harcanan zaman ve 

kullanılmayan dersler için pişmanlık gözyaşlarıysa izin vereceğim. 

71 Üçüncü Çağ'da sözümü işitenler arasında kim 1950'nin son gününün bu tezahürün sona ermesi için 

Baba'nın iradesiyle belirlenen zaman olduğunu bilmiyor? Hiç kimse. Çünkü tüm bu toplanma yerlerinde 

ve sayısız biçimde size bildirdim. 

72 Ne İlahi olan ve ruhani olan dünyevi zamana tabi olduğu için, ne de ruhunuzun gelişimi saat veya 

takvimle ölçülebildiği için. Bunun nedeni, siz bedende olduğunuz ve ruhani bir zaman diliminin sonunu ya 

da yeni bir çağın gelişini deneyimleyemeyecek kadar küçük olduğunuz sürece, ruhani olanı sizin için 

anlaşılır kılmak için onu belli bir sınıra kadar insani ve dünyevi olarak anlaşılır kılmak zorunda olmamdır. 

73 Şimdi size soruyorum, öğrencilerim: Ben ayrıldıktan sonra varlığımı ruhsal olarak ve yoğun bir 

şekilde hissetmek istiyor musunuz? Bunun koşulu da kardeşçe birleşmiş olmanız olacaktır. Eğer böyle 

değilse, varlığımı algılayamayacak ve bu ruhani duygudan gelen gücün tadını çıkaramayacaksınız. 

74 Bu süre içinde anlayamadığınız her şeyin yanıtını ruhsal olarak almak istiyor musunuz? 

Maneviyata sahip olun ve cevabımı duyabileceksiniz. 

75 Terk edilme ve sessizlik anları gelecektir. Bu, dua ederek Bana yükselebilmeniz için 

gerçekleşecektir. Ama Beni bulamadığınızı hissedeceğiniz anlar da olacaktır. Yine de, Ruhumun varlığını 

henüz algılayamıyorsanız, yine de sebat edin, endişelenmeyin, çünkü bu sizin imanınız ve ruhsallaşmanız 

için bir sınavdır. Sebat edin, çünkü en beklenmedik anda bir ışık huzmesi gibi parlayarak geleceğim, 

Kendimi zihninize ve kalbinize yerleştireceğim ve size şöyle diyeceğim: "Kutsanmış olun, çünkü 

Efendinin hiçbir çağrıyı duymadan bırakmayacağına inandınız." 

76 Cesaret, inanç ve sabır her zaman içinizde olması gereken erdemler olacaktır. Dünya görüşleri 

savaşının, inançlar savaşının ve ruhani savaşın zamanı yaklaşıyor ve sadece benim öğretilerimi bilerek 

değil, faaliyet ve deneyim yoluyla güçlenmiş olmanız daha iyi olacaktır. 

77 İnsanlar: Dersim artık bitti. "Ruhsal Vadi "de birkaç dakika kalın ve oradan düşüncelerinizi, insan 

kardeşlerinizin mücadele ettiği, acı çektiği ve kurtuluş beklediği yeryüzündeki tüm halklara gönderin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 290 
1 Tanrı ışıktır, sevgidir, adalettir. Bu nitelikleri yaşamlarında sergileyen herkes Rablerini temsil 

edecek ve onurlandıracaktır. 

2 En küçüğünüzden en büyüğünüze kadar hepiniz adaletin, sevginin ve bilgeliğin ne olduğunu 

bilmelisiniz. Hepiniz İlahi Yasanın değişmez olduğunu anlamalısınız ki onu sevesiniz ve Benden 

kaderinizi değiştirmemi istemeyesiniz. 

3 Şunu bilin: Babanız, Yaratıcınız, yasalarından hiçbirini değiştirmiyorsa, sizin de bunu yapmaya en 

ufak bir hakkınız yoktur. 

4 Ruhunuz mutludur çünkü artık evrimleşebilmiştir. Enkarne olmak üzere Dünya'ya her gelişinde, 

önceki yaşamlardan gelen bir bilgiyi beraberinde getirir ve Ruhsal Vadi'de aldığı ışık deneyimdir, gelişim 

yolunu aydınlatan bir fenerdir. 

5 Yaşam bilgisi gerçek bilimdir, ruhun ebedi ışığıdır ve tüm bu deneyimler birlikte azar azar 

edindiğiniz bilgidir. 

6 Sonunda, ruhun saklayacağı tek hazine, yaşam mücadelesinde kazanılan bilgi olacaktır. Bu nedenle 

size mirasınız olan bu ışığı yararsız işlerde harcamamanızı, onu yalnızca iyi, yüksek ve soylu işler için 

kullanmanızı söylüyorum. Bunun bir örneğini, iyi kullanıldığında bir nimet olan, ama boşa harcandığında 

sadece kötülüğe neden olan dünya parasında bulabilirsiniz. 

7 Arınma süresi yavaş geçtiğinde umutsuzluğa kapılmamayı da öğrenmelisiniz. Çünkü tam da o 

zaman ruhun pek çok erdemi kalpte sınanır, o zaman insan kendi içinde gerçek duayı keşfedebilir - ruhtan 

ruha, sessizce, sessizlik içinde gerçekleşen duayı. O zaman içsel varlığınızın sesini duyabilirsiniz - sizin 

olmasına rağmen tanımadığınız o ruhun sesini. 

Bu halktan bir ordu kurmalı ve birçoğunuzdan liderler çıkarmalıyım - ama dünyevi güç anlamında 

liderler değil, kardeş savaşı için değil, ışık için bir gedik açmak, barış ve ikna ile fethetmek, yok etmek, 

evet, ama zararlı olanı yok etmek ve iyi olanı yükseltmek için askerler olarak. 

8 İçinizden "Tanrı adalettir" diyorsunuz. O zaman sana soruyorum: Eğer Tanrı'nın mükemmel adalet 

ve bilgelik olduğunu anlıyorsanız, neden bazen İlahi Yasaların değiştirilmesini talep ediyorsunuz? 

9 Sanki çocukmuşsunuz gibi yüzeysel bir şekilde yargılıyorsunuz, başınıza gelen belaların sizin 

eseriniz olduğunu düşünmüyorsunuz. Bu nedenle, üzerinize salındıklarında, sizden uzaklaşmalarını, acı 

çekmemeniz için kaderinizin değişmesini, artık acı kadehini içmemenizi dilersiniz. 

Bunun nedeni, biçtiğiniz her şeyi kendinizin ektiğini ve her acıyı kendinize çektiğinizi anlamak için 

ruhani bakışınızla gerçekliğe nüfuz edememenizdir. 

10 Hayır, gerçeğe nasıl nüfuz edeceğinizi hiçbir zaman anlamadınız ve bu nedenle kalbinize acı 

girdiğinde, kendinizi ilahi bir adaletsizliğin kurbanı olarak görüyorsunuz. Ama ben size Tanrı'da en küçük 

bir adaletsizliğin bile var olamayacağını söylüyorum. 

11 Tanrı'nın sevgisi değişmez, değişmez ve ebedidir. Bu nedenle her kim Tanrısal Ruh'un öfke, gazap 

ve hiddet tarafından ele geçirilebileceğine inanırsa, büyük bir yanılgıya düşer. Bu tür zayıflıklar insanlarda 

ancak ruh olgunluğundan ve tutkular üzerinde hakimiyetten yoksun olduklarında düşünülebilir. 

12 Bazen Bana şöyle dersiniz: "Tanrım, neden bize ait olmayan işlerin sonuçlarını 'ödemek' 

zorundayız ve neden başkalarının ürettiği acı meyveleri toplamak zorundayız?" - Buna karşılık size 

anlamadığınız yanıtını veriyorum, çünkü daha önce kim olduğunuzu ve ne iş yaptığınızı bilmiyorsunuz. 

13 Korkular, cezalar ve cehaletle dolu bir doktrini vaaz edenler doğruluğumun gerçeğini ne kadar 

çarpıttılar! Peki bu davranış biçiminin nedenini biliyor musunuz? Çünkü başkaları üzerinde egemenlik 

kurmaya ihtiyaç duyarlar, çünkü alçakgönüllülüğü bilmezler ve bunun yerine kendilerini gerçeğin sahibi 

ve diğerlerinin üzerinde seçilmiş kişiler olarak adlandıracak kadar kibirlidirler. 

14 Ayrıcalıklı konumlarını kaybetmemek için cehalet vaaz ediyor ve gözdağı veriyorlar. 

15 Sadece benim ışığım ve merhametim büyük insan kitlelerini içine sürüklendikleri yıkımdan ve 

karanlıktan kurtarabilecektir. 

16 Kör bir inancı, bilgisiz bir inancı, korkular ve batıl inançlarla edinilmiş bir inancı vaaz edenleri 

azarlıyorum. 
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17 İnsanlığa eziyet eden tüm kötülükleri, tüm vebaları, kıtlıkları ve salgınları Tanrı'ya atfedenlerin 

sözlerine kulak asmayın, bunları Tanrı'nın cezaları ya da gazabı olarak adlandırın. Bunlar sahte 

peygamberlerdir. 

18 Onlardan yüz çevir, çünkü Beni tanımıyorlar ve yine de insanlara Tanrı'nın nasıl olduğunu 

öğretmek istiyorlar. 

19 Bu, vahiylerin ve kehanetlerin yazıldığı insan dilinin özünde ilahi dili henüz keşfedilmemiş olan 

geçmiş zamanların kutsal kitaplarına verilen kötü yorumun meyvesidir. Pek çok kişi gerçekler hakkında en 

ufak bir bilgiye sahip olmadan dünyanın sonundan, mahşerden, ölümden ve cehennemden söz etmektedir. 

20 İnsanların eninde sonunda ışığa duyacakları arzuyu biliyordum ve bu yüzden onlara o zaman geri 

döneceğime dair söz verdim ve onlara Gerçeğin Ruhu'nu göndereceğimi söyledim - tuttuğum ve her gün, 

her birinizle birlikte durmaksızın yerine getirilmekte olan bir söz. Ama her şeyi doğru yorumladıklarını 

iddia edenlere şöyle deseydiniz: "Bilin ki Üstat Ruh'ta sizinle Öğretisi hakkında konuşmak için geldi" - 

öğrenciler, size inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Size neden hazırlığınızın çok büyük olması gerektiğini 

söylediğimi anlayın ki aldanmışlarla, aptallarla, fanatiklerle karşılaştığınızda bocalamayın; İçsel Söz'ün 

gerçek armağanıyla ve ruhani ilhamı almaya yeterince hazır olduğunuzda, zihinleri nasıl aydınlatacağınızı, 

ruhları nasıl sarsacağınızı ve kalpleri nasıl harekete geçireceğinizi bilebilesiniz. 

21 Benim öğretmenliğim farklı. Size söyledim: "ölüm" diye bir şey yoktur, sizi bekleyen 

sonsuzluktur. Günahkârlar için sonsuz ateş ya da ceza yoktur. Arınma, denemeler, aydınlanma vardır. 

22 Her şey sürekli olarak dönüşmekte ve mükemmelliğe doğru ilerlemektedir. Hayatlarınızda 

yaşadığınız çağlarla birlikte dönüşürken ve sonra artık orada değilken, yalnızca geri dönmek ve ileriye 

doğru bir adım atmak için kendinizde bunun bir örneğine sahipsiniz. 

23 Baba işini yarım bırakmayacaktır. O'nun mükemmelliğe ulaştırmak için yarattığı şeyi bir gün yok 

edeceğini nasıl düşünebilirsiniz? 

24 Dua edin ve Baba'nın size kendi isteği doğrultusunda ders vermesine izin verin. Çünkü neyi hak 

ettiğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu, sizin için neyin faydalı olduğunu bilmiyorsunuz. Davanızı O'nun 

ellerine bırakın ve size verebileceği her şeyi yumuşak huylulukla ve memnuniyetle kabul edin. 

25 Gerçeğin ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Eğer şimdiden yüreğinizde bir korku varsa, bu 

korku Benden değil, kendinizden, işlerinizden duyulan korku olmalıdır, çünkü bunların sonuçlarından 

kaçamayacaksınız. 

Sonsuz'un tefekkürüyle mest olan ruhunuzun, yeryüzünde henüz bulamadığı huzurun tadını çıkarmak 

için kısa bir süre öyle kalabileceğini kabul ediyorum. 

26 Öğrenci: Dünyada yaşıyor olsanız da ruhani bir yaşam sürebilirsiniz. Ruhsallaşmanın bedene 

uygun olandan uzaklaşmaktan ibaret olduğunu değil, insani yasaları ilahi yasalarla uyumlu hale 

getirmekten ibaret olduğunu düşünmelisiniz. 

27 Ne mutlu benim yasalarımı inceleyen ve onları insan yasalarıyla nasıl birleştireceğini bilen kişiye, 

çünkü o sağlıklı, güçlü, cömert ve mutlu olacaktır. 

28 Şu anda insanlık, Kanunlardan sapması nedeniyle bir başarısızlık ve sapkınlık çağından, her türden 

hastalıktan geçmektedir. Ama en karışık olduğu zamanlarda, Yasam ruhlara ışık olarak gelir ve insanları 

barış yoluna çağırır. 

29 Bu zamanın vahyi, bilgeliğimin kitabının yeni bir bölümüdür, içeriği şimdi dökülen, ruhları 

arındıran ve özgürleştiren ve insanları yenileyen o kitaptan koparılmış yeni bir mühürdür. 

30 İlahi bir ışıkla aydınlatıldığına dair hiçbir işaret göstermeyen bu dünyayı görüyor musunuz? Size 

doğrusunu söyleyeyim, insanlar ışığımın onlara ilham ettiği şeyi anladıklarına dair henüz büyük bir kanıt 

sunmasalar da, uyanmamış tek bir ruh bile kalmayacak. 

31 İnsanlar, sözümün aranızdaki tezahürü çok göze çarpmıyor. Ancak insanlık bu mesajı bilseydi ve 

ona kulak vermeyi seçseydi, kurtuluşa giden yolda olurdu. 

32 Kendimi yoksulların arasında, üstünlükle övünmeyen ama Benim varlığıma ve ilhamlarıma karşı 

ruhsal duyarlılığı olan bir halkın bağrında tanıtmalıydım - kendilerini büyük, güçlü ve yeryüzünün 

efendileri olarak adlandıran halklarda ve uluslarda bulamadığım bir duyarlılık. 

Sizler hakkında söylediklerimi, başkalarına karşı ruhani üstünlüğünüzle övünmek için asla bir argüman 

olarak kullanmamalısınız. Çünkü bilmelisiniz ki, kibre düşen kişi yerinde durur ve ilerlemez. Öte yandan, 

alçakgönüllü olan kişi, her zaman az şey yaptığına inanarak durmaksızın ilerler. 
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33 Bu Sözü duymakla yetinmeyin, dünyanızda ve çevrenizde olup biten her şeyi de gözlemleyin ki, 

size Sözümde bildirdiğim her şeyin gerçekleştiğini sürekli olarak fark edebilesiniz. 

34 Uyuduğunuzda - o zaman denemelerin sizi nasıl sarsarak uyandırdığını ve şimdi uyanık yaşama 

zamanı olduğunu söylediğini görün. 

35 Yakında kekeleyen öğrenciler olmaktan çıkacak ve yollarında savaşlar, arkadan vurmalar ve 

canlandırmalar olan heyecan verici ustalar olacaksınız. Ama bu insanlığın en karanlık gecelerinde bile 

benim gerçeğimin sönmez ışığının parladığını göreceksiniz. 

36 Elçilerim yeryüzüne yayılacak ve spiritüalizm insanların materyalizminin üzerine bir barış 

yağmuru, faydalı bir çiy olarak inecek. 

37 Tüm ruhani seslere sağır olan bu aptal dünya yine de Üçüncü Çağ'da geleceğime inanacak ve 

mesajımı sevecektir. Ama siz, halk olarak, insanlığa giden yolda teşvik edici ve özendirici olacak bir inanç 

ve itaat örneğini hemcinslerinize vermekle yükümlüsünüz. 

38 Ruhlar ve yeryüzündeki insanlar olarak görevlerinizi yerine getirin. Kanunları ve yolu zaten 

biliyorsunuz. 

39 Başkalarının acısını hissetmeye başlamak için kalbinize özgürlük verin. Sadece sizi ilgilendiren 

şeyleri hissetmekle meşgul ve ilgili olmasın. İnsanlığın içinden geçmekte olduğu sınavlara artık kayıtsız 

kalmayın. 

40 Sevginiz ne zaman o kadar büyük olacak ki, diğerlerini de kucaklayıp, içinde sizin kanınızı taşıyan 

ve etinizden et olanları sevdiğiniz gibi sevebileceksiniz? Bedenden çok ruh olduğunuzu bilseydiniz, pek 

çok kişi buna inanmazdı. Ama ben size diyorum ki, siz kesinlikle bedenden çok ruhun kardeşlerisiniz; 

çünkü ruh sonsuzluğa aittir, beden ise geçicidir. 

41 O halde, ruhani aile sonsuza dek var olurken, yeryüzündeki ailelerin bugün var olup yarın dağıldığı 

gerçeğini göz önünde bulundurun. 

42 Bugün henüz bu öğretileri hissedemiyor ya da yaşayamıyorsunuz. Ancak birbirinizi sevmek için 

ebedi kaderin yerine getirilmesinde kalbinizi yavaş yavaş sunmalısınız. 

43 Ruhani kardeşlik yolundaki adımlarınız daha güvenli olmaya başladıkça, dudaklarınız henüz 

bilmediğiniz öğretileri ve derin vahiyleri dile getirmeye başlayacaktır. 

44 Bana sadık olanlara, güçlülere, kendilerini gerçekten hazırlayanlara - bu mesajı, bu Sözü onlara 

emanet edeceğim, öyle ki onu saf tutsunlar, onu savunsunlar ve yabancı karışımlardan korusunlar. Çünkü 

benim öğretilerim insanlığı dönüştürmek içindir. Ama buna başka fikirler ekler ve gerçeği gizlerseniz, 

dudaklarınızdaki ve işlerinizdeki tüm ikna edicilik ve tüm ışık kaybolacaktır. Günaha düşmemeniz için 

sizin için nasıl kaygılandığımı görün. Ancak size düşen dua etmek ve düşmemek için çaba göstermektir. 

45 Yakında bu sözü artık duymayacaksınız ve görünüşe göre yaşam yolunda çobansız, yalnız 

olacaksınız. Ama sizi öyle hazırlıyorum ki, bu tezahürün veda selamından sonraki ilk andan itibaren, 

Ruhumun rehberiniz olacağını, ışığımın sizi cesaretlendirmek için ruhunuzda parlayacağını bileceksiniz. 

46 Zaman içinde, şimdiye kadar bu Çalışmayı küçümseyenlerin çoğu, görevlerini yerine 

getirmedikleri ve değerli zamanı boşa harcadıkları için büyük bir pişmanlık duyacaklardır. Ama yürekten 

tövbe edenlere şöyle diyeceğim: "İşte benim işim, işte sizin göreviniz, onu yerine getirmek için kalkın, 

çünkü hala zaman var." 

47 Ahmaklıkları ya da kibirleri yüzünden tövbe edecekleri günü geciktirenlerin vay haline! Çünkü 

buğday yerine devedikeni ekerlerse, hasatları ne olacak? 

48 Nasıl yürüyeceğinizi ve çalışacağınızı bilesiniz diye sizin için geleceğin kitabını okuyorum. 

49 Krallığım size yaklaşıyor. Bu nedenle, sizi hazırlamak için size Sözümü gönderdim ve sizi 

birleştirmek ve arındırmak için size İlyas'ın Ruhu'nu gönderdim. 

50 Ben Yol'um ve onda hepiniz Bana geleceksiniz. 

51 Şu anda içinde yaşadığınız "Üçüncü Zaman" büyük sırları açığa çıkarma zamanıdır. 

52 Bilginler ve teologlar, şu anda size açıkladığım gerçek karşısında bilgilerini düzeltmek zorunda 

kalacaklar: Bu, insanların gözlerini Benim bilgeliğimin ışığına açacakları zamandır - bir öğretiye 

dönüştürdüğüm bir ışık ki, onun aracılığıyla ruhsal olarak gerçek yaşama yükselebilesiniz. 

53 Artık dünya, ruhun reenkarnasyonu olan "bedenin dirilişi" hakkındaki gerçeği bilecektir. 
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54 Reenkarnasyon şu anlama gelir: bir insan olarak yeniden doğmak üzere maddi dünyaya geri 

dönmek; ruhun görevini sürdürmek üzere bir insan bedeninde yeniden dirilmesi. Atalarınızın saçma 

olduğu kadar çarpık yorumlar getirerek sözünü ettikleri "bedenin dirilişi" hakkındaki gerçek budur. 

55 Reenkarnasyon Tanrı'nın ruhunuza bahşettiği bir armağandır, öyle ki ruhunuz hiçbir zaman 

maddenin sefilliğine, dünyadaki geçici varlığına ve doğal eksikliklerine hapsolmasın; daha yüksek bir 

doğaya sahip olan ruh, dünyadaki büyük görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu kadar çok 

madde beden kullanabilsin. 

56 Bu armağan sayesinde ruh, "beden", ölüm ve tüm dünyevi şeyler üzerindeki ölçülemez 

üstünlüğünü kanıtlar; ölümün, birbiri ardına bedenlerin üstesinden gelir ve kendisine emanet edilen ne 

kadar beden varsa hepsinden kurtulur. O zamanın, karşıtlıkların ve ayartmaların fatihidir. 

57 Spiritüalizmin ışığı şimdi dünyaya ruhun reenkarnasyon kapasitesinin doğasında var olan hakikati, 

adaleti, aklı ve sevgiyi ifşa etmektedir. Bununla birlikte, dünya ilk başta inatla bu vahiyle savaşacak ve iyi 

niyetli insanlara güvensizlik aşılamak için ona garip ve yanlış bir doktrin görünümü verecektir. 

58 Mezheplerin, inananlarını eski inançların ve modası geçmiş inanç sistemlerinin iyi aşınmış 

yollarında tutmak için gösterdikleri çabalar faydasız ve boşuna olacaktır. Çünkü hiç kimse insan 

düşüncesinin en dibine kadar nüfuz eden ve ruhu vahiyler, ilahi ilhamlar, şüphelerin ve gizemlerin 

aydınlatılması, ruhsal kurtuluş çağı için uyandıran İlahi Işığı durduramayacaktır. 

59 Düşünce, ruh ve inanç özgürlüğü arzusuyla patlayan insanlığın oluşturacağı dalgayı da kimse 

durduramayacaktır. 

60 Kimse çeşitli dini cemaatlerden müritlerini, inananlarını ya da takipçilerini kopardığımı 

düşünmesin - hayır. Ancak unutulmuş dersleri gün ışığına çıkaracak, yararsız adetleri, doktrinleri ve 

gelenekleri ortadan kaldıracak, ruhları yanlış olan her şeyden arındıracak ve temizleyecek, onlara her 

zaman ayinle değiştirilen Ruh'un gerçek ekmeğini verecek yeni bir çağın başlama zamanı gelmiştir. 

61 Bu ışık sayesinde insanlar birleşecek, uluslar uzlaşacak, düşmanlar birbirini affedecek ve aynı ışık 

sayesinde neredeyse 2000 yıldır size sözlerle ve eserlerle yol gösteren öğretinin özünü anlayacaksınız. 

62 Bu çağın insanlığının ruhani olanı anlaması size de olası görünmüyor mu? O zaman bırakın 

insanlık tarihi sezgileriniz ve ruhunuzun size ifşa ettikleriyle desteklenerek önünüzden geçip gitsin ki, 

yeryüzü halklarının nefret, ahlaksızlık, cehalet, batıl inanç ve fanatizm uçurumuna düştükten sonra, 

Mesih'ten ilham alan, iman ve sevgiyle dolu insanların yükseldiği, ulusların ve ülkelerin üzerine 

durdurulamaz bir ışık ve umut akımı gibi yayıldığı bir çağ olduğunu bilesiniz. 

63 Mesih, ilahi sevgi tohumunu ekmek ve yaymak için yaşayan havarilerin ve şehitlerin 

dudaklarındaydı. Mesih, Kendisini hizmetkârları aracılığıyla dünyaya açıklamış ve ilahi Tutkusunda O'nu 

sevenlerin her yüreğinde yaşamıştır. 

64 Bu barış ve uyumun dünya halkları ve uluslarında meyve verdiği zaman kısaydı, çünkü nankörlük 

ve dinsizliğin yabani otları tarlaları yeniden kapladı. Ama ruhanileşme, uyum, anlayış ve kardeşlik 

günlerinde - insanlar arasında ne kadar çok barış, ilham ve ışık vardı! Bu uyum ve bu ruhsallaşma 

yaşamlarınızın özü haline geldiğinde, açığa çıkmamış bilgeliğimin insanların zihinlerine ne ölçüde 

döküleceğini hayal edebiliyor musunuz? 

65 Yeni Çağ'ın vaat ettiklerinden şüphe etmeyin. Çünkü imanınız doğru olmasaydı, Sözümün 

gerçekleşmesini deneyimlemeye layık olmazdınız. 

66 Ruhun Bana yaklaşsın, çünkü ona ihtiyacı olanı vereceğim. 

67 İlahi talimatı alın ve Beni yorulmadan dinleyin, o zaman kısa sürede ruhani bilgide nasıl önemli 

ölçüde gelişeceğinizi deneyimleyeceksiniz. 

68 Bu lütuf zamanının boşa gitmesine izin vermeyin, bu yola ulaşabilmek ve vahyimi bilmek için çok 

acı çekmeniz gerektiğini unutmayın. 

69 Bu kadar acıdan sonra şimdi tatlı bir meyve topluyorsunuz. Boşa harcamayın, çünkü yarın onu 

barışa ve hakikate aç olanlara götürmek zorunda kalacaksınız. 

70 Eğer acı sizi temizlediyse, ruhunuzun ve kalbinizin saflığını koruyun. Kendinizi insanlığın önünde 

yenilenmiş bir halk olarak göstermenizi istiyorum. O zaman, şu anda mesajımı almaya layık olmak için 

acılarıyla kendilerini arındırmakta olan diğer insanlara açık bir kitap olarak hizmet edeceksiniz. 

71 Acı kâsesini dibine kadar boşaltmış olan tüm bu halklar ve uluslar, bunca acının üzerine bal ve 

merhem sürecek olan yeni tezahürümü yakında öğrenmeye çağrılıyor. 
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72 İkinci Çağ'da verilen sözüm çoktan yeryüzünün sınırlarına ulaştı. Ama şunu bilin ya da hatırlayın 

ki, bu size dönüşümü tüm insanların hissedeceğine dair verdiğim işaretti. 

73 Sözümün ulaşabildiği sizler, hemcinslerinize çağrıda bulunun. Onlara günahlarını yargılamaya ya 

da kusurlarına bakmaya gelmediğimi, Beni onları aramaya iten şeyin ihtiyaçları olduğunu ve yanımda her 

biri için bir sevgi armağanı olduğunu söyleyin. 

74 Kalplere sevgi armağanını götürün. Bu, öğretilerimi bilinmeyen topraklara taşıdığınızda size 

hizmet edecektir. 

75 Sözlerimin özünde, düşüncede, ibadette, işlerde ve emekte saf bir halk olmanız yönündeki ilahi 

arzuyu keşfetmiyor musunuz? 

76 Size erdemler edinmeniz için ilham veriyorum, ancak kendi kurtuluşunuz için bencil bir arzuyla 

hareket etmemelisiniz; çalışmalarınızı insan kardeşlerinizi düşünerek, "ilk" tarafından döşenen yolu 

bulduklarında sevinçleri çok büyük olacak olan gelecek nesilleri düşünerek yapmalısınız. O zaman 

mutluluğunuz sınırsız olacaktır, çünkü kardeşlerinizin sevinci ve huzuru sizin ruhunuza da ulaşacaktır. 

Yalnızca kendi kurtuluşlarını ve kutsanmışlıklarını arayanlar için durum ne kadar farklıdır; çünkü 

yaptıklarıyla elde ettikleri yere vardıklarında, acılarının ağır yükünü taşıyarak geride bıraktıklarını 

düşündüklerinde bir an bile huzur ya da sevinç duyamazlar. 

77 Size doğrusunu söyleyeyim, bu Öğretinin gerçek öğrencileri, Benim kendi ışığım olan ruhları gibi, 

işlerinde doğru ve saf olacaklardır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 291 
1 İnsanlar: Ayrılacağım gün, etrafınızda bir boşluk hissedeceksiniz. Kendinizi zayıf hissedeceksiniz 

çünkü uzun zamandır cesaret, teselli, merhem ve bilgi bulduğunuz bu söze alıştınız. Hayat mücadelesinde 

size büyük cesaret veren bu tezahürü özleyeceksiniz. 

2 Ama size doğrusunu söyleyeyim, eğer daha iyi bir anlayışa sahip olsaydınız, Ruhumun sizden 

ayrılmayacağını ve esinimin sizden bir an bile eksik olmayacağını bilerek o günü sevinçle beklerdiniz. 

3 Size neden sık sık Sözüme alışmamanızı, Beni alışkanlıkla dinlememenizi söylediğimi anlayın. 

Çünkü bu şekilde davrananlar, yüreklerinde büyük bir acıyla bu Sözü özleyeceklerdir. 

4 Birçok öğretiyi anlamanız, şüphelerinizi gidermeniz, kararlarınızı güçlendirmeniz ve Yasamın size 

bahşettiklerinin sağlam temelleri üzerinde düşünüp bilgi edinmeniz için hala kısa bir zaman kaldı. 

5 Size dinin dayattığı ve yalnızca bir alışkanlık olan her şeyi reddetmeyi öğrettiğimi unutmayın. 

Sizin için dini uygulamaları, ibadet biçimlerini ve inançları basitleştirdiğimi ve küçük yaşam geminizi 

yönlendirecek dümenin vicdanınız olmasına izin verdiğimi unutmayın. 

6 Size açıkça tanımlanmış ilkeler verdim ki, size caiz ve iyi görünseler bile, belirsiz öğretilere 

kalkışmayasınız. 

7 Sözüme güvenen tökezlemez, başarısızlığa uğramaz ve çok geçmeden iyi meyveler toplar. 

8 İnsan kardeşlerinize karşı hayırseverlik, anlayış ve bağışlayıcılığın bağlı olduğu sevgi yasası, 

ruhani misyonunuz için size ilham verdiğim temeldir. 

9 Benim gerçeğimi bilmek için insan bilgeliği ya da insanların kitaplarında yer alan bilgiler 

gerekmez. Ruh, gerçeği ilahileştirme yeteneğine ve armağanına sahiptir. 

10 Sözümün anlaşılması kolay olduğundan ve öğretilerimin ilkeleri mükemmel bir şekilde açıkça 

ifade edildiğinden, öngörülemeyen zorlukların yolunuzda sağlam bir adım atmanızı engelleyeceğinden 

korkmanıza gerek yoktur. 

11 Yüreklerinizi okudum ve size getirdiğim bu talimata sadık kalmak istediğinizi gördüm. İyi 

niyetlerinizin deneme anında herhangi bir zayıflığınız yüzünden boşa çıkmaması için dikkatle izleyin, dua 

edin, dinleyin ve düşünün. İkinci Çağ'da İsa'yı izleyen ve O'nu anlamış gibi görünen kalabalıkların, kurban 

anlarında, belirleyici saatte Efendilerini yalnız bıraktıklarını hatırlayın. O'nu çok yakından izleyen elçiler 

bile o saatte güçlerinin ve hatta imanlarının zayıfladığını hissettiler. 

12 Bunun nedeni insan doğasının zayıf olması ve güçlü bir ruhun teşvikine ihtiyaç duymanızdır. 

13 Bu nedenle, güçlü olabilmeniz için sözümün şarabından için ve sonra, deneme geldiğinde, duada 

ve savaşta, kendini düşünmede ve uygulamada çelikleşmiş öğrenciler olduğunuzu kanıtlayın. 

14 İşimi gösterişli yollarla ya da kamuya açık gösterilerle yüceltmeye çalışmayın, çünkü zaferiniz 

sağlam temeller üzerine inşa etmediğiniz için kolayca çökecektir. 

15 Mucizevi iyileşmelerin ya da görünürdeki mucizelerin tanıklıklarıyla hemcinslerinizi etkilemeyin, 

çünkü birbirinize fanatizm bulaştırmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz. Gerçeği gerçekten 

somutlaştıranlar, Tanrı'ya nasıl içten bir tapınma sunacaklarını bilenler, sevgi tohumunu gerçekten ekenler 

ve yayanlar o kadar basit, o kadar mütevazı ve alçakgönüllüdürler ki, başkaları arasında tanınmadan 

yaşarlar. Dua ederler ve kimse bunu bilmez. Hasta bir kişiyi iyileştirirler ve onları çok az kişi görür ya da 

hiç kimse görmez. Komşuları için ağlarlar, ama gözyaşları görünmezdir, çünkü dışarı akmak yerine 

Baba'ya doğru yükselirler. 

16 Merak etmeyin, size yaptığınız her şeyin kusurlu olduğunu söylemiyorum. Ben yalnızca yanlış 

olan her şeyi düzeltirim, ama Bana iyi olarak sunduğunuz her şeyi kabul ederim. 

17 Burada, Sözüm aracılığıyla, öğrenebilmeniz için öğretileri dikkatle dinleyin. Ancak yaşamınızdaki 

eylemlerde vicdanınızın sesine kulak verin; çünkü o size iyi mi yoksa kötü mü davrandığınızı, görevinizi 

yerine getirip getirmediğinizi söyleyecektir. O zaman hemcinslerinizin çektiği acılardan dolayı yüreğinizin 

sızladığını hissederseniz; Tanrı'dan aldığınız yararı ihtiyacı olanlarla paylaşırsanız; insanların sefaletini 

anlar ve bir ödül beklemeden onu dindirmek için çaba gösterirseniz - o zaman Bana karşı haklı çıkacak ve 

vicdanın size getirdiği huzuru hissedebileceksiniz. 

18 Mürit: Bu trajediler, savaşlar ve acılar çağında Ruhçular uyguladıkları öğretinin zafere ulaşmasına 

yardımcı olmak için ne yapmalıdır? Diğerleriyle ve hepinizle Benimle birleşin ki gücünüz ve ışığınız 

dünyada kendini hissettirebilsin. 
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19 İnsanlığa bakın: manevi ilerlemeye kayıtsız - sadece maddi alanda değil, aynı zamanda gelenek ve 

göreneklerin kanun haline getirildiği dini topluluklar içinde de. 

20 Bu bilim ve insani ilerleme çağında bile insanın insanı öldürmeye devam ettiğini, insanların diğer 

insanlarla kardeşlik ya da dostluk bağlarını kopardığını ve bazılarının dünya görüşlerinin diğerlerininkiyle 

çatıştığını ve çarpıştığını görün. 

21 İlahi olan için çorak gibi görünen bu tarlalar yine de ruhani ekim için uygundur. Yola çıkın ve her 

fırsatta ışık arzusunu, sefaleti, cehaleti, acıyı tüm biçimleriyle deneyimleyeceksiniz. Düşüncelerinizin 

oraya ulaşmasına izin verin, onlara iyi dilekler, ışık dolu fikirler ve manevi ilhamlar gönderin. İçten, 

samimi sözleriniz duyulsun, ışıkla, teselliyle, merhemle dolsun. O zaman insanlığın ruhunuzun çalışması 

için uygun bir alan olduğunu deneyimleyeceksiniz. 

22 Hayat yolculuğunuzda yorulmadan çalışın ve sizi temin ederim ki, yerine getirdiğiniz misyon 

sayesinde bu yolculuk sırasında yaşadığınız huzur, ruhunuz öbür dünyaya gittiğinde çok daha büyük 

olacaktır. Ancak şu an için ödülleri düşünmeyin. 

23 Hâlâ ruhun insan bedenindeki kısa dünyevi seyri nedeniyle ebedi bir ödül veya ceza almaya 

mahkûm olduğunu düşünen insanoğlu ne kadar zavallıdır! 

24 Sözüm bu zamanda insanlığın karanlığına ışık getiren bir fener olacaktır. Bugünün materyalist, 

düşmanca ve bencil dünyasının nasıl dönüşeceğini göreceksiniz, çünkü bazen bir fırtına kadar şiddetli, 

bazen de bir meltem kadar yumuşak olan öğretilerim, insanların geleceklerini sevgi ve uyum temelleri 

üzerine inşa edebilmeleri için haksız olanı süpürüp atacak ve iyi tohuma hayat verecektir. 

25 İnsanlar sevgi içinde evrensel olarak düşünmeye başladıklarında, her biri kendini 

mükemmelleştirmek, başkalarına daha iyi adalet göstermek ve hizmet etmek için çaba gösterecektir. Tüm 

ceza korkusu gereksiz olacak, insan korkudan değil, inançtan dolayı yasalara itaat edecektir. Ancak o 

zaman insanlık ruhen ve aklen gelişmiş olacaktır. 

26 Şimdiye kadar, insanın kibri onun ruhani kısmı göz ardı etmesine neden olmuş ve bu bilginin 

eksikliği onun mükemmel olmasını engellemiştir. 

27 İnsan fiziksel ve zihinsel güçlerini uyum içinde tutmayı öğrenmediği sürece, yaşamında var olması 

gereken dengeyi bulamayacaktır. 

28 Sözüm sizinle, millet. Bunu anlayın, ama herhangi bir şüpheniz varsa, dua edin, meditasyon yapın, 

ışığımı isteyin ve bilmeyi arzu ettiğiniz şeyin açıklığa kavuşturulmasını alacaksınız. 

29 Hoş geldiniz, imanda sebat etmeyi bilen yolcular, işte sarsılmaz güveninizin ödülü: uzun zamandır 

beklediğiniz sözüm. Yeterince içene kadar iç. 

30 Efendi'nin sözüne inananları hoş karşılayın, çünkü onlar sözümün gerçekleşmesini 

deneyimleyecekler. 

31 Uzun zamandır istediğiniz şeyi şimdi elde ettiniz. Yarın, büyük kalabalıkların önünde 

durduğunuzda, çağrımın nedenini gerçekten bileceksiniz. 

İyi Haber'in beklentisi içinde yaşayan pek çok kişi olduğunu sadece ben biliyorum ve onların Sözümü 

tanıklarımın ağzından duymadan ölmelerini istemiyorum. Onlar da tıpkı sizin gibi aç ve susuzdurlar, ama 

ben sizin ihtiyaçlarınıza nasıl merhamet ettiysem, siz de onlara öyle merhamet edeceksiniz. 

32 Dünya benim sesimin onu çağırmasını bekliyor; insanın yüreği, iman için ölü olsa da, Mesih'in 

sesinin ona yaklaşmasını ve şöyle demesini bekliyor: "Kalk ve yürü". 

33 "Ölüler", "körler", hastalar ve dışlanmışlar çok büyük bir halk oluşturur. Onlara geleceğim, çünkü 

zihinsel ya da fiziksel olarak acı çekenler Benim varlığıma en açık olanlardır. Dünyanın büyükleri - güce, 

zenginliğe ve dünyevi ihtişama sahip olanlar - Bana ihtiyaçları olduğunu düşünmezler ve Beni 

beklemezler: Zaten her şeye sahip olduklarını söylediklerine göre Mesih onlara ne verebilir ki? Bazı 

ruhani eşyalar mı yoksa sonsuzlukta bir yer mi? Bu onları ilgilendirmiyor! 

34 Öğretimi onlara duyurmak için bu çok sayıdaki yoksul ve hasta bedeni ve ruhu aramamın nedeni 

budur; çünkü Beni özlediler, Beni aradılar. Bu nedenle, Beni insanlığa tekrar gösterme zamanı geldiğinde 

varlığımı hissetmeleri çok doğaldı. 

35 Zamanı geldiğinde, hastalardan, yoksullardan, ezilenlerden ve dışlanmışlardan oluşan bu muazzam 

halk, dünyanın en güçlü ve yenilmez halkı olarak benim çağrımla ayağa kalkacaktır. Hiçbir insani güç, 

ayağa kalkıp şöyle dediğinde onun sesini susturamaz: "Rab şu anda Kendisini açıklıyor. Kendimizi O'nu 

Ruh'tan Ruh'a kabul etmeye hazır hale getirebilmemiz için bize mesajını gönderdi." Böylece bu gerçekte 
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yapılacaktır, çünkü hazırlanacak mesaj ve bu amaç için seçilmiş ses taşıyıcıları aracılığıyla ilettiğim 

öğretilerim - dünyanın çeşitli bölgelerindeki elçilerime ulaşacak bir mesaj. 

36 Tanıklarımın dudaklarından dökülen sözlerim, bu halk üzerinde doğrudan bir ses taşıyıcısının 

ağzından duyduklarında nasıl bir etki yarattıysa, yüreklerde de aynı etkiyi yaratacaktır. Ancak kendinizi 

içtenlikle konuşmaya hazırlamalısınız. Dua ve hayırseverlikle kendinizi esinleyebileceksiniz ve size 

gerçekten söylüyorum, o zaman "ölüler" dirilecek ve inanmayanlar sadece Kutsal Ruh'un öğrencilerinin 

böyle konuşabildiğini itiraf edecekler. 

37 Sizi hazırlıyorum, çünkü barışın, sevginin, kardeşliğin ve uyumun olmadığı bir insanlıkla 

karşılaşacaksınız. Seni yayman için yarattığım ilahi mesajı ona ulaştıracaksın. O zaman kendinizde 

gerçekleştiğini gördüğünüz yenilenme mucizesinin, sözümün ulaştığı halklarda ve uluslarda da 

tekrarlandığını, materyalizm, putperestlik, ahlaksızlık ve cehalet zincirlerinin kırıldığını göreceksiniz. 

38 Bu Üçüncü Çağ'da, sizi dünyada Üstatlar olarak bıraktığımda, başarmanız gereken büyük bir görev 

olacak. 

39 Bugün Sözümü alan küçük çocuksun, yarın öğretiyi inceleyen öğrenci olacaksın ve daha sonra 

aldığı öğretiyi izleyen ve yaşayan usta ya da havari olacaksın. Sözümün sadeliğinin size ruhsallaşmanızın 

başlangıcını verdiğini unutmayın, öyle ki ona asla gereksiz şeyler eklemeyin. 

40 Her zaman bugününüzü geçmişinizle karşılaştırın ki ilerleyip ilerlemediğinizi ya da duraklayıp 

durmadığınızı belirleyebilesiniz. Bu sınav sayesinde kaç ruh uyanmış ve şöyle haykırmıştır: "Tanrım, bu 

kadar uzun süre uyumuş olmam nasıl mümkün olabilir? Sen aramızda konuşurken ben nasıl uyuşuk ve 

kayıtsız kalabilirim? Seni içimde taşıdığıma göre nasıl inkâr edebilirim?" 

41 Hiç kimse Sözümün gücüne karşı koyamayacaktır çünkü ruhları uyandırma, en katı ve en 

duygusuz kalbi hissettirme ve titretme gücüne sahiptir. Sizi görevi yerine getirmeye zorlamak için 

azarlamak zorunda kalmadım, sizi bu yola getirmek için güç kullanmadım, hatta sizi sözlerle ve tehditlerle 

korkutmadım. Sesim sevgi dolu ve ikna edici oldu ve sizde inanç, güven ve itaat uyandırdı. 

42 Aynı şekilde yarın da hemcinslerinizle konuşurken korku değil sevgi uyandıracaksınız, çünkü o 

zaman tohum doğru olmaz. 

43 Yasamı yerine getirmek ve kurtuluşunun çarmıhını kucaklamak üzere yola çıkabilmesi için Eserim 

insanlığa saf bir şekilde ulaşmalıdır. 

44 İnsanlara, tüm insanlığa bir söz verdim ve bunu tutacağım çünkü benim sözüm bir kralın sözüdür. 

Öğrencilerim aracılığıyla oraya Sözümün altın buğdayını göndereceğim ve bu insanlar için bir hazırlık 

olacak, böylece yakında ruhtan ruha diyaloğun tadını çıkarabilecekler. Çünkü 1950'den sonra, ne burada 

ne de başka bir yerde, bir ses taşıyıcısının zihin organı aracılığıyla Kendimi bir daha tanıtmayacağım. 

45 Birleşin millet, çünkü sınavlar yaklaşıyor. Sözümün düşmanları da aynı şekilde sizinle savaşmak 

ve sizi dağıtmak için birleşeceklerdir. Ama duanın gücüne güvenir ve Sözüme dayanarak kendinizi 

güçlendirirseniz, yenilmezsiniz. Gücünüz ruhani olacak, asla paraya ya da dünyevi güce dayanmayacaktır. 

46 Bu fırsatı kullanın, insanlar, başka zamanları beklemeyin, çünkü nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz 

şeyi size getirmek için asla gelmeyecekler. 

47 Üstadınızın size ifşa ettiği çok şeyden daima bir şeyler öğrenme ruhani arzusuyla masama oturun. 

48 Tezahürümün bu son yılları, Ruhum aracılığıyla kendilerine akan şeyi takdir eden herkes için 

silinmez olacaktır. 

49 Öğrencilerim yorulmak bilmeden Üstadın kendilerine açıkladığı ve bildirdiği her şeyi 

anlatacaklardır. 

50 Günlük rutin içinde yaşayan ve bir günü diğerine, bir dersi diğerine benzeyenler için, tezahürümün 

son günlerine sakladığım yücelikler fark edilmeden geçecek. Sözümün sona erdiği andan itibaren 

gerçekleşmesi gereken değişimi de algılamayacaklar. Çünkü onlar hiçbir zaman yükselme arzusuna sahip 

olmadılar ve ruh için ilerleme ve mükemmellik olan evrimi sevmediler. 

51 Hâlâ uykuda olanların uyanabilmesi için böyle konuşmalıyım. Çünkü bu halkın bir kısmı kurtuluşa 

erişirken diğer kısmının yok olmasını istemiyorum. Benim arzum hepinizin ışığa yükselmenizdir. 

52 Her biri hemcinsleri için açık bir kitap olacak ve sayfalarında her birinin ruhunda taşıdığı şey 

yansıtılacaktır. Bu kitabın sayfaları sizin eserleriniz olacak ve eğer varlığınızda maneviyat, sevgi ve 

bilgelik varsa, dünya sizi yeni bir zamanın başlatıcıları, bir ışık ve manevi gelişim çağının müjdecileri 

olarak tanıyacaktır. 
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Öte yandan, Tanrı'ya yalnızca gelenekten ve dışsal olarak taparsanız, kitabınızda yalnızca fanatizm, 

cehalet, kafa karışıklığı ve karanlık olacaktır. Bu sonuncular için, zihinlerinde ışık henüz doğmadığı sürece 

çalışmalarımdan bahsetmemek çok daha iyi olacaktır. Çünkü tohumları faydalı olmak yerine, iyi niyetli 

olsalar bile başkalarının çalışmalarına zarar verecektir. 

53 Ey insanlar, benim sözlerimle ne yaptınız ki, tebliğimin sona ermek üzere olduğu bu zamanda 

sizinle bu şekilde konuşmak zorunda hissediyorum? 

54 Uyuyordunuz, insanlar, çünkü bu bildirinin sonsuza dek süreceğini ve Sözüm aracılığıyla sizi 

memnun etmekten ve size gelen herhangi bir acı çekeni iyileştirmekten başka bir amacı olmayacağını 

düşündünüz. Bugün, gerçek sizi uyandırdı: 1950 - binlerce kez benim bildirimin sonuncusu olarak ilan 

edilen yıl - yaklaşıyor. 

55 Çok azı, çok azı, 1950 yılını bekleyerek "nöbet tutanlar" ve kendilerini bu dönemin onlar için sonu 

olacak sınava hazırlayanlardır. 

56 Bu yıl sadece bu halk için önemli olmayacak - hayır. Eğer sizin için bir dönemin kapanışı ve bir 

diğerinin doğuşu ise, kiliseler için de bir yargı ve iç gözlem yılı olacaktır. Bilim ve bir bütün olarak tüm 

insanlık için bu bir sınav zamanı olacaktır. 

57 Bu çalışma yayıldığında ve insanlar 1950 yılında Sözümü son kez insan anlayış organı aracılığıyla 

seslendirdiğimi öğrendiklerinde, o günlerde yaşamlarınızda kendini gösteren her şeyin Kutsal Ruh'un 

çağrıları ve O'nun ışığının kıvılcımları olduğunu anlayacaklardır. O zaman ilahiyatçılar bile düşünceli hale 

gelecektir. 

58 İzleyin ve dua edin, ey kalabalıklar. Çünkü sizinle son kez konuştuğum saat çok yakın olsa da, 

samimi bir iç gözlem yoluyla şu anda neler olduğunu ve gelecekte neler yapmanız gerektiğini anlamanız 

için hala zaman var. 

59 Bu sizi hazırlamak için bir talimattır - size verdiğim başka bir talimat - böylece üstesinden 

gelmeniz gereken günlük işte başarısız olmazsınız. 

60 Kutsanmış olun, halkım. Ruhunuz için teselli ve besin olan Sözümü arzulayarak geliyorsunuz. 

Ondan özü, anlamı çıkarmayı ve İrademi ayırt etmeyi öğrendiniz. 

61 Uzun zamandır uyuyan ruhlarınızı uyandıran bu Söz, bugün sevincinizdir ve kalplerinizi huzur ve 

sevgiyle doldurmuştur. Soğuktan titreyenleri sarmış, ışığa hasret olanları umutla doldurmuştur. Bu, İsrail 

halkı ve tüm insanlık için hazinemde sakladığım vahiydir. 

62 Bu süre zarfında sizinle, öte dünyadaki meleklerle konuştuğum gibi konuştum. Ruhunuzla ilgili 

hiçbir ayrım yapmadım çünkü o sizi gönderdiğim yeryüzü vadisinde yaşıyor. Hepiniz Benim tarafımdan 

eşit derecede seviliyorsunuz. Siz evrimleşme, Bana doğru ilerleme sürecindesiniz. Çünkü yolun sonunda 

seni bekliyorum ve ilahi rahmim senin varlığını talep ediyor. Baba'nın Evi'ne, Baba'nın Kalbi'ne, 

Tanrınızın Ruhu'na ulaşabilmeniz için yolu öğrenin. 

63 Kendimi size tanıttım çünkü siz her zaman yaşayan Tanrı'ya, asla susmayan, saklanmayan ama her 

zaman yol gösteren, öğüt veren ve ilham veren tek Tanrı'nıza inandınız. Bu iman sizi besler ve kurtarır. 

Eğer çocuklarımdan üçü insanlığın ortasında Beni bu şekilde arayacak olsalardı, onların aracılığı ile 

zaten nimetlerimi dökerdim. Ama görüyorum ki, büyük kalabalıklar Beni dinliyor ve Bana inanıyor. 

İsrail halkı yakında tamamlanacak - işaretlediğim 144.000 kişi dağın eteklerinde, parlayan "vadide", 

seçilmiş şehirde olacak. O zaman sevincim büyük olacak. 

64 Kendinizi hazırladığınızda, insanlığın ihtiyaç duyduğu tüm bilgiyi içinize akıtacağım. Üçüncü 

Çağ'da Benim gelişimden söz etmeniz için size büyük yetki veriyorum. 

65 Benim Sözüm sizi çok düşündürdü. Büyük bir çalışmaya başladınız ve öğretimin sonsuz olduğunu, 

sunduğu ufkun her geçen gün daha da genişlediğini ve onu tüm gerçekliğiyle kavrayamadığınızı 

keşfettiniz. 

Bugün birbiri ardına öğretişler alıyorsunuz ve benim sözümü unutabiliyorsunuz. Ancak bu öğretilerin 

her birini doğru zamanda hatırlayacağınız zaman gelecek ve o zaman ikna gücünüz büyük olacaktır. 

66 İlk Çağ'da Beni yeryüzünde temsil etmesi gereken kişiyi seçtim: Musa'yı ve onun aracılığıyla 

bilgeliğimi, gücümü ve şiddetimi açıkladım. Ruhunuzun küçük gelişiminin izin verdiği ölçüde Beni 

anladınız. Patriklerin ve peygamberlerin ağzından konuştum ve sözüm kalplere nüfuz etti. İnsanlar benim 

esinlerimi ve buyruklarımı aldılar. Size büyük bir ders vermek için çölü geçmenizi sağladım ve ruhlarınızı 

geliştirdiniz ve Bana olan inanç ve güveni deneyimlediniz. 



U 291 

86 

67 Uzun yolculuklardan, sabır ve deneyimle geçen yıllardan sonra Kenan diyarına girdiniz ve 

Ruhumun her gün tekrarladığı vaadin gerçekleştiğini gördünüz. Kutsanmış ve hazırlanmış toprakları 

buldunuz. İman edip çoğalmanız için size verdiğim bir esenlik vahasıydı. Sonra, elçilerim tarafından 

eğitildiğinizde, insanların arasına gittiniz ve Tanrı'nın insanlıkla yaptığı antlaşmanın tanıklığını taşıdınız. 

68 Böylece sizi vaatlerim aracılığıyla her zaman cesaretlendirdim. Bu Üçüncü Çağ'da size şunu 

söyledim: İnsanlık arasında barışın sağlanması işini size emanet ediyorum. Siz hazır olur olmaz bunu sizin 

aracılığınızla gerçekleştireceğim. Ancak buna sadece şimdiki nesil katılmayacak, çocuklarınız ve onların 

torunları da barış çalışmalarına devam edecek. Bu görevin başarılması için insanlara uzun bir yol 

gösteriyorum. 

69 Bir bütün olarak insanlara verdiğim görevleri düşünün. Yolunuzda karşılaştığınız zorluklar 

büyüktür ve bu nedenle kaderinizin hedefine ulaşmak için güçlü ve kuvvetli olmalısınız. Baba'yla birlik 

içinde, mükemmel bir duayla yaşamalı ve fanatizme ya da mistisizme asla düşmeden Benim yasalarıma 

uymalısınız, çünkü Beni yalnızca kalbinizin tapınağında seveceksiniz. 

70 İçsel sözün armağanı herkesin içinde olacak ve böylece işimi kolayca açıklayacaksınız. İnsanların 

yüreklerini rahatlatacak ve onlara ihtiyaç duydukları ekmeği vereceksin. Ruhun ve bedenin hastalıklarını 

iyileştireceksiniz. 

İnsan bu zamanda acı çekmektedir çünkü kendisini ilahi, ahlaki ve doğal yasaların yerine 

getirilmesinden uzaklaştırmış ve bu dünyanın gövdesinde yardım aramaktadır. Hastalığının kökeninin 

ruhunda olduğunu bilmez. Yasaların, düzenin, görevin manevi olarak yerine getirilmesinin orijinal ilkesine 

dönmek istememiş ve tüm iyiliğin geldiği kaynağa dönmemiştir. 

Bakışlarını alçakgönüllülükle Bana çevirmediği, kalbinin hassas telleri katılaştığı ve iman onun rehberi 

olmadığı sürece, insanlar sapıklığa düşmeye, hastalanmaya ve yok olmaya devam edeceklerdir. Ama siz 

İsrail halkını cesaret, barış ve şifa gücüyle dolu olarak bırakıyorum ki, bunları Benim adımla insan 

kardeşlerinize bahşedebilesiniz. 

71 Bu dünyanın uçuruma doğru çılgınca koşuşunu düşünmek için bir an durun. İnsanlık ne arıyor? 

Onların isteklerinde ne görüyorum? Sadece acı, umutsuzluk ve ölüm. Vicdanın sesi sustu ve lambası 

söndü. Kefaretinin büyük gününü yaşamaktadır ve acısı büyüktür. 

72 Daha da aşağıya düşmeden durdurun onu! Dualarınızla ve düşüncelerinizle savaşın. Örnek olarak 

öğretin ve başınıza denemeler geldiğinde, bunlarda yalnızca ruhlarınızı arındırmak için bir fırsat olduğunu 

keşfederek imanınızın ve umudunuzun işaretlerini verin. 

Tüm eylemlerinizde basit olun ki hemcinsleriniz sizi anlayabilsin, hayatınızı karmaşık hale getirmeyin. 

İsa gibi nazik, çocuklar ve yaşlılar gibi sade olun; çünkü bu erdemler ruhaniliğin bir işaretidir. 

73 Siz de tohumuyla sevinen, Tanrısıyla birlik içinde yaşayan çiftçi gibi olun. Köylü, yeni bir günün 

ışığı parladığında, yeni bir günün işini tamamlayacağı zaman dua eder; ve öğlen ve akşam, güneş 

battığında, Rabbinin ona bahşettiği her şey için şükretmek üzere ruhunu tekrar yükseltir. Onun için aldığı 

her şey görkemli ve mükemmeldir. Güneş, su, tüm elementler ona Tanrısından bahseder ve onlarda O'nu 

sever, O'nu arar ve O'nun varlığını görür. Siz de aynı şekilde ruhsal alanda çalışanlar olun. 

74 Bu süre zarfında size işlemeniz için ekilebilir maddi arazi vermedim. İçlerine maddi tohum ekmek 

için elleriniz karık çizemez. Ama ben sizi Sözümü yüreklere ekenler olarak adlandırdım. Günlük işiniz 

ruhsaldır, işiniz için gerekli olan her şeyi size verdim - ışık, sevgi, söz. Çocuklarımdan bazılarının kendi 

ektiklerine böyle sevindiklerini gördüm. 

75 Benim faydalarım onların gözünden kaçmadı. Her zaman bunları Benden umdular ve deneme 

anlarında şöyle dediler: "Rab imanımı görmek için beni sınıyor." Acıya "düşman" demediniz ve size 

gönderdiğim sayısız sınavdan bıkmadınız. 

76 Sevgili insanlar, Benim içimde yaşadığınızı ve tüm eylemlerinizi Benim yönlendirdiğimi, 

imtihanın kalbinizde iç gözlem ve güçlenme meyveleri bıraktığı anda merhametimin sizi ayağa 

kaldırdığını biliyorsunuz. Sözlerimi ve yasalarımı öğrendiniz ve sevgimin ve iyiliğimin yanı sıra 

adaletimin ve sertliğimin de olduğunu biliyorsunuz. Günah işlediğinizde, günahınızın sonuçlarına 

katlanmanız gerekir. 

77 Ben her gün insanların yürekleriyle konuşuyorum, ama insanoğlu Benim dilimi anlamak istemedi. 

İsrail Benimle konuştu, ama insanlığın büyük bir kısmı Benden uzakta yaşıyor. Dini uygulamaları 
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kusurludur, ama ışığım ve adaletim bugün yürekleri harekete geçiriyor ve uyanmaya ve üzerlerinde her 

zaman onlara sevgiyle bakan bir Tanrı olduğunu hatırlamaya başlıyorlar. 

İnsanlık bir kaosun içine düştü ve insanlar sorunlarını çözmeyi başaramıyor. Yasaları onlara karşı 

döndü çünkü bu yasalar benim yok edeceğim kusurlu bilimlere ve materyalizme dayanıyordu. Kısa bir 

süre içinde insan ruhu için bir ışık çağı parlayacaktır. İnsanlar Bana itaat edecek ve Vasiyetime saygı 

gösterecek. Adımlarını Bana doğru yönlendirmeleri için koruyucu melekleri gönderiyorum. 

78 Ruhlar dünyasının kısa bir süre için insanlarla temasa geçmesine izin verdim. Sizinki kadar sınırlı 

olan ruhları, saflık ve yücelikle dolu olarak kendini göstermiştir. Onlar Üçüncü Çağ'ın büyük 

mücadelesinde size yardımcı olmak için geldiler ve siz onları açıkça algıladınız. Onların yararlı etkisi pek 

çok kalbi dönüştürmüştür ve onların örneği doğrudur. 

79 Ruhani çalışanları kutsuyorum - yeteneklerini ortaya koyan ve bu ruhani varlıkların kendilerini 

tanıtmalarına izin veren çalışanları. Çünkü hem birinin hem de diğerinin benim gözümde değeri var. 

1950'ye kadar kendilerini size tanıtacaklardır. Bundan sonra sonsuza dek yanınızda olacaklardır, çünkü bu 

onların zor görevidir. 

İnsanın ruhani bir rehbere ihtiyacı vardır. İlahi rehber tüm ruhların üstündedir ve Ben'im. Ama ben 

yeryüzünde herkese bir melek görevlendirdim. Senin uğruna ne kadar acı çektiler! Onlar da insan 

yüreğinin katılığını düşündüklerinde ne kadar çok ağlamışlardır! Ama onlar Beni severler ve sabırla 

görevlerini yerine getirirler. 

80 Şimdi Kutsal Ruh'un zamanının başlangıcıdır, diğer "vadilerde" yaşayan ruh varlıkları kendilerini 

size tanıttıklarında - tüm sınırlar yıkıldığında ve siz de Bana yükselebildiğinizde ve Ben size geldiğimde 

ve Kendimi insanın anlama yetisi aracılığıyla tanıttığımda ve sizinle kendi dilinizde konuştuğumda. 

81 1950'den sonra sizinle artık bu dilde konuşmayacağım, sizinle yavaş yavaş öğreneceğiniz daha 

yüksek, daha yüce bir ifade biçiminde konuşacağım - maddi kelimelerin artık gerekli olmadığı o "dilde". 

Sizler bu zamanda Benim talimatlarımı almış olan spiritüalist insanlarsınız. Bu nedenle, ruhunuzun 

kendini ortaya koyabilmesi ve gelişim yolunda, duasında ya da ruhani eylemlerinde herhangi bir 

rahatsızlık yaşamaması, yolunda özgür olması ve Bana gelebilmesi için sizden ruhsallaşmayı talep 

ediyorum. 

Size ruhani diyalogdan çok bahsettim, onu üstün bir şekilde kullanmayı öğreneceğinizi söyledim ve siz 

de bu arzuya teslim olacaksınız. 

82 Sizi ulusların ışığı olarak hazır bırakıyorum. Kendinizi hazırlayın, çünkü bu zamanın Sözüm Ahit 

olacak, var olan en iyi kitap - ellerinizde yüreklerinizde olandan bile daha fazla, çünkü size mükemmel 

bilgiyi açıkladım. 

83 Nasıl İkinci Çağ'da sizin için hayatımı ortaya koyduysam ve bedenim bir kuzu gibi kurban 

edildiyse, Üçüncü Çağ'da da Kendimi her ruh için bir ışık olarak sunacağım. Ne mutlu kendini hazırlayan 

ve Beni anlayan öğrenciye, çünkü onun kalbi Benim için ebedi bir ev olacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 292 
1 Bilgelik Kitabı'ndan bir sayfa daha alın. Sizden bu mesajı, daha büyük ruhani gelişimleri sayesinde 

Çalışmalarıma daha da fazla dalabilecek olan gelecek nesillere iletmenizi rica ediyorum. Bu nesiller 

kendileriyle birlikte ruhanileşme tohumunu getirecekler ve görevleri insanların kalplerinde bir barış 

cenneti inşa etmek olacaktır. 

2 Şimdikilere büyük öğretiler verdim, ama yarının insanları, gelecekteki öğrencilerim için daha da 

büyük vahiyler ayırdım, çünkü onlar o zaman bunları almaya hazır olacaklar. 

3 Bana sık sık bu dünyanın ötesinde ne olduğunu ve uzayda yörüngede dönen yıldızların sizinki gibi 

dünyalar olup olmadığını sordunuz. Merakınıza verdiğim yanıt gizem perdesini tamamen kaldırmadı, 

çünkü henüz anlamak için gerekli gelişime ya da diğer dünyalarla uyum sağlamak için kesinlikle gerekli 

ruhaniliğe sahip olmadığınızı görüyorum. Üzerinde yaşadığınız gezegenin size sunduğu öğretileri henüz 

tanımadınız ve anlamadınız ve şimdiden başka dünyalar aramak istiyorsunuz. Aynı dünyanın sakinleri 

olarak kendi aranızda kardeş olamadınız ve başka dünyalardaki varlıkların varlığını keşfetmek 

istiyorsunuz. Şimdilik, İkinci Çağ'da size "Baba'nın evinde birçok köşk vardır" dediğimi hatırlamanız 

yeterli olacaktır ve şimdi, bu sözleri doğrulayarak, size evrenin tek sakinlerinin siz olmadığınızı ve 

gezegeninizin tek yerleşim yeri olmadığını söylüyorum. 

4 Yarının nesillerine, kendilerini diğer dünyalara yaklaştıran kapıların açıldığını görmeleri için 

verilecek ve onlar da Baba'ya haklı olarak hayranlık duyacaklardır. 

5 Kendilerinden hayırseverlik ve barışın yeşerdiği iyilik ve sevgi, Gizem'in kapılarını açan anahtarlar 

olacak ve bu sayede insanlar evrensel uyuma doğru bir adım atacaklardır. 

6 Yaşamınıza, ruhani ibadetinize, biliminize ve işinize uyguladığınız iyilik ve sevgi insanı gerçek 

bilgeliğe ulaştıracaktır. 

7 Bugün hala yalıtılmış, sınırlı ve engellisiniz, çünkü kişisel çıkarlarınız sizi ruhun özgürlüğü ve 

yücelmesi için çabalamadan sadece "dünya" için yaşamaya itti. 

8 Kendinizi insani hatalarınızdan kurtarmadan önce başka dünyalara gitmenize izin verilseydi, siz 

kibirli insanlar - materyalizminiz tarafından küçültülmüş varlıklar - ne hale gelirdiniz? Ekeceğiniz tohum 

ne olurdu? Uyumsuzluk, ölçüsüz hırs, kibir. 

9 Size doğrusunu söyleyeyim: Her insanın özlemini çektiği o bilgiye ve zihnini kendisine eziyet 

eden ve merakını uyandıran sorulardan kurtaran o vahye ulaşmak için, insanın kendisini büyük ölçüde 

arındırması, gözetlemesi ve dua etmesi gerekecektir. 

10 Ona sırlarımı açıklayan yalnızca bilim olmayacaktır; bilgi arzusunun ruhani sevgiden ilham alması 

gerekir. 

11 İnsanların yaşamları maneviyatı yansıttığında - size söylüyorum, kendi dünyalarının ötesini 

keşfetmek için çaba sarf etmelerine bile gerek kalmayacak; çünkü aynı zamanda daha yüksek evlerde 

yaşayanlar tarafından aranacaklar. 

12 İçeriği size sadece şunu söylemek isteyen bu kısa mesajı bırakıyorum: "Günaha düşmemek için 

izleyin ve dua edin." 

13 Şimdilik kendinize sorular sormaya ve kendinize cevap vermeye devam edeceksiniz. Tanrı'nın 

sizin için yazgısını tanımak ve anlamak için ruhun güçlerinin bilinmesi ve herkese açılması gerekir. İyi 

olanı yapmakta, dua etmekte, Babanıza ibadet etmekte hala çok fazla beceriksizlik görüyorum çünkü 

ruhunuzun kendini ifade etmesine ya da çalışmasına izin vermiyorsunuz ve onun ortaya çıkmasını 

engelliyorsunuz. 

14 İçinizde gerçek hazineler, şüphelenmediğiniz yetenekler ve beceriler var ve cehaletinizin bir 

sonucu olarak muhtaç insanlar gibi gözyaşı döküyorsunuz. Duanın gücü ve düşüncenin gücü hakkında ne 

biliyorsunuz? Ruhun ruhla diyaloğunun derin anlamı hakkında ne biliyorsunuz? Hiçbir şey, sizi 

materyalist ve dünyevi düşünen insanlık! 

15 Önce ruhun yeteneklerini ortaya çıkararak onu yüceltin ve ancak ondan sonra dünyanızın ve 

zihninizin ötesinde var olanın bilgisi için çabalayın. 

16 İnsan zihni küçüktür, sınırlıdır. Neden sadece ruhun keşfedebileceği ve kavrayabileceği şeyleri ona 

emanet ediyorsunuz? 
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17 Ah, siz bu dünyanın aptal çocukları, Beni Efendi olarak istemediniz ve çoğunuz Beni sevdiğinizi 

söylemenize rağmen Bana inanmadınız! Şimdi Yol, Gerçek ve Yaşam olduğumu itiraf ettiğinizde, 

sonunda Benim Sözümün gerçeğini anlayacaksınız. 

18 Öğrenciler, yaşam sonsuz bilgeliğin bir dersi gibi yanınızdan geçer, ruhunuz bilgide artar ve sonuç 

olarak daha büyük bir yüceliğe erişirsiniz. 

19 Kendi eylemlerinizin yargıcı olun, çünkü vicdanın sesi size her zaman doğruyu söyleyecektir. Çok 

yavaş mı gittiğinizi, çok hızlı mı gittiğinizi veya hareketsiz mi durduğunuzu anlamanızı sağlayacaktır. 

20 Kendini tanımaya ve yargılamaya çalışan kişi kendine ve başkalarına karşı dürüst olmalıdır. Tüm 

eylemlerinde vicdanının "sesini" duyacak ve yaşam yolundaki adımları emin olacaktır. 

21 Ruh beden üzerinde zafer kazanmaya başladığında, çok büyük bir tatmin ve kendine tam bir güven 

yaşar. 

22 Ancak Üstat size, işlerinizin az ya da çok değeri konusunda ne kadar içgörüye sahip olursanız 

olun, bu son yargıda kararı yalnızca yüce yargıç olan Baba'nın verebileceğini söyler. 

23 İyi bir iş yaptığınız anda bunun değerini bilmediğiniz için, yaptığınız iyiliği asla bilemeyeceğinizi 

düşünmeyin. Size söylüyorum, yaptığınız hiçbir iş karşılıksız kalmayacaktır. 

24 Ruhlar Âlemine girdiğinizde, görünüşte önemsiz olan küçük bir işin, başkalarının uzattıkça uzattığı 

ama başlatan kişiyi sonsuza dek tatmin edecek olan bir iyilikler zincirinin başlangıcı olduğunu fark 

edeceksiniz. 

25 Tüm bunları bilmelisiniz - bu zamanda size getirdiğim Sözü yüreklere eken sizler. Çünkü çoğu 

zaman, sözlerinizin yarattığı etkiyi deneyimlemeden, meyve verip vermediğini bilmeden, tohumun o 

kalplerde ölüp ölmediğini ya da onu nasıl koruyacaklarını ve yayacaklarını bilip bilmediklerini bilmeden 

hemcinslerinizle konuşursunuz. Yolun sonuna ulaşana kadar tüm bunları yaşayacaksınız. 

Bu arada çalışın, hemcinsleriniz arasında iyi işlerinizi çoğaltın, onlar için tarlalar hazırlayın ki size 

emanet ettiğim tohum onların işlerinde kendini yeniden üretsin. 

26 Işığın doluluğuna ulaşacağınız yol çok uzaktır. Hiçbir varlığın, ruhunuzu şekillendiren ve 

pürüzsüzleştiren İlahi Heykeltıraş Baba'nın ona mükemmel bir biçim verdiği ruhun yolundan daha uzun 

bir yolu yoktur. 

27 Görevinizi yerine getirirken ekmeniz gereken buğdayın seyahat bohçanızda eksik olmaması için 

sizinle uzun uzun konuşuyorum. 

28 Tanrı'nın halkı bir kez daha insanlığın arasında görünecektir - bir ırkta kişileşmiş bir halk değil, 

ama büyük bir sayı, kan, ırk ya da dilin değil, Ruh'un belirleyici olduğu Benim öğrencilerimden oluşan bir 

lejyon. 

29 Bu insanlar kendilerini benim öğretimi yazılar aracılığıyla öğretmekle sınırlamayacaklar. Sözlerin 

hayat bulması için yaşanması gerekir. Bu insanlar sadece yazıların ve kitapların değil, aynı zamanda 

örneklerin ve eylemlerin de yayıcıları olacaklardır. 

30 Bugün sizi gereksiz olan her şeyden, saf olmayan ve hatalı olan her şeyden kurtarıyorum; 

ruhunuzun üzerinde yükselebileceği, eserleriyle tanıklık ettiği basit ve saf bir yaşamla tanıştırmak için. 

31 Zamanı geldiğinde, halkımı insanlığa sunacağım ve ne Efendi öğrencilerinden utanacak, ne de 

öğrenciler Efendilerini inkâr edecek. Bu zaman, dünya görüşleri savaşıyla aynı zamana denk gelecek ve bu 

savaştan bir barış nefesi, bir ışık huzmesi gibi spiritüalizm yükselecektir. 

32 Baba'nın adaleti şimdiden insanların dünyevi güçlerini, birikmiş hazinelerini arıyor ve Sözümün 

hükmetmek ya da yayılmak için asla egemenliği ve maddi zenginlikleri kullanmayacağını anlamalarını 

sağlıyor. 

33 İnsanlığın tüm bu ahlaki ve maddi yapısının "tek bir taşı bile diğerinin üzerinde kalmayacaktır". 

Çünkü "yeni insan "ın bu dünyada ortaya çıkabilmesi için her lekenin silinmesi, her günahın ortadan 

kaldırılması ve geriye sadece iyi tohumun kalması kaçınılmazdır. 

34 Varlığımın ve doğruluğumun ışıltısı tüm dünyada görülecek ve bu ışığın aydınlığında putlar 

yıkılacak, alışılagelmiş gelenekler unutulacak ve verimsiz törenler terk edilecektir. 

35 Beni göremeyen ve kusurlarına rağmen Beni aradıkları için sonunda Beni gören herkesin ruhundan 

"yeni bir şarkı" doğacak; ve biliyorsunuz ki Beni arayan her zaman Beni bulur. 

36 Beni inkâr edenlere, benden kaçanlara, adımı gizleyenlere, varlığımı kabul etmek istemeyenlere 

gelince, işte bunlar, ölümleriyle ödüllendirilecek olanlardır. 
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Bunun yolu, onların da gözlerini açacak ve gerçeği görmelerini sağlayacak sınavlara tabi tutulmaktır. 

37 Hepsinin muhtaç olduğunu bildiğime göre, bazılarının Beni kusurlu hayallerle sevmesinin ve 

diğerlerinin Beni inkâr etmesinin ne önemi var! 

38 Büyük savaş yaklaşıyor, tüm silahlarınızı hazırlayın. Bu savaşta hepinizin bir rolü olacak, hepiniz 

üzerinize düşeni yapacaksınız: yöneticiler, din adamları, bilim adamları, varlıklılar, zenginler ve yoksullar 

- herkes. 

39 Kıyamet saati geldiğinde Süleyman'ın tapınağından geriye ne kalmıştı? Sadece vicdanlarda yazılı 

olan yasanın bilgisi. Törenler, gelenekler, kurbanlar ve adaklar - hepsi yok oldu. En Kutsal Yer ve sunak 

yok edildi, ama Yasa ve peygamberlerin sözleri kaldı. Çünkü insanlığı yeni bir çağa hazırlayan ve yeni 

tohumun filizlenmesi için tarlaları temizlemek zorunda olanlar onlardı. 

40 İsrail halkının dokunulmaz olduğunu düşündüğü Yeruşalim ve gurur duydukları tapınak yıkıldı. 

Bu, insanlar arasında hüküm sürmeye geldiğim için oldu. Ancak Benim Krallığım bu dünyaya ait 

olmadığından, insanın kalbinde ruhsal mabedi inşa etmek için maddi tapınağı yıkmak gerekiyordu. 

41 Şimdi o zamanki havarilerimin neden maddi hiçbir şey inşa etmediklerini, ancak kalplerde sözü, 

ruhu, işi ve gerçeği ifade eden inanç, erdem ve sevgi tapınakları inşa ettiklerini anlayın. Altın, tütsü, ayin 

onlarla birlikte yoktu. Ellerini hastaların üzerine koyduklarında, hastalar burunlarını çekiyorlardı. Mesih'in 

öğretilerinden söz ettiklerinde, kalabalıkların ruhlarında mabetler inşa ettiler. Çarmıh hakkında 

konuştuklarında, ruhlarda ateşten bir iz gibi kaldı. 

42 Size tekrar söylüyorum, "Benim Krallığım bu dünyaya ait değildir." Kutsal Ruh'un tapınağının 

maddi temelleri yoktur, yeryüzünde sunakları yoktur. 

43 Bu zamanda insanoğlunun yarattığı her dışsal kültün yıkılışını gördüğünüzde, birçok kişinin 

korkuyla "Tanrı bunun olmasına neden izin verdi?" diye sorduğunu göreceksiniz. Kentleri yıkıldığında 

Yahudilerin sorduğu sorunun aynısını kendilerine soracaklar. Ve cevap verenler, ilan edenler, insanlara 

Yeni Bir Çağ'ın doğduğunu ve yeni bir tohumun yayılmak üzere olduğunu açıklayanlar benim halkım 

olacaktır. 

44 Toprak nemli ve ekicilerimin tohumlarını almaya hazır olacak ve burada bu ekicilerin 

sorumluluğunu düşünmeniz yerinde olacaktır. İnsanlık fanatizmden ve anlamsız tapınmadan kurtulduktan 

sonra bu halkın yeni bir putperestlikle ortaya çıkması doğru olur mu? Hayır, sevgili öğrenciler ve müritler. 

Bu nedenle, yolculuğunuzun her adımında dersler ve sınavlar vardır. 

45 Kaderiniz büyük! Ancak, korkunç alametlerin sizi ele geçirmesine izin vermeyin; bunun yerine, 

yaklaşmakta olan acı günlerin insanların uyanışı ve arınması için gerekli olduğu düşüncesiyle cesaret ve 

umutla dolun; bu olmadan ruhsallaşma zamanının muzaffer gelişini deneyimleyemezsiniz. 

46 Zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenin, kederin kalbinizi ele geçirmesine izin vermeyin ve 

sağlığınıza dikkat edin. Benden söz ederek ve onlara iman ve umudu ateşleyen öğretilerimi göstererek 

kardeşlerinizin ruhunu cesaretlendirin. 

47 Birçok insanın ne kadar kederli yaşadığını görün. Onlar, yaşam mücadelesinde yenilmelerine izin 

vermiş varlıklardır. Ne kadar erken yaşlandıklarını ve grileştiklerini, yüzlerinin solduğunu ve ifadelerinin 

melankolik olduğunu görün. Ancak güçlü olması gerekenler zayıfsa, gençlik solup gidecek ve çocuklar 

çevrelerinde sadece kasvet göreceklerdir. 

48 Siz, insanlar, geçici de olsa zevk alabileceğiniz tüm o sağlıklı zevklerden kalbinizi mahrum 

bırakmayın. Mütevazı ekmeğinizi huzur içinde yiyin; size doğrusunu söyleyeyim, o zaman onu daha 

lezzetli ve doyurucu bulacaksınız. 

49 Sözlerimden, sizden istediğim şeyin güven, inanç, iyimserlik, iç huzuru ve güç olduğunu, 

sıkıntılarınıza ve dertlerinize rağmen yüreklerinizde acı olmaması gerektiğini anlayın. Kalbiniz acı, endişe 

ya da hoşnutsuzlukla dolu olsaydı, ihtiyacı olanlara ne tür bir nezaket ya da teşvikte bulunurdunuz? 

50 Yükselişin, inancın ve alçakgönüllülüğün en iyi örneğini denemelerinizde vermelisiniz. 

51 Yaşamına bu ruhsallaşmayı verebilen kişi her zaman huzur hisseder ve uyuduğunda bile uykusu 

sakin ve dinlendiricidir; ruh bu uykuyu kendisini beslediği ve bedenin katılmasına izin verdiği ilahi güç 

akımlarını aldığı öte tarafa doğru bedenden ayrılmak için kullanır. 

52 Kimse benim kehanetlerimin hayatınızı kasvetli hale getirdiğini söylemesin - tam tersine, Sözüm 

sizi kasvetten kurtarır. Mücadele anlarında kendinizi güçsüz hissetmemeniz için sizi hazırladığımı anlayın. 
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53 Ruhunuz savaşın yaklaşmakta olduğunu bilerek korkaklaşmamalı ve dünyanıza barışın geri 

döneceğinden şüphe etmemelidir. 

54 Size daha önce bir dünyanın sonunda ve başka bir dünyanın başında olduğunuzu söylemiştim. 

Gezegen hala aynı olacak, doğa aynı olacak, ışık da aynı olacak, ancak insanlığın yaşam biçimi farklı 

olacak, hedefleri, mücadeleleri ve idealleri farklı olacak. Adalet ve doğruluk galip gelecektir. 

55 O günlerin insanlığında enkarne olan ruhlar çoğunluk olarak kendilerini iyiliğe öylesine adamış 

olacaklar ki, kötülüğe meyilli insanlar ortaya çıktığında, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, önlerine 

koydukları gerçeğin ışığına boyun eğmek zorunda kalacaklar - şu anda olanların tam tersine. Çünkü 

yozlaşmışlar çoğunlukta olduğu için, kötülükten iyiliği boğan, ona bulaşan ve onu kucaklayan bir güç 

yaratmışlardır. 

56 Dünyanız ruhlar için bir mihenk taşı, bir mücadele ve onarım dünyası olmaya devam edecek. Yine 

de yeryüzünüz, buradan ayrıldıklarında salihlerin evlerine yaklaşan yüce ruhları Bana sunamaz. Yine de 

bu dünya vadisi, üzerinde yaşamak için gelmesi gereken büyük ruhları barındıramaz. Durmaksızın 

reenkarnasyonun yaşandığı bir dünyadır, çünkü ruhlar yavaş yükselişlerinde arkalarında umursamadan ya 

da borçlanmadan, ödeme yapmadan başladıkları işleri bırakırlar. 

57 Yarın bu dünya, sakinlerinin işlerinde Bana güzel ruhani çiçekler sunacak ve bunlar Baba'ya ve 

komşularına olan sevgide sebatla geçen bir yaşamdan sonra biçecekleri olgun meyveleri Bana getirecekler. 

58 Yarın yeryüzünde sizin çocuklarınızın yaşayacağını hiç düşünmediniz mi? Peki çocuklarınız için 

sizin elde ettiğinizden daha iyi bir şey diliyor musunuz? "Evet, Baba," diyor yüreğiniz Bana. İçinizde 

sevgi ve merhametle dolu bu düşünceyi taşıdığınız için, onların yolunu temizleyin ve düzeltin. Ayak 

izlerinizi bulmalarını ve onlara bıraktığınız mütevazı mirası, o nesiller tarafından büyük bir onurla 

saklanacak şekilde toplamalarını istiyorum. 

59 İsimlerinizin unutulacak olması önemli değil, anlamlı olan eserleriniz olacak çünkü onlar açtığınız 

yolda silinmez bir şekilde iz bırakmaya devam edecekler. 

60 Onu koruyan ve kollayan benim adaletim olduğuna göre, bu izi kim silebilecek? 

61 Spiritüalizmin size ne kadar çok sır açıkladığını, size ne kadar güzel vahiyler verdiğini görün. 

62 Bu, Yedi Mühür Kitabı'nın ruhlarınıza gönderdiği ışınlardır. Konuşan ve Altıncı Mühür'ün 

içeriğini açıklayan Kuzu'nun sesidir. 

63 Yalnızca Kuzu Tanrı'nın derin gizemlerine nüfuz ederek bu bilgeliği Rab'bin çocuklarına açıklar. 

64 Sizler, Üçüncü Çağ'ın öğrencileri, aldığınız şey hakkında tam bir bilgiye sahip olduğunuzda, 

içeriği tüm insanlığa yönelik olan bu mesajın iyi haberini yaymak için hemen yola çıkacaksınız. 

65 Böylesine büyük bir materyalizmin ortasında, geri döneceğime dair vaatlerimi hatırlayanların, 

peygamberlerin sözlerini inceleyenlerin ve yaşam olaylarını araştıranların da olduğunu fark edin çünkü 

yakında gelip gelmeyeceğimi, orada olup olmadığımı ya da orada olup çoktan gittiğimi bilmek istiyorlar. 

66 Beni bu tezahürde deneyimlemiş ve bundan uzun süredir sevinç duyan sizlere şöyle diyorum: 

"İnsanlara, kardeşlerinize merhamet edin." 

67 Pek çok kişi tarafından sevinçle karşılanacak olan Müjde'yi paylaşabilmek için kendinizi 

hazırlayın. Size "herkes tarafından" değil, "birçokları tarafından" diyorum, çünkü bazıları size "İlk Çağ "da 

Tanrı tarafından açıklananların ve Mesih'in insanlara getirdiklerinin kendileri için yeterli olduğunu 

söyleyebilir. İşte o zaman, Benim tarafımdan harekete geçirilen ve esinlenen dudaklarınız, inanmayan  

insanlara, geçmiş zamanlarda Tanrı tarafından insanlara bahşedilen tüm gerçeği bilmek için yeni vahyi 

bilmenin gerekli olduğunu söyleyecektir. 

68 Kendinizi alaylara ve sert yargılara maruz bırakmadan hemcinslerinize sesinizi nasıl 

duyurabileceksiniz? Kendinizi bu gerçeğin gerçek havarileri ve taşıyıcıları olarak hazırlayarak ve bu ışığı 

yüreklerinizde taşıyarak, onu insanların ruhlarına gölgesiz ve lekesiz bir şekilde vermenizi öğütleyerek. 

69 Yeryüzündeki halkların kurtarıcıları olmayacaksınız, ama bu dünyanın ve tüm dünyaların, sizin ve 

tüm ruhların Kurtarıcısı ve Kurtarıcısı olan Üstatla işbirliği yapacaksınız. 

70 Kendi İşimden sevinç duymak istiyorum, Baba'nın kendi Ruhundan bir kıvılcım verdiği herkes 

tarafından sevildiğimi ve anlaşıldığımı hissetmek istiyorum. Herkesin Bana gelmesini, krallığımdan onlara 

İlahi İşin görkemini göstermeyi ve hepsinin bu tefekkürde Rab'be götüren tüm yolu kat etmiş olmanın 

yüce mutluluğunu deneyimlemelerini istiyorum. 
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71 İşim ebedidir, sözümün aranızda tamamlanması bir son değil, aksine mücadelenizin başlangıcı 

anlamına gelecektir. 

72 Ses taşıyıcılarının dudakları artık benim sesimi iletmeyecek, ama ağızlarından çıkan sözü 

anlamalarına yardımcı olmak için ilhamım zihinlerine ışık getirecek, böylece onu kalabalıklara nasıl 

yorumlayacaklarını bilebilecekler. 

73 Ruhumun bu zihinler aracılığıyla tezahür etmesinin amacı, tam da bu öğretiler aracılığıyla Beni 

daha sonra ruhtan ruha aramayı öğrenmenizdi. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 293 
1 Sevgim sizi sonsuz bir güneş gibi aydınlatıyor ve hepinizi sarıyor. 

2 İşte buradayım, yüreğe hoş gelen, ruha en sevimli gelen ve ağzınızda acı bırakmayan Söz haline 

gelen düşüncelerimi zihninize döküyorum. 

3 Tıpkı bal peteğini yapan ve onu damla damla balla dolduran arılar gibi, Kendimi tanıttığım ve 

Sözümü verdiğim o küçük çocuklar da dudaklarından çıkan özle, manevi sevgiye hevesli bir halkın kalbini 

damla damla doldururlar. 

4 Henüz halkımın sayısı azdır, yine de size talimatlarımı sanki büyük insan kitleleriymiş gibi 

veriyorum. Sevgim bu küçük sayı tarafından durdurulamazdı, çünkü bencil insanlara özgü olduğu için 

Üstat'ta hiçbir önyargı yoktur ve olamaz. 

5 Denemeler ve mücadelelerle, şüpheler ve belirsizliklerle, sıkıntılar ve acılarla eziyet çeken siz 

insanlar, Kurtarıcı'nın ışığına hoş geldiniz. 

6 Ruh için ilaca ihtiyacınız var ve ben size İkinci Çağ'da geldiğim gibi geliyorum - beden ve ruh 

hastalıkları için bir hekim olarak. 

7 Ciddi sorunlardan dolayı acı çektiğinizde, yoksulluktan dolayı depresyona girdiğinizde ya da 

denemelerin acılarından korktuğunuzda, Sözümde acınız için bir ifade ararsınız - bakışlarımın sizi 

keşfettiğini ve seslerinizi duyduğumu gösteren bir kelime. O zaman yüreğinize dokunur ve hiçbir şeyin 

Benden gizli olmadığını size kanıtlarım. Üzerinize esenliğimi döküyorum, size öğretilerimin enfes 

yemeğini veriyorum ve sizi yaşam, mücadele ve onarım yolunda bir kez daha güçlendirilmiş olarak 

gönderiyorum. 

8 Öğretilerimde, denemelerinizde iman, umut, sabır ve kararlılıkla küçük bir katkıda bulunduğunuzu 

ve geri kalanın Babanızın sevgisi tarafından yapıldığını öğrenirsiniz. 

9 Bana güvenen umutsuzluğa kapılmaz ve Rabbinin sevgisine ve merhametine güvenmeyi bilen kişi 

için ödül ne kadar tatlıdır. 

10 Ağladığınızda yüreğinize yaklaşan O'yum. Ben İsa'yım ve İsa sevgi demektir. 

11 Bu nedenle sizi iyileştiriyor ve cesaretlendiriyorum sevgili insanlar. Çünkü en hazırlıklı ve en 

ateşli olanlardan, Sözümü anlamada en ileri olanlardan kendime ait olanları seçeceğim zamanlar geliyor ve 

onlar Benim ilk temsilcilerim, ilk tanıklarım ve aynı zamanda Babalarıyla ruhtan ruha ilk iletişim kuranlar 

olacaklar. 

12 Bununla birlikte, bazılarını seçip diğerlerini reddetmenin Beni memnun ettiğini düşünmeyin - bu 

asla böyle değildir, öğrenciler. Ama Bana hizmet edebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz ve yavaş yavaş 

elde ettiğiniz donanım derecesine göre sizden yararlanacağım. 

13 Nasıl ki bugün kendilerini hazırlayabilenler insanın akıl yetisi aracılığıyla ruhani tezahüre 

ulaşabildilerse, öyle zamanlar gelecek ki sesim ilahi bir ahenk gibi ruhunuza ulaşacak ve vahiylerimin 

bilgeliği ve Ruhumun size gönderdiği ışıklı ilhamlar aracılığıyla aklınızı hayrete düşürecek ve hayran 

bırakacaktır. 

14 Bu zaman gelecek, bundan hiç şüpheniz olmasın; ama ben bunu belirlemiyorum. Bu zamanın artık 

geleceğe ait bir şey olmaktan çıkıp şimdiki zaman haline gelmesi için her şey size, sizin gayretinize ve 

sevginize bağlıdır. 

15 Ancak şu anda kardeş ses taşıyıcılarınızın mütevazı zihinleri aracılığıyla size vermekte olduğum 

şeyi küçük görmeyin. Çünkü öğretilerim sizi eğitir ki ruhunuz gelişsin ve ruhtan ruha diyalogu beklesin. 

Ah, keşke Üstadın her sözünün gizli anlamını arayabilseydiniz, ne kadar çok şaşırtıcı vahiy bulurdunuz! 

Yaşamlarınızda uygulamanız için size ne kadar çok ışık verilecektir! 

16 Sizlere, bu Çalışmanın müritlerine ve bu Sözün tanıklarına, Üstadınız tarafından, insan aklı 

aracılığıyla size ifşa ettiğim bu dersi anlamaz ya da takip etmezseniz, ruhunuza vaat edilen ve doğrudan 

Üstat ile mürit arasında gerçekleşecek olan yeni eğitime ilerleyemeyeceğiniz söylenmektedir - içsel olarak, 

dışsal araçlara ya da formlara ihtiyaç duymadan. 

17 Henüz size vermekte olduğum eğitimin seviyesinde değilsiniz - ve yine de bu lütuf armağanına 

sahip olmak mı istiyorsunuz? 
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18 Sözümün gerektirdiği ilerleme derecesine ulaşmış olsaydınız, ruhunuzun ışığında çalışır ve 

iyileştirici etkinizi başkalarına hissettirirdiniz. Ama öyle değil ve bu nedenle, büyük üzüntünüze rağmen, 

dersler kendini tekrar ediyor. 

19 Tek bir İlahi Ruh'un üç farklı tezahürü, insanın üç çağa bölünmüş zaman boyunca Tanrı'dan aldığı 

vahiyler olmuştur. Yanlışlıkla "En Kutsal Üçlü" olarak adlandırdığınız ve anlamadığınız için 

açıklayamadığınız şeyi size birçok kez ve birçok şekilde açıkladım. 

20 Size Baba dediğinizin Tanrı'nın mutlak gücü, Evrensel Yaratıcı, tek Yaratılmamış Olan olduğunu; 

Oğul dediğinizin Mesih olduğunu, yani Baba'nın yarattıklarına olan mükemmel sevgisinin ifşası olduğunu; 

ve Kutsal Ruh dediğinizin, ruhunuzun benim ifşalarımı daha iyi anlayabildiği bu zamanda Tanrı'nın size 

ışık olarak gönderdiği bilgelik olduğunu açıkladım. 

21 Kutsal Ruh'un bu ışığı, Tanrı'nın bu bilgeliği, yakında ortaya çıkmakta olduğunu gördüğünüz bu 

üçüncü çağda hüküm sürecek, maneviyata ihtiyaç duyan, gerçeğe susamış ve sevgiye aç bir insanlığın 

zihinlerini aydınlatacaktır. 

22 İnsanlar arasında üç "krallık" atadım, bunlar yakında tek bir krallıkta birleşecek. 

23 Birincisi güç ve yasanın gücü, ikincisi sevgi, üçüncüsü ise bilgeliktir. 

24 İnsan, her bir 'krallıkta' kendisine getirdiğim yasaya, öğretilere ve vahiylere uygun olarak 

yaşadığında, cennetin krallığının insanın kalbine nüfuz ettiğini doğru bir şekilde söyleyebilecektir. 

25 İnsanlar, tek bir Tanrı'nın, üç farklı görünüm altında da olsa, Kendisini insanlara açıkladığı da aynı 

derecede doğrudur: Eğer Baba'nın ilk çağdaki işlerinde sevgiyi ararsanız, onu bulacaksınız; ve eğer 

bilgeliğin ışığını ararsanız, aynı şekilde onu keşfedeceksiniz, tıpkı Mesih'in işlerinde ve sözlerinde sadece 

sevgiyle değil, aynı zamanda güç ve bilgelikle de karşılaşacağınız gibi. O halde, şu anda Kutsal Ruh'un 

işlerinde hem güç, yasa ve kudret, hem de sevgi, şefkat ve iyileştirici merhem keşfederseniz ne garip olur? 

26 Bu en yüksek krallıktır - ışıktan dolayı değil, çünkü bu her zaman aynıdır, ama insanlar daha 

yüksek bir yaşama daha yetenekli oldukları için. 

27 Bu, zihinleri ve ruhları aydınlatan ışığın krallığı olacaktır - insanlığı dönüştürecek bir ışık. 

Parlaklık o kadar büyük olacak ki, Beni inkâr eden herkes artık inkâr etmeyecek ve akılsız olanlar 

akılsızlıklarını terk edecekler, çünkü gerçeği parlak gün ışığında ve gökkubbe gibi berrak bir şekilde 

görecekler. 

28 Bu arada, zamanı geldiğinde Bana ruhanileştirme işçileri olarak hizmet edecek olan iyi niyetli 

yüreklerden oluşan bir halkı diğer insanlardan ayırmalıyım. Burada, sessizlik ve alçakgönüllülük içinde 

onları hazırlıyor ve eğitiyorum. 

29 Çiftçi nasıl toprağını işlerse, zanaatkâr nasıl kendini işine adarsa, bilgin nasıl kendini düşüncelere 

ve filozof nasıl hayallerine bırakırsa, tüm insanlar nasıl kederli ve umutsuz bir yaşam mücadelesi verirse, 

ben de bir halk yaratacağım, Maneviyattan, barıştan, iyilikten, daha yüksek bir yaşam bilgisinden ilham 

alan, iyi bir ekici gibi çalışan ve izleyen, bilgin gibi emek veren, filozof gibi hayalleri olan, insanlığın 

günlük ekmek için mücadele ettiği gibi ruhun gerçek beslenmesi için mücadele eden. 

30 Gerçek spiritüalist, ruhun ve maddenin yasalarını birleştiren ve bunlardan erdemli, vicdanlı ve 

yüksek bir yaşam standardı yaratan kişi olacaktır. 

31 Bugün sizler, yalnız meditasyonlarınızda ruhlarınızı yavaş yavaş şekillendiren ve böylece daha 

sonra insan kardeşlerinizin refahına ulaşmalarına yardımcı olabilen küçük öğrencilerimsiniz. 

32 İsa'nın öğrencisi, Söz aracılığıyla fetheden, ikna eden ve teselli eden, yükselten ve uyandıran, 

fethedilen kişiyi kendisinin ve zorlukların üstesinden gelen biri haline getiren kişidir. 

33 Mesih'in bir elçisi yüreğinde bencillik taşıyamaz, yalnızca kendi acılarını ya da kaygılarını 

düşünemez. Kendisi için endişelenmez, ama başkalarını düşünür, hiçbir şeyi ihmal etmediğine dair mutlak 

bir güvenle, çünkü Baba, ruhsal yardıma ihtiyacı olan Rab'bin bir çocuğuna kendini adamak için kendi 

geride bırakan kişiye hemen yardım eder. Ve komşusuna bir umut gülümsemesi, üzüntüsüne bir teselli, 

acısına bir damla merhem götürmek için kendini unutan kişi, dönüşünde evinin bereket, neşe ve huzur 

dolu bir ışıkla aydınlandığını görür. 

34 İnsanlar kendilerini biraz komşularının kardeşleri ve biraz da tüm dünya çocuklarının ebeveynleri 

gibi hissettiklerinde, benim öğretilerimde sağlam bir adım atmış olacaklardır. 

35 Gücü ve kökeni sevgiye dayanan büyük yaşam bilimini ne kadar az kişi biliyor. 
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36 Öğretilerimde yer alan ilahi talimat temelinde iyi olmayı öğrenen her kim olursa olsun, yemek için 

masada yerini alan herkese dağıtmak üzere masada bölünen ekmek gibi olmak zorunda kalacaktır. 

37 Henüz tamamen iyilikle dolmadığınız ve ruhsal ilerlemenizi ihmal ettiğiniz sürece - başkalarının 

davranışlarını sansürlemek ve kınamak için onlarla meşgul olduğunuz sürece - benim sevgi yolumda 

yürüdüğünüzü iddia edemezsiniz. 

38 Kalbinizi ve düşüncelerinizi arındırmadığınız sürece, ışığımın varlığınıza ulaşmasına ve nüfuz 

etmesine engel olacağınızdan emin olun. Çünkü kötü düşünceler, sözler ve duygular, tümüyle saflık olan 

bu ışığın ruhunuzda yaşamasına engeldir. 

39 Kalbinize girebilmem için daireyi temizlemelisiniz - ama sadece bir an için değil, sonsuza dek. 

Kalbinizin gizli odasında yaşamak istiyorum. Ama Beni yalnızca birkaç kısa an için, yalnızca hazırlığınız 

sürdüğü sürece orada olmak ve tutkularınız uyanır uyanmaz dışarı atılmak üzere çağırmaktan vazgeçin. 

40 Dünya ve onun ayartmaları güçlüdür, bu yüzden iyi niyetiniz daha da güçlü olmalıdır ki iradeniz 

mücadele ve denemelerin ortasında zayıf düşmesin. 

41 Bazen derslerimi tekrarlıyorum çünkü ruhunuzu hassaslaştırmak ve kalbinizi titretmek istiyorum. 

Eğer bu şekilde hareket etmeseydim, Sözümün gerçekliği hakkında yanlış fikirlere kapılırdınız. Eski İsrail 

halkının Tanrılarında yalnızca acımasız adaleti, sertliği ve acımasızlığı gördüklerini ve bu nedenle, Rableri 

hakkında bu düşünceye sahip oldukları için, Tanrı'nın yasasına itaat etmelerini sağlayan şeyin ceza 

korkusu olduğunu hatırlıyor musunuz? 

42 Baba'nın insanlığa olan sonsuz sevgisini keşfettiğiniz için, onların içinde bulundukları hatayı zaten 

biliyorsunuz. 

43 Zaten Tanrı'da mükemmel ve tükenmez sevginin Babası'ndan daha az bir yargıç görüyorsunuz ve 

size söylüyorum ki, Tanrı'da Babanızı görmeniz iyi bir şeydir. Yine de sizi uyanık tutmak için 

söylemeliyim ki, siz de o eski insanlar gibi yeni bir hataya düşebilirsiniz ve bu hata, kendinizi ahlaki ve 

ruhsal olarak geliştirmek için çaba göstermemeniz ya da Baba'nın her sevginin üzerinde olduğuna ve sizi 

bağışlayacağına güvenerek sürekli ve ağır günahlar işlemekten endişe etmemeniz olabilir. 

44 Kuşkusuz Tanrı sevgidir ve ne kadar ağır olursa olsun, bağışlamayacağı hiçbir suç yoktur. Ama 

şunu çok iyi bilmelisiniz ki, bu ilahi sevgiden amansız bir adalet doğar. Tüm bunların farkında olun ki, 

öğretime dair bilgi olarak kendinize aldığınız şey gerçeğe karşılık gelsin ve içinizde mevcut olabilecek 

tüm hatalı fikirleri yok edin. Baba'nın sevgisi sizi bağışlasa da, lekenin - bağışlamaya rağmen - ruhunuzda 

izi kaldığını ve bunu liyakat yoluyla temizlemeniz ve böylece sizi bağışlayan sevginin hakkını vermeniz 

gerektiğini unutmayın. 

45 Kötü işlerinize, günahlarınıza gözlerinizi kapatma ve istenmeyen yükü alıp başkasının evine 

bırakma eğiliminde oldunuz. Ama sonunda anlayacaksınız ki, hiç kimse bu lekeleri, onları kalbine 

nakşeden kişiden daha iyi temizleyemez. 

46 Kurtuluşa açılan kapı ve sizi bekleyen lütuf kaynağı olmasına rağmen yürüyüşünüz neden bu kadar 

yavaş? Bunun nedeni, Tanrı'ya olan inançtaki soğukluk hissinin, dünyevi kuşkuculuğun size bulaşması ve 

zaman zaman artık merhametimden bir şey beklemeyen insanlar gibi hissetmenizdir. 

47 Bugün Beni dinleyen insanlar - siz mutluluğu zevklerle dolu geçici yaşamda arayan insanlar - 

gerçekten size söylüyorum, sonunda çabalarınızın sonucunun ne kadar farklı ve yanılsamalarınıza aykırı 

olduğunu deneyimlediğinizde ağzınızda sadece acı ve vicdan azabı kalacaktır. 

48 Size gerçekten söylüyorum, yaşamak için, mücadele etmek için, zevk almak için, acı çekerken ve 

ölürken, sadece ruha bir asa gibi yaslanarak dayanabilirsiniz ve ruh her zaman vicdanının sesini 

duymalıdır. 

49 Gerekli gücü yalnızca inancınızda bulabilirsiniz. 

50 Ey acı ve ıstırapla kararmış ıstıraplı insanlık! Gözlerinizi açın ki, bugün hâlâ uykuda olan ruhları 

ve zihinleri uyandırmak için inen Gerçeğin Ruhu'nun, ışığın krallığının gelişini görebilesiniz. 

51 Mesih, Tanrı ile insan arasındaki aracınız olan Ruh aracılığıyla sizinle konuşur. Çünkü Mesih "Söz 

"dür, Tanrı'nın Sözü'dür, sevgi ve gerçeğin Sözü'dür. Bugün size Sözümü açıklayabileceğim sayısız 

biçimlerden biriyle konuşuyorum. Yarın, bu vahiy biçimi sona erdiğinde, Sözüm yazıya dökülecek ve 

böylece, yazılar halinde, ilden ile, evden eve, kalpten kalbe gidecek, bazılarını uyandıracak, bazılarını 

dönüştürecek, bazılarını da rahatlatacak, ancak bunu da size söylemeliyim: Bazıları mesajı kabul 

etmeyecek ve hatta bazıları ona küfredecektir. 
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Ama bunun bir önemi yok, millet. Kitlelerin kutsal yazılar aracılığıyla sözümü hevesle arayacağı 

zamanlar gelecektir. Buradaki insanlar bile, yaşamlarının çölünde manna olan bu sözün anlamını ve sesini 

hatırlamak istediklerinde, sözümü yazdığın sayfaları sevgi ve saygıyla toplayacaklar. 

52 İnsanın ruhani bilgeliğe ihtiyacı var ve geçmişte yaptığım gibi, insanlığın sevgiye aç olduğunu 

gördüğümde onlara bunu öğrettiğim gibi, ben de ona bunu veriyorum. 

53 Tanrı için "imkânsız" diye bir şey yoktur: İnsan Tanrı'ya ihtiyaç duymuştur ve O da insana 

gelmiştir. Daha yüksek bir bilgiye ihtiyacı vardı ve Rab ona derin dersler verdi. İmanının 

güçlendirilmesine ihtiyacı vardı ve Baba çok sevdiği çocuğunun imanını güçlendirdi. 

54 Bu Üçüncü Çağ'da Kendimi kulaklarınızın tanıklık ettiği ve kalbinizin hissettiği biçimde tanıtmam 

sizi şaşırtmamalı. 

55 Bugün Beni bir insanda bedenlenmiş olarak görmediniz, Mesih'in varlığı Üçüncü Zaman'da 

çocuklarımdan bazılarına bir görev olarak verilen ilham ve Ruhumla bağlantı kurma yeteneği aracılığıyla 

ortaya çıkar. 

56 İnsanlar, Tanrı'nın daha önceki zamanlarda bildirdiklerini yanlış yorumlamaları nedeniyle büyük 

bir kafa karışıklığı içine düşmüşlerdir - kendileri için olana girememeleri nedeniyle 

Anlaşılmaz olana nüfuz etmenin tek yolu, materyalizmlerinin duvarının ötesinde ebedi olanın ışığını 

görecek manevi güçten yoksun olmalarıdır. 

57 Sizin büyük ışık eksikliğiniz - bilgelik, sevgi, yücelik anlamına gelen ışık - karşısında gelmek 

zorundaydım. 

58 Size bu ışığı vermek için Kendimi bir insan olarak yanınıza yerleştirmem uygun değildi. Çünkü 

sizi ruhsallaşmaya teşvik etmek için, varlığımı ruhani, görünmez ve yine de inancınız ve sevginiz için 

somut bir biçimde ortaya koymam gerekiyordu. 

59 Bu Üçüncü Çağ'da Kutsal Ruh'un gelişi, Birinci Çağ'da doğa güçleri aracılığıyla Kendisini 

gösteren güçlü ve adaleti seven Yehova'nın ve İkinci Çağ'ın başında Baba'nın kendisinden konuştuğu, 

gerçekten insan olan sevgi dolu İsa'nın ruhsal tezahürüdür. Bugün yine insanlığa geliyorum, ama Ruh 

olarak geliyorum, çünkü artık O'nu anlayabileceğinizi ve sizinle doğrudan konuştuğunda O'na 

inanabileceğinizi biliyorum. 

Bağlantı. 

60 Bu, anlaşılmaz olduğunu düşündüğünüz şeyleri netliğiyle anlamanızı sağlayacak olan ışık çağıdır. 

Kalplerinizde geçmiş zamanların derslerinin özünü bırakacağım. Ancak onların etrafında beslediğiniz 

fanatizm, insanlık evrim yolunda ilerlemeye devam ettiği anda kendisi tarafından yok edilecektir. 

61 Burada sizleri dini cemaatlere ya da inançlara göre ayırmadan herkese sesleniyorum. Ruhani 

bölünme ve hizipler insanları yaratmıştır; birbirlerini kınayan, birbirleriyle savaşan ve birbirlerinin 

hakikatini inkar eden onlardır. 

62 Herkesi seviyorum ve herkesi arıyorum, çünkü hepinizin yoldan çıktığını görüyorum. Gerçeği ve 

yasayı ne hale getirdiniz? Bunun için sizi suçlamıyorum - tam tersine, farklı anlayış, ilerleme ve 

ruhsallaşma derecelerine sahip olduğunuz için buna izin verildi. Ancak bir dini topluluğun diğerlerini 

düşman olarak görmesi ve birbirlerini tehdit etmeleri, yaralamaları ve öldürmeleri - bu benim 

öğretilerimde asla öngörülmemiştir. Size söylüyorum, bu şekilde davrananlar gerçeğin savunucuları değil, 

düşmanlarıdır. 

63 Hiç kimse suçsuz olmadığı halde neden birbirinize düşmansınız? Başkalarının mükemmelliğe 

erişmek ve Babalarına yaklaşmak istedikleri yolda neden mücadele edelim? Gerçeği getirdiğini ve 

Tanrı'yla birlikte olduğunu söyleyebilen, kurtulduğuna inanan ve mahvolmaya mahkum olan kimdir? 

64 Hâlâ birbirinizi yargılamakla ne kadar aptallık ediyorsunuz! 

65 Ruhunuzun çoktan insani sefaletin üzerine yükselmiş olması gerekirken, ışık zamanının 

doluluğunda günah işlediğiniz için utanmıyor musunuz? 

66 İnsanlar, işte Kutsal Ruh'un sesi, Tanrı'nın aklınız aracılığıyla ruhsal tezahürü, size yeni bir yasa ya 

da yeni bir öğreti değil, Baba'yla bağlantı kurmanın, O'nu kabul etmenin ve O'na tapınmanın yeni, daha 

gelişmiş, daha ruhsal ve daha mükemmel bir yolunu açıklıyor. 

67 Eğer Rab size: "Tanrı'yı bütün yüreğinle ve bütün canınla seveceksin ve komşunu kendin gibi 

seveceksin" dediyse ve eğer Üstat size sevgi öğretisini vaaz ettiyse, aynı kaynaktan gelen bu ruhani ses 

size sevgi yasasına sarılmanızı söyler, çünkü bu yasa dünyanın en büyük ordularının bile sahip olmadığı 
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bir güce sahiptir ve fetihleri kesin ve kalıcı olacaktır, çünkü sevgi temelleri üzerine inşa ettiğiniz her şey 

sonsuz yaşama sahip olacaktır. 

68 İnsanlık sefalet içinde, insan zihni rahatsız, kalp insanın yeryüzünde elde ettiği yetenekler 

nedeniyle kibirli hale geldi. Bunun çaresi her zaman elinin altındaydı ama o bunu reddetti. Bu çare ruhani 

bilgidir. 

69 Size söylüyorum, uyanmış ve olup bitenlerin farkında olanlar, insanların iman lambasını Tanrı'nın 

Ruhu'na doğru yakmaya uygun olanlardır. 

70 Ruhunuzun, bugüne kadar sizin için neredeyse tamamen bilinmeyen yeteneklerine, armağanlarına 

ve olanaklarına göre gelişmesi gerektiğini anlayın. 

71 Sözüm size geçmişinizin ya da ruhsal geleceğinizin sizi iyi bir hedefe götürmeyecek ayrıntılarını 

açıklamaz. Bununla birlikte, size gönderildiğiniz dünya içindeki görevinizi yerine getirmeyi öğretiyorum. 

72 Bu nedenle, bazılarının ruhun yaşamında geçmişinizden veya geleceğinizden bahsederek sizi 

etkilemek istediği tüm bu fikirleri küçümseyin. 

73 Bilin ki, öğrenciler, ruhsallaşma vicdanın kendisini daha büyük bir açıklıkla ortaya koymasını 

sağlar ve bu bilge sese kulak verenler aldanmayacaktır. 

74 Vicdanı tanıyın, o dostça bir sestir, Rab'bin ışığının parlamasına izin verdiği ışıktır - ister Baba, 

ister Efendi ya da Yargıç olarak. 

75 Vicdanınızın denemelerde size benim sizi cezalandırmadığımı ama sizin kendinizi arındırdığınızı 

söylemesine izin verin ve dehşete neden olan serbest bırakılmış doğa güçlerini gördüğünüzde, bunun 

Tanrı'dan gelen bir ceza olduğunu söyleyerek küfretmeyin, bunun kendinizi arındırmak için bir deneme 

olduğunu söyleyin. 

76 Sadece ruhun saflığı onun ışıktan cübbesinin ışıltısını yaymasına neden olabilir. 

77 Komşularınız arasında sevgiyi uygulayarak elde edebileceğiniz arınma için çaba gösterin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 294 
1 İnsanlar için bu zor ve kederli zamanlarda, İşim kazazedeler için bir deniz feneri, zayıflar için bir 

kalkan, muhtaçlar için yiyecek dolu bir seyahat bohçası gibi olacaktır. - Sizinle ruhani olan hakkında 

mecazi anlamda konuşuyorum. Çünkü size daha önce de söylediğim gibi, insan yalnız ekmekle değil, 

benim sözümle de yaşar. 

2 Bu gerçeğin ne anlama geldiğini anlamanız gerekmektedir. Bedenen ve ruhen hasta olan pek çok 

muhtaç yolunuza çıkacaktır. Ama gerçekten, size söylüyorum, onların fiziksel ihtiyaçları ruhlarınınkinden 

daha büyük olmayacaktır. Çünkü bu sefalet, açlık, çıplaklık, soğuk, korku ve karanlıktan oluşacaktır. 

3 Kalplere bakmaya ve onların neler sakladığını, neleri gizlediğini ve nelere ihtiyaç duyduklarını 

öğrenmeye ne kadar hazır olmalısınız! Size ruhları beslemeyi, onları iyileştirmeyi, onlara ışık vermeyi ve 

onlara yukarı doğru evrimlerinin yolunu göstermeyi öğrettim. 

4 Bu sözü duyan ve kalbinde saklayan kişi bir ruh rehberi, doktor ve danışman olabilecektir. 

Sözünde, ışığa ihtiyaç duyan hemcinsleri için bir huzur ve rahatlık armağanı olacaktır. 

5 Hastaları iyileştirirken ve ilahi Sözü işitmelerini sağlarken, derin uykularından uyanıp sesinizle 

sarsıldıklarında, farkında olmadan yanlarında taşıdıkları hazineleri ve armağanları keşfettiklerinde birçok 

ruhun dirilişine tanık olacaksınız. O zaman yüreklerinde büyük bir sevinç olacaktır, çünkü Babalarının 

mirasçıları olduklarını hissedeceklerdir. 

6 Uzun bir süre boyunca kendilerini Rab'den uzak hissettiler. Ama bir kardeşin, o çok seven 

Baba'nın bir elçisinin tek bir sözü yetti ve tüm varlıkları sevgi ve yaşamla parladı. 

7 Çağrım bir kalpten diğerine geçerken herkese ulaşacak. Aynı şekilde, ruhani varlığımın haberi 

aranızda sessizce yayıldı ve Üçüncü Zaman'ın artık burada olduğu bilgisi aktarıldı. 

8 Gelişimle övünmenizi istemiyorum, mesajımı yaymak için ruhaniliğe yabancı olan bu tür araçları 

kullanmanızı da istemiyorum. 

9 Sevgi dolu işlerle, ışık dolu sözlerle ve gerçeği yansıtan yazılarla yeryüzündeki tüm halklara İlahi 

Efendi Mesih'in kendileriyle birlikte olduğuna dair tanıklık getiren havarilerimden örnek alın. 

10 Zayıf insanlar, kendi kurtuluşunuzu elde etmek için kendinizi zorlamak istemezsiniz. Sizden 

istediğim fedakârlık mı? Her birinize emanet ettiğim görev oldukça basit. Ama bu size, ağırlığı gücünüzü 

aşan bir çarmıh olarak görünür. 

11 Sizi herhangi bir sınava tabi tutarsam, hafif bile olsa umutsuzluğa kapılır ve isteğime isyan 

edersiniz. 

12 Sevgili oğlunun canını talep ettiğim ve Bana itaat etmeye hazır olan İbrahim nerede? Halkının 

peşinden çölü geçen Musa'nın gücünü ve inancını nerede bulabilirim? Ve havarilerimin Efendilerinin 

bıraktığı ayak izlerini ölene kadar takip etme sadakati - bunu bir daha nerede bulabilirim? 

13 Bakın, sizden çocuklarınızın canını istemiyorum, Benim adıma kanınızı feda etmenizi de 

istemiyorum; ama yine de size emanet ettiğim görev size zor geliyor ve bunu reddeden çok kişi var. 

14 Ben size sadece iyilik yapmanın, komşunuza faydalı olmanın, böylece ruhunuz için ebedi barışı 

sağlamanın ve hemcinslerinizin ruhanileşme dağına tırmanmalarına yardımcı olmanın yollarını gösterdim. 

15 Bırakın vicdanınızın sesi konuşsun, onu dinleyin ve sonra size emanet ettiğim bu görevin sizin için 

bir boyunduruk olup olmadığını Bana söyleyin. Size gerçekten söylüyorum, eğer bu iç sesi her zaman 

duyabilirseniz, pişmanlık gözyaşları dökmeniz ve Bana şöyle demeniz gerekecektir: Sana karşı ne kadar 

nankör ve kendimize karşı ne kadar adaletsiz davrandık! 

16 Bu düşünceleri yaptığınızda ve görevinizi nezaket ve sevgiyle yerine getirmek için kalbinizde 

kesin kararlar oluştuğunda, sizi kutsayan Babanızın ışığını ruhunuzda hissedeceksiniz. 

17 Korkmayın ey insanlar, çünkü ben önünüzden gidiyor, adımlarınızı yönlendiriyor ve 

ölçülemeyecek kadar büyük bir deniz feneri gibi yolunuzu aydınlatıyorum. 

18 Bugünkü dersi Üstat'tan bir sitem olarak alırsanız, bu şekilde alın. Ama dibe inerseniz, orada 

benim adaletimi, sevgimi ve işimde size emanet ettiğim rol için gayretimi bulacaksınız. 

19 Şimdi Üçüncü Zamanın, Ruhsal Işık Çağı olduğunun farkına varın. 

20 Neşeli olun, çünkü birçok olaya tanık olacak ve birçok vahiy alma lütfuna sahip olacaksınız. 
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21 Kalbin katılaşmamış, beynin aşkıma kapalı değil, ruhun uykuda değil. Gözlerinizi ışığa açın ve 

duyularınızı keskinleştirin ki, Ruhumun ve ruhsal dünyanın size kendilerini tanıtacak işaretlerini, 

çağrılarını ve tezahürlerini algılayabilesiniz. 

22 Her yaratık için ruhsal kurtuluş günü bu zamanda belirlenmiştir - sonsuza dek dünyanın kölesi, 

ayartıların kölesi, bedene ve onun zevklerine tapan biri olmaktan çıkacağı zaman. 

23 Sahte ıvır zıvırlar sizden düşecektir çünkü ruh, ruhsallaşmanın değerli örtüsünü giymek için 

dünyanın değersizliklerini reddeder. 

24 Bu süre zarfında Sözümü duyan kaçınız için, kurtuluş gününüz tam da bu sesi ilk duyduğunuz 

gündü! İmanla dirilişinizin mucizesini hatırladığınız o kutlu tarihi ne kadar büyük bir sevgiyle hafızanıza 

kazıdınız! 

25 Ne mutlu çok ağlayan ama beklemeyi bilenlere. Ne mutlu günah işleyip de daha sonra kendilerini 

arınmaya gönüllü olarak teslim edenlere, çünkü sözümün kalplerine gelişini önceden hissettiler. Onlar 

Benim tezahürüme ilk katıldıkları günden itibaren, Benim ilk sözümden itibaren Beni hissedebildiler ve 

tanıyabildiler. Yaşamın acıları ve talihsizlikleri nedeniyle hassaslaşan kalplerinin tellerine özümle 

dokunduğumda, Üstadın İlahi can suyunun tüm varlıklarından aktığını hissettiler ve güçlendikleri aynı 

anda, sefalet, leke, ahlaksızlık, acı, karanlık ve lekeler ruhlarından uzaklaştı ve daha sonra ışık ruhuna 

uygun giysiyi, yani gerçeği giydi. 

26 Ruhani yaşam için ölü olan insanlar huzuruma gelmişti. Ama ayrıldıklarında, sonunda doğru yolun 

hangisi olduğunu bilen, imana dönmüş insanlar olarak ayrıldılar. Çünkü inanç ruhun pusulasıdır. 

27 Ruhun imanla yeniden dirilmesi tarifsiz bir mutluluk duygusudur! Ancak hepsi bu kadar değildi, 

bu şekilde hayata dönenleri daha da fazlası bekliyordu. Bu, Üstatlarından öğrendikleri gibi, yollarındaki 

"ölüleri" diriltebileceklerini ve hayatta sabit bir hedefi olmadan dolaşan karşılaşacakları her yeryüzü 

gezginine yön gösterebileceklerini bilmenin mutluluğuydu. 

28 Her kim bir komşusunu kurtarmamışsa, her kim kaybolan inancını ya da sağlığını bir insana geri 

vermemişse, ruhun bu hazzını hayal bile edemez. O halde her ruhun Kurtarıcısı, Tesellisi, Efendisi ve 

ebedi dirilişi olmanın sevincini kim hayal edebilir? Ama bu sevinci sadece Kendime saklamadım, çünkü 

her bir özelliğimden sizinle bir şeyler paylaştım ve size kurtarmayı, iyileştirmeyi, teselli etmeyi ve yeni bir 

yaşam getirmeyi öğrettim. Çünkü tıpkı Cennet Krallığımın herkesi beklediği gibi, sevincimin de herkesin 

sevinci olmasını istiyorum. 

29 İnsanlar, eğer varlığınızı kucaklayan daha yüksek bir güç hissediyorsanız, bunun nedeni şu anda 

benim varlığımı hissediyor olmanızdır. Ruhunuzu hazırladınız ve bedeninizi alıcı hale getirdiniz. Bu 

nedenle, şu anda, sözlerimden etkilenerek, Ruhumdan yayılan gücün tadını çıkarıyorsunuz. Düşünün: 

Hayatınızın her anında bu ruhsallaştırmaya sahip olsaydınız, her yerde benim varlığımı hissederdiniz. O 

zaman benim adaletimin yaşamınızda tam olarak tezahür ettiğini göreceksiniz. 

30 Şu anda dünya halklarını yargılıyor ve ışığımla tüm ruhlara dokunuyorum. Ancak sadece çok azı 

yargılarının geldiğinin farkındadır ve geçmiş çağlarda zaten ilan edilmiş olan zamanın varlığından 

şüphelenenlerin sayısı daha da azdır. 

31 Düzeltmeleri ya da telafi etmeleri gereken bir şey varsa, yaşamlarını vicdanlarının ışığında 

incelemeleri, tövbe etmeleri ve yenilenmeleri için herkese gerekli zamanı verdim. Hem yönetenlere ve 

yasa koyanlara, hem de insanlığa ruhen rehberlik edenlere, bilim adamlarına ve bilgi aktaran herkese 

hazırlanmaları için zaman verdim. Çünkü herkes, adaletimin onlara soracağı sorulara cevap vermek 

zorunda kalacak. 

32 Günümüz insanları bu kadar katı ve duygusuz olmasalardı, şüphesiz ruhani dünyadan her zaman 

mesajlar alırlardı ve zaman zaman kendilerini insanların uyanışı için durmaksızın çalışan çok sayıda 

varlıkla çevrili bulurlardı ve asla yalnız olmadıklarını görürlerdi. 

33 Bazıları bu dünyayı "görünmez", diğerleri ise "öteki dünya" olarak adlandırır. Ama neden? 

Basitçe, ruhani olanı "görecek" inançtan yoksun oldukları ve insani zavallılıkları onları kalplerinde 

hissetmeleri gereken bir dünyaya uzak ve yabancı hissettirdiği için. 

34 Beni dinlemek için bu toplantı salonlarının alçakgönüllülüğünde bir araya gelen bu insanları 

dünyevi mallardan ve gösterişten özgür kılmalıydım ki, tam olarak bu dünyaya ait olmayan ve Benim 

öğretilerim olan bir şeye ilgi duysunlar. 
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35 Sizi yoksul, kaybolan mallar için ağlayan ve bu nedenle dünyevi ihtişamların sahte cazibesi 

karşısında biraz hayal kırıklığına uğramış ve biraz daha az maddileşmiş buldum. Bu, ruhani olanın 

varlığını hissetmenize ve ruhunuzun gelişmesi ve iyileşmesi için özlem duymanıza yardımcı olur. Zengin, 

sağlıklı olsaydınız ve konfor, şenlik ve zevkler arasında yaşasaydınız, çağrım üzerine buraya koşar 

mıydınız? 

36 Hükümdarların talimatlarıma uyması için Kendimi insanlar arasında ne kadar çok hissettirmem 

gerektiğini anlayın. 

37 Sizi yoksul görmek istediğimden değil, yaşam ve hayatta kalmak için gerekli olan şeylere muhtaç 

olmanızı istediğimden. Ancak evrimleşmiş insan, insandan önce ruhun geldiğini bilmelidir, çünkü ruh 

dünyevi beden olmadan yaşayabilir, oysa beden ruh olmadan var olamaz. 

38 Her şeyin senin olmasını istiyorum, ama ihtiyacın olan şeyleri bilinçli bir şekilde kullanmanı; 

onları iyi kullanırsan ve birine olduğu kadar diğerine de gerçek değerini ve rütbesini verirsen, ruhen nasıl 

zengin olacağını ve maddi şeylerde nasıl çok şeye sahip olacağını bilmeni istiyorum. Sahip olduğu şey 

komşusunun iyiliği içinse, ölçülemeyecek kadar zengin bir adamın ruhu kendisine nasıl zarar verebilir? Ve 

ruhu dua etmek için ara sıra geri çekilmeyi bildiğinde ve duası aracılığıyla Benimle iletişim halinde 

olduğunda güçlü bir insan nasıl zarar görebilir? 

39 Bu vahiyleri işiten sizler gerçeği anlıyorsunuz. Ama tam da bu anlarda karanlığa gömülmüş pek 

çok kişi var ve onları kurtarmalıyım. Yaklaşan fırtınada birçok gemi batacak ve korku, ağıt, lanet, 

umutsuzluk ve gözyaşı olacak. Yine de sizi temin ederim ki ruhsal olarak hiç kimse mahvolmayacaktır, 

çünkü en derin karanlıkta bile her zaman bir ışık, bir yıldız, bir ışın parlayacaktır, bu Ruh'tur ve ondan bir 

iman ve umut kıvılcımı yüreğe inecektir. 

40 İnsanların en içlerinden Bana yükselen yardım çığlığı, 'Babam, Kurtarıcımız, bize gel, yok 

oluyoruz' dediğinde, onlara varlığımı hissettireceğim, sonsuz merhametimi onlara göstereceğim ve bunu 

onlara bir kez daha kanıtlayacağım. 

41 İmanınıza, tövbenize ve sevginize susadım - bugüne kadar gideremediğiniz bir susuzluk. Çünkü ne 

zaman senden sevginin suyunu istesem, Bana safra ve sirke dolu bir kâse sundun. 

42 Benim susuzluğum birbirinizi sevmeniz içindir. Bu buyruğu yerine getirmeniz yeterli olacaktır ve 

tüm acı, keder ve ıstıraplarınız derhal sona erecektir. Susuzluğum Benim için değil, sizin için bir 

gerekliliktir. 

43 Öğrencilerim, bu sözde sizi nasıl sevdiğimi hissedin. Beni onda da aynı şekilde sevin, çünkü 

Benim Ruhum onun anlamındadır. 

44 Bu öğreti yayıldığında, pek çok dini topluluk zaten var olduğundan, bu mesajın amacı size 

sorulacaktır. O zaman onlara bu sözün insanlığa, dinlerinin onlara öğretmediği ruhtan ruha diyaloğu 

öğretmek için geldiğini ve bu mesajın size sahip olduğunuz tüm ruhsal nitelikleri ortaya çıkaran ilahi ışık 

olduğunu açıklayacaksınız. 

45 Bu halk, Sözümün Müjdesini tüm insanlığa getirecek ve bu sayede insanlar kendileriyle Ruhani 

Krallık arasında yalnızca bir adım olduğunu ve bir dünya ile diğer dünya arasında var olduğuna inandıkları 

sonsuz mesafenin yalnızca hayal güçlerinin, cehaletlerinin ve dışsallaştırılmış din uygulamalarının bir 

sonucu olduğunu anlayacaklardır. 

46 Geçmiş zamanlarda insanlık sadece ruhani iletişim için uygun anın geleceği zamana hazırlanırdı. 

Şimdi ruhunuzun güçlendiği ve aynı zamanda yükselip yüksek yaşamla bağlantı kurabildiği uygun 

zamandır. 

47 İnsan aklı aracılığıyla yaptığım duyuru, size az önce söylediğim her şeyin doğruluğunu kanıtladı 

ve ayrıca Beni duyan bu insanlar için bir teşvik görevi gördü ve bu şekilde ruhani diyaloğa doğru ilk adımı 

atmalarına yardımcı oldu. 

48 Tıpkı daha sonra Benim yolumda daha büyük mükemmellik adımları atabilmeniz için önce size 

öğrettiğim gibi, siz de önce Benim Sözümle konuşacak ve onu açıklayacaksınız ki, Benim İşim insan 

kardeşleriniz tarafından anlaşıldığında, Babaları ve ruhani kardeşleriyle iletişim kurmaya hazırlansınlar ve 

bunu yapabilsinler. 

49 Sesimi taşıyanların hepsi Bana hizmet etmek için kendilerini hazırlayabilecek durumda ve istekte 

değildi ve çoğu zaman ışığımı, günah olmasa bile yararsız şeylerle meşgul olan saf olmayan zihinlere 
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göndermek zorunda kaldım. Onlar, günahlarıyla Benim adaletimi üzerlerine çektiler, çünkü zihinleri her 

türlü ilhamdan ve dudakları İlahi mesajı ifade edecek her türlü belagatten mahrum bırakıldı. 

Bu durumlarda, dinleyici kalabalığı kulaklarını bu zavallı bildirilere kapattı, ama ruhlarını içlerindeki 

Varlığımı hissetmek ve Özümü almak için açtı. İnsanlar o anda merhametimin onlara gönderdiği özle 

beslendiler; ancak ses taşıyıcısı dudaklarından gelmeyen bir mesajı engelledi, böylece orada bulunanları, 

henüz ilhamımı bu biçimde almaya hazır olmamalarına rağmen, Efendileriyle ruhtan ruha sohbet etmeye 

zorladı. 

50 Ses taşıyıcılarının ve toplulukların kendilerini hazırlamaları için hala yeterince zaman var, böylece 

insan aklı aracılığıyla tezahürümün son yılında, o zamana kadar duyduğunuz en yüksek ve en parlak 

doktrinel söylemler aracılığıyla Sözümün zirveye ulaştığını görebilirler. Eğer kendinizi gerçekten 

hazırlarsanız, size bu hazırlığı ve arzuyu bahşederek sizi ödüllendirmeye hazırım. Işığım akın akın 

gelecek, ruhunuza dolacak ve onu güç, bilgelik ve ruhsallaşmayla doyuracak. 

51 Bu nedenle, sözlerimin ayrılığı tezahürümün bu zamanının sonunda olmalıdır - ruhun ve aklın 

mümkün olan en büyük hazırlığında, böylece beni artık bu formda duymadığınızda, sesimi duymak için 

muazzam bir arzu hissedersiniz ve bu arzu sizi beni Sonsuz'da, İlahi Olan'da aramaya iter. Çünkü bununla 

Tanrı'ya ruhani tapınmaya, çocuklarla Baba arasındaki gerçek diyaloğa doğru sağlam bir adım atmış 

olacaksınız. 

52 Beni hissedebilmek için ihtiyaç duyduğunuz kişiler, nesneler veya figürler artık gözünüzün önünde 

olmadığında ve Benim varlığımı yalnızca dua yoluyla algıladığınızda ve Beni özlediğiniz hayatınızın her 

anında Benim ilhamımı aldığınızda, kalplerinizdeki sevinçle haykıracaksınız: "Efendim, Sen bize ne kadar 

yakınsın!" 

53 Ben sizin Efendiniz, Hekiminiz olmaya devam edeceğim ve sizin aracılığınızla Bana getirdiğiniz 

hastalarda Kendimi göstereceğim. Aklınızda ilham, dudaklarınızda söz olacağım. Size rehberlik etmeye ve 

sizi korumaya devam etmeleri için ruhani koruyucular göndereceğim. 

54 Elde ettiğiniz ilk şeyle yetinmeyin; dikkatinizi ve çabanızı kendinizi mükemmelleştirmeye 

yöneltin. Çünkü Beni aramanın bu yeni yolu da gelişime tabi olacaktır. 

55 Şimdi ruhunuzun Dünya'dan çok yüksek dünyaları ve çok büyük bilgileri hayal etmeye 

başlayabileceği Üçüncü Zaman. Çünkü bu dünyadan ayrılan ve ruhunda bulacağı şeyin bilgisini ve ruhani 

yeteneklerinin açılımını taşıyan kişi, içinde yaşamayı hak ettiği dünyaya varıncaya kadar birçok dünyayı 

içinde yaşamadan geçecektir. 

Ruhsal durumunun tamamen farkında olacak, nerede olursa olsun görevini nasıl yerine getireceğini 

anlayacak, sevgi, uyum ve adalet dilini bilecek ve düşünce olan ruhsal dilin saflığıyla iletişim 

kurabilecektir. Onunla birlikte hiçbir engel, karışıklık ya da gözyaşı olmayacak ve ebedi bir miras olarak 

kendisine ait olan evlere yaklaşmanın yüce mutluluğunu yaşamaya başlayacaktır. 

56 Çalışmalarımın insanların kalplerinde bir iman ve ruhanileşme mabedi olarak kök salabilmesi için, 

hizmetkarlarımın mücadele etmesi gereken çok şey olacak, halkımın sayısız sınavdan geçmesi gerekecek. 

57 İlk başta dünya bu öğretiyi reddedecektir. Ama cesaretinizi kaybetmeyeceksiniz, çünkü bunu 

reddeden kişinin bunu kalbiyle yapacağını size zaten işaret ediyorum, ama bu insanın manevi ruhu 

aracılığıyla olmayacak, çünkü ruh benim bu sözümü kendi içinde tutar. 

58 Sizi bekleyen yolculukla ilgili olarak kararlı ve meşgul olduğunuzu gördüm ve size huzur vermek, 

Sözüm aracılığıyla size yolları açmak ve hayal gücünüzle yaratmaya başladığınız engelleri yıkmak için 

kalbinize geldim. 

59 Ne mutlu benim işim üzerine düşünenlere, acı çekenlere ve kaygı duyanlara; çünkü bu onların 

işimi yürekten benimsediklerinin kanıtıdır. Daha sonra ruhlarını cesaretlendirir ve yeniden inanç, huzur ve 

güven dolu hissetmeleri için okşarım. 

60 Benim sevgi soframda, hazırlığınızla kazandığınız ilahi ekmeği yediniz. Daha fazlasını elde 

edemediyseniz, bunun nedeni hazırlığınızın daha fazlası için yeterli olmamasıdır. Eğer bu günde çok şey 

elde ettiyseniz, bu, kendinizi bu ödüle nasıl layık kılacağınızı bildiğinizin kanıtı olmuştur. Ayrıca, o gün 

ışığımı diğer toplanma yerlerinde akıttıysam, bunun nedeninin dinleyici kalabalıkların kendilerini nasıl 

hazırlayacaklarını bilmeleri olduğunu ve bunun aksine, bu ruhsallaşmanın olmadığı yerlerde, sözümün 

çocuklarımın vicdanlarında adaletle dolu olarak yankılandığını söylüyorum. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 295 
1 İnsanlık, yaşamın anlamını yanlış yorumladınız çünkü maddi olana manevi olandan daha fazla 

önem verdiniz. Eğer böyle olmasaydı, yeniden aranıza gelmem gerekli olmazdı. Ama Sözümün sizi nasıl 

yücelmeye ve ruhsallaşmaya davet ettiğini duyun, çünkü insanların gerçekliğe kayıtsız yaşadıklarını 

görüyorum. 

2 Benim öğretilerimin görevi, sizi bekleyen ve ebedi olacak olan yaşama ilgi duymanızı sağlamaktır. 

Bu, insan kabuğunu terk etme korkusunu - ölüm korkusunu - kalbinizden kovmaktır. Sözüm sizi tüm 

hatalarınızdan özgür kılmak istiyor. 

3 Size doğrusunu söyleyeyim, ölüm yoktur, çünkü Yaratıcı hayattır ve O'nun eserleri ölmez. 

4 Hayal gücüyle ölümü yaratan ve dahası, zayıf kavrayışına göre cehennemleri ve cennetleri yaratan 

insandır. Benim varlığım, adaletim ve ebedi yaşam hakkındaki gerçekler hakkında ne gibi doğru fikirlere 

sahip olabilir? İnsanların kalplerinde yalnızca kafa karışıklığı vardır ve bu kafa karışıklığı çoğunluğun 

inançlarının dayandığı temellerin bir parçasını oluşturur. Doğru yoldan sapmaya devam ederse insanlığı 

nasıl bir gelecek bekliyor? Yalnızca sefalet, dikkat dağınıklığı ve acı, yeryüzünde sürdürdüğü talihsiz 

yaşamda önceden tadına vardığı şeyler. 

5 Ruh'un Öğretisi, benim Öğretim, insanlar, içine düştüğünüz karanlığı yaran ışık huzmesidir. 

İnsanlar ancak bu sayede ruhani kaderlerinin mükemmel ve eksiksiz bir talimatına ve adaletimin varlığına 

dair gerçek bir bilgiye sahip olabilirler. 

6 Günümüz insanları Tanrı'yı, O'na bir şekilde görünür bir biçim vermeden düşünemezler. Görevi 

ruhları yozlaştırmak olan bir Varlık'ta kötülüğün etkisini kişileştirmeden ayartmalardan söz edemezler ya 

da asla var olmayan cehennem ateşi cezasını hayal etmeden günah işlemiş birinin kefaretini düşünemezler. 

7 İnsanların zihinlerine egemen olan bu üç hataya karşı size şunu söylüyorum: Eğer Tanrı'nın Kutsal 

Ruh olduğuna inanıyorsanız, O'nu maddi formlarda aramanız için hiçbir neden yoktur, çünkü O Ruh'tur. 

Ve Lucifer ya da Şeytan dediğiniz hayali varlık sadece benim sözlerimi, vahiylerimi ve geçmiş 

zamanlardaki mesajlarımı ruhsal olarak yorumlayamayanların zihninde vardır. 

Size doğrusunu söyleyeyim, "Ruhsal Vadi "de nifak, nefret ve fesat tohumları eken büyük karanlık 

ruhlar vardır. İnsanlara kötü düşünceler verip onları kötü işlere teşvik ettiklerinde etkileri insanlara ulaşan 

sayısız ruh vardır. Ancak bu varlıklar iblis değildir; acı, kötü niyet veya intikam duygusuyla kararmış, 

kusurlu, rahatsız, kafası karışık varlıklardır. Size onların doğasının sizin ruhunuzla ve melek dediğiniz 

varlıklarla aynı olduğunu söylediğimde şaşırmayın. 

8 Yeryüzünde yaşayan kötü insanlara neden şeytan demiyorsunuz, çünkü onlar da sizi baştan 

çıkarıyor, sizi kötülüğe teşvik ediyor ve doğru yoldan saptırıyorlar? Ötelerin şaşkın varlıkları gibi onlar da 

kusurlu ruhlardır, ancak bir yücelik ideali onları ele geçirdiği için güç ve otorite kazanmışlardır. 

9 Size doğrusunu söyleyeyim, ne yeryüzünde yaşayanlar arasında ne de ruhani olanlar arasında 

düşmanım var. Benden nefret eden, Bana küfreden ya da sırf Beni gücendirmekten zevk aldığı için 

komşularını iyi yoldan saptıran hiç kimse yoktur. Yalan! İnsanları imandan saptıranlar, Benim adımı insan 

kardeşlerinin kalplerinden silenler ve ruhani olana karşı savaşanlar, bunu Beni gücendirmek için 

yapmazlar. Bunu yaparlar çünkü dünyevi güç çabaları, büyüklük ve insani ihtişam hayalleri için bu 

gereklidir. 

10 Aynı şey, sevgi yoluna yükselten ışığa uyanmamış olan öte dünyanın varlıkları için de geçerlidir. 

Sadece bilgi yoluyla büyük olmaya çalıştılar ve kardeşlerini etkileyip onları iyi yoldan saptırdıklarında, bu 

Bana acı çektirmek, Benim gücüme rakip olmak, kötülüğün iyiliğe karşı zaferinden zevk almak niyetiyle 

değildir - hayır. Sebep kötü olsa da, Beni gücendirmek değildir. Yaşamınız boyunca bana ait olanı sürekli 

elimden alan güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğumu nasıl düşünebilirsiniz? 

11 İnsanların yoluna, onları durmaksızın baştan çıkarsın ve sonunda onları ebedi mahvoluşa 

sürüklesin diye onlardan sonsuz derecede daha güçlü bir varlık koyduğumu nasıl düşünürsünüz? 

12 Beni tanıdığınızı ve sevdiğinizi iddia eden sizler, Benim hakkımda ve doğruluğum hakkında ne 

kadar kötü düşünüyorsunuz! 

13 Kötülerin iyileri ayarttığı, güçlülerin zayıfları istismar ettiği, adaletsizlerin masumlarla alay ettiği 

ve temiz olmayanların temiz olanlara zarar verdiği doğrudur. Ancak bunlar, bunlarla karşılaşan kişinin 
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reddedebileceği ayartmalardır çünkü savaşmak ve kendini savunmak için silahları ve kalkanı vardır. Kılıcı 

vicdanıdır ve arkasında kötü etkilerle baştan çıkarılmamak için ahlak, inanç ve akıl vardır. 

Ancak sadece bunu yapmakla kalmamalı, aynı zamanda işleriyle erdem ekmeli ve kötülüğe mümkün 

olduğunca direnmelidir. Bazılarının fesat, ahlaksızlık ve yıkım ektiğini gördüğünde, ışık ekmek, hatalı 

olanı kurtarmak ve düşeni kaldırmak için yola çıkacaktır. 

14 Bu, iyiliğin kötülüğe ve ışığın karanlığa karşı ebedi mücadelesidir - yükselmek ve mükemmelliğin 

doruklarına ulaşmak için vazgeçilmez bir mücadeledir. 

15 Benim için, en ağır günahların iziyle lekelenmiş bir varlığın, yüksek bir idealden ilham alarak 

kendini arındırması kadar, kararlı bir şekilde saf kalmış bir varlığın, başından beri ışığı sevdiği için 

kendini lekelememek için sonuna kadar mücadele etmesi de aynı derecede erdemlidir. 

16 Şaşkın ruhların ışık ruhlarından farklı bir doğaya sahip olduğunu düşünenler gerçeklerden ne kadar 

da uzaktır! 

17 Eğer bu doğru olsaydı, Baba adaletsiz olurdu, tıpkı kirlenmiş, kirli ve kusurlu olanları kurtaracak 

bilgelik ve sevgiden yoksun olsaydı ve onları tüm doğrularla tek ve aynı evde birleştiremeseydi, artık Her 

Şeye Gücü Yeten olamayacağı gibi. 

18 Öğrenci: İnsan yaptığı işler hakkında gerçek bir bilgiye sahip olduğunda, kendini beğenmişliğin 

gözünü kör etmesine izin vermez. Eğer bu aşağılık duygu varlığına nüfuz ederse, zekasının söneceğini ve 

artık gelişim yolunda ilerleyemeyeceğini, duracağını ve uyuşukluğa gömüleceğini bilir. 

19 Kibir birçok insanı mahvetti, birçok gelişen ulusu yok etti ve kültürlerinizi çökertti. 

20 Halkların idealleri azim, verimlilik ve ilerleme olduğu sürece bolluk, ihtişam ve refah içinde 

yaşamışlardır. Ancak kibir kendilerini üstün hissetmelerine yol açtığında, yukarıya doğru gelişme 

ideallerinin yerini adım adım, farkına varmadan ve istemeden her şeye kendileri için sahip olmaya yönelik 

doymak bilmez bir hırs aldığında, inşa ettikleri her şeyi yıkmaya başladılar ve sonunda uçuruma 

sürüklendiler. 

21 İnsanlık tarihi bu tür deneyimlerle doludur. Bu nedenle size diyorum ki, dünyada büyük idealleri 

olan bir halkın ortaya çıkması doğrudur; bu halk, her zaman iyi işlerinin bilincinde olsa da, onlara kibirle 

yaklaşmaz. Bu şekilde seyri durdurulamayacak ve şimdiye kadar ulaştığı ihtişam yarın aşılacak ve daha 

sonra tekrar artacaktır. 

22 Sizinle bu şekilde konuştuğumda, size yalnızca maddi hedefler konusunda ilham vermeye 

çalışmıyorum: Sözlerimin doğru yorumlanmasını istiyorum ki, onları maddi olduğu kadar manevi olana da 

nasıl uygulayacağınızı bilebilesiniz. 

23 Kibir insanı sadece maddi yaşamında etkilemez ve size söylediklerimin kanıtı olarak, temelleri 

kibir, küstahlık ve sahte ihtişamları tarafından kemirilen büyük mezheplerin düşüşlerini ve 

başarısızlıklarını düşünün. Ne zaman güçlerinin zirvesinde olduklarını düşünseler, birileri gelip onları 

rüyalarından uyandırmış, hatalarını, sapkınlıklarını, yasadan ve gerçekten sapmalarını göstermiştir. 

24 Bu insanlık ancak vicdan karşısında yasamın gerçek bilgisi ve yerine getirilmesiyle yüksek bir 

yaşama yükselebilecektir; çünkü benim ışığım olan vicdan mükemmeldir, bulanık değildir, adildir, asla 

boşa çıkmaz ya da eğri yollara sapmaz. 

25 Bu, insanların gerçeğe yaklaşmak için ihtiyaç duydukları ruhani bir öğreti değil midir? Çünkü 

insanlığın çok ihtiyaç duyduğu bu öğreti tam da benim size getirdiğim öğretidir. 

26 Bu söz dünyaya yayıldığında ve insanlar onu kimin esinlediğini ve yazılmasını kimin dikte ettiğini 

sorduklarında, onun habercileri ve ekicileri, onu ses taşıyıcılarının hazır zihinleri aracılığıyla ortaya 

çıkaranın Kutsal Ruh olduğuna tanıklık etsinler. 

27 Bu insanlık benim mesajımı aldığında, dağlarda, çöllerde, nehir kıyılarında ve vadilerde vaaz veren 

o mütevazı Nasıralı İsa'yı hatırlayacaktır. Çünkü onun sözünün maddi tapınaklara ihtiyacı yoktu, çünkü 

kendini ifade etmek istediği yerde, kalpleri güneş ışığında kaliksler gibi açılan çok sayıda dinleyicinin iç 

tapınağı ortaya çıkıyordu. 

28 Şimdi Ben her kalbin kapısındayım, ama insanlığın, Benim geri dönme vaadimi hatırladığında, 

Varlığımın bir insan olarak tekrar geleceğini asla duyurmadığımı, ama bu dönüşün Ruh'ta olacağını 

anlamanızı sağladığımı da hatırlaması gerekir. 
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29 Şimdi anlayışın, ruhun ve aklın aydınlanmasının zamanıdır; insan sonunda Beni ruhsal olarak 

arayacaktır, çünkü Tanrı'nın ne bir kişi ne de hayali bir kavram olduğunu, sınırsız ve mutlak evrensel Ruh 

olduğunu anlayacaktır. 

30 Sadece birkaç kişi tarafından bilinen ve insanlık tarafından dikkate alınmayan bu öğreti, teselli 

etmek, inancı ateşlemek, karanlığı dağıtmak ve umut aşılamak için iyileştirici bir merhem olarak yakında 

tüm acı çekenlere ulaşacaktır. Sizi günahın, sefaletin, acının ve ölümün üzerine çıkarır. 

31 Başka türlü olamazdı, çünkü bunu size açıklayan ben, İlahi Hekim, vaat edilen Teselli Edici'yim. 

32 Öğretilerim her zaman, en içteki özünün sevgi olduğunu size açıkça göstermiştir. Sevgi Tanrı'nın 

özüdür. Tüm varlıklar yaşamak için bu güçten yararlanır; yaşam ve tüm yaratılış ondan kaynaklanır. 

Sevgi, Baba tarafından yaratılmış olan her şeyin kaderindeki köken ve amaçtır. Her şeyi hareket ettiren, 

aydınlatan ve canlandıran bu gücün karşısında ölüm yok olur, günah buharlaşır, tutkular geçer, kirlilikler 

yıkanır ve kusurlu olan her şey mükemmelleşir. 

33 İkinci Çağ'da dünyaya, zihinlerinize silinmez bir şekilde kazınmış olan öğretilerim ve örneklerimle 

sevginin gücünü kanıtlamak için geldim. Yine de, dünyanın ve ölümün acısını sevgiyle aşmış olan ben, 

hala evrim geçirmekte olan siz insanlara soruyorum: Dünyanın ve ölümün acısının üstesinden gelmeyi 

çoktan öğrendiniz mi? 

34 Hâlâ Ölüler Günü'nü kutladığınızı gördüm. Ama neden? Ölüme karşı kazandığınız zaferi kutlama 

şekliniz bu mu? Hayır, insanlık, yanılmayın, bedensel maddeye tapınmayı ve dünya sevgisini 

kutladığınızın farkına varın. Dünyanın derinliklerine indirilmiş olanlara tapınırken, gerçek ve ebedi yaşamı 

temsil eden ruhlardan uzaklaşıyor ve onları unutuyorsunuz. Bir mezarı gözyaşlarıyla suladığınızı ya da 

çiçeklerle kapladığınızı gördüğümde, size şu sözlerimi söylemekten kendimi alamıyorum: "Siz ölülerinizin 

başında bekleyen ölülersiniz." 

35 Sözümü anlayan ve yaşamlarına uygulayanlara, materyalizmleri içinde gerçeğin anlamını çarpıtan 

ve bilimlerinde kibirli ve kibirli olan, sonunda kendilerini bilge, yaratıcı ve güçlü gören ve Tanrı'ya 

yaklaşan ve O'na dileklerini yükseltenlerle alay eden herkes için dua etmelerini emrediyorum. 

Kendilerinin de benim İlahi Adaletime tabi olduklarını bilmeden insanlığın kaderini ellerinde tuttuklarını 

sanıyorlar. Sizin dualarınıza ve ruhani yardımınıza herkesten daha çok ihtiyaçları var. 

36 Bu insanlar putperest beden kültlerinde yollarını kaybetmişlerdir - bilim aracılığıyla uygulanan bir 

kült. Ama onlar da kendileri için mukadder olan büyük sınavlarda uyanacaklar ve sonunda insanda 

zekânın ötesinde bir şey olduğunu, bunun ruhsal ruh olduğunu ve dünyevi bilimden daha yüksek bir şey 

olduğunu, bunun da Ruhsal Yaşam bilgisi olduğunu anlayacaklar. 

37 Ancak akıl artık ruhu gözlem yapmaya ve bilimi araştırmaya sevk etmediğinde, ruh aklı 

yücelttiğinde ve ona rehberlik ettiğinde, insan şu anda kendisine anlaşılmaz görünen ve yine de zekâsını 

ruhsallaştırır ruhsallaştırmaz kendisine ifşa edilecek olan şeyi keşfedecektir. 

38 Öğretilerimden herhangi birini dinlerseniz, muhtemelen yolunuza çıkan dünya görüşleri kaosunu 

anlayabilir ve hatta hissedebilirsiniz. 

39 Putperestlik dönemi artık sona ermektedir ve ruhsallaşma dönemi yakında insanın kalbine 

girecektir. Tüm putlar yere düşecek ve gerçeğe yol açacak ve orada Tanrı'nın gerçek sunağı dikilecektir. 

40 Ben ışık, gerçek ve yaşamım. Ben açık bir kitabım. 

41 İnsanlığın başlangıcından bu yana, insanlar yaşamın kökenini ve kendilerini çevreleyen her şeyin 

nedenini aramışlardır. Bunun için akıllarının gücünü, zekânın ışığını kullandılar. Bilimlerini ve 

felsefelerini buradan almışlardır. Ancak insan aklı, yalnızca ruhun anlayabileceği ve nüfuz edebileceği 

gerçeği kavrayamayacak kadar sınırlı olduğundan, biliminin bu gerçeği keşfedebildiği çok az şey 

olmuştur. 

42 İnsanlar bu ışığı ruhsal olanın içinde aramadılar - ama ben ruhum. Bu nedenle, yaşamın kaynağını, 

gerçeğin ışığını ve yaratılan her şeyin kökenini bulmak isteyen, önce Beni aramalıdır - komşularını 

sevmek ve onlara daha iyi hizmet etmek için, insan yaşamının zorluklarının üstesinden gelmek için dua 

ederek, ruhuyla bilgi arzusuyla Beni aramalıdır. Akılla mücadele eden diğerlerinin ancak yüzyıllar sonra 

keşfedebildikleri öğretiler ona ifşa edilecektir. 

43 Ben sevgiyim ve Beni arayan kişi bunu sevgiden ilham alarak yapmalıdır. 
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44 İnsan Yaratıcı'nın bir yansıması, Tanrı'nın bir suretidir. Çocuklar mutlaka içinden çıktıkları Baba 

gibi olmalıdırlar. Bu benzerlik, Tanrı'nın nitelikleriyle donatıldığı ve dahası sonsuz yaşama sahip olduğu 

için ruhani ruhta kurulmuştur. Madde, yani insan bedeni ruhun yalnızca geçici bir giysisidir. 

45 Baba, ruhları bu dünyada yaşamaları için gönderdi, böylece bu dünyada gelişmeleri için araçlar, 

güçlenmeleri için denemeler, ışıkla dolmaları için dersler, onları bu yaşamın üzerine yükseltecek, 

maddeden kurtaracak ve Ruhani Krallığa götürecek erdemleri edinmeleri için sonsuz fırsatlar bulacaklardı. 

Ancak insan henüz savaşı kazanmadı, maddeye hakim olmadı, dünyayı hizmetkarı haline getirmedi. 

Aksine, kendisinin altındaki güçler ve unsurlar tarafından tahakküm altına alınmasına izin vermiştir. İnsan 

kendini dünyanın efendisi sanır, oysa gerçekte maddenin kölesinden başka bir şey değildir. 

46 Bu savaşı kazanana kadar, ruhani yaşamı kendisi için fethetmiş olmayacaktır. 

47 Ancak, insanların kendilerini yalnızca ruhani olana adamak için dünyevi yasalardan feragat 

etmelerini istediğimi düşünmeyin. Hayır, insanlar, Baba'nın yarattığı ve insanlığa sunduğu şeyleri sizin 

iyiliğiniz, gelişiminiz ve yükselişiniz için kullanmanızı istiyorum - doğanın, güçlerin ve varlıkların 

krallıklarıyla birlikte maddi yaşama hükmetmeyi öğrenmenizi istiyorum. Ancak bunu başarmak için 

zekânızın başardıklarının ötesine geçmeniz, yani ruhunuz aracılığıyla çalışmanız gerekir ki Baba sizin asil 

hedeflerinizi - işlerinize kattığınız sevgiyi ve ruhunuza vermeyi bildiğiniz yeri - gördüğünde, gizli 

hazinesinden perdeyi çekip alsın ve ruhunuzu aydınlatması için size bilgeliğinden bir kıvılcım bahşetsin. 

48 Doğru olan ruhun insan zihnine bilgeliği ifşa etmesidir, zihnin ruha "ışık" vermesi değil. Pek çok 

kişi burada size söylediklerimi anlamayacaktır ve bunun nedeni de yaşamlarınızın düzenini uzun 

zamandan beri saptırmış olmanızdır. 

49 İnsanın kendisini çevreleyen her şeyin önünde ve üstünde nasıl durduğunu; irade ve vicdan 

özgürlüğüne sahip tek varlık olduğunu görün. İnsanın tüm sapmaları, düşüşleri ve günahları bu irade 

özgürlüğünden kaynaklanmıştır. Ancak bunlar Yaratıcı'nın adaleti ve sonsuzluğu karşısında geçici 

günahlardır. Çünkü daha sonra vicdan, bedenin zayıflıklarına ve ruhun baştan çıkarıcılığına galip 

gelecektir. Böylece bilgi olan ışığın cehalet olan karanlığa karşı zaferi gelecektir. Bu, sevgi, adalet ve 

uyum olan iyiliğin, bencillik, ahlaksızlık ve adaletsizlik olan kötülüğe karşı zaferi olacaktır. 

50 Hayatınıza ve insanlık tarihine bakarsanız, bu mücadelenin yaratılışın başlangıcından bugüne 

kadar hep var olduğunu keşfedeceksiniz - ruhunuzun mükemmelleşmesi için gerekli olan, ateşin altını 

saflaştırması kadar gerekli olan bir mücadele. 

51 Bu öğretiyi duyan kim tek bir insan varlığının bir ruhun tam gelişimi ve mükemmelliği için yeterli 

olabileceğini düşünebilir? 

52 Ey insan yaşamıyla çok meşgul olan ve kendinizi ebediyen yeryüzünde olduğunuza inandıran ve 

materyalizasyonunuz nedeniyle bir önceki seferde atamadığınız adımı atmak için yeni bedenlerde dünyaya 

gelmeniz gerektiğini bilmeyen insanlar! 

53 Ancak pek çok reenkarnasyon bir ruha mutlak mükemmellik kazandırmaz. Dünyadaki son 

varlığından sonra ne kadar yüksek bir konumda olursa olsun - "ruhani vadi" sayısız yaşam dünyası, yeni 

öğretileri, vahiyleri ve mucizeleriyle onu hala beklemektedir. 

54 Bir kez yolu kat edip saf ve mükemmel olanın eşiklerine ulaştığınızda, varlığınızın nedenini 

anlayacak, gerçekten ışıkta yaşayacaksınız. 

55 Burada, yeryüzünde, insanlığın ruhani yaşamını üç aşamaya, zamana ya da çağa böldüm; bu 

aşamalarda sizlere yavaş yavaş, ders ders, hepinizin sahip olması gereken bilgeliği açıkladım. 

56 İlk Zaman, insanın gözlerini açtığı ve Babasının yüzünü gördüğü, O'nu işittiği ama yine de O'nu 

anlamaktan uzak olduğu ruhsal çocukluk dönemidir. Bunun kanıtı, ruhuyla metinlerin anlamına nüfuz 

etmeden metinlerin lafzına tutunarak O'na itaat etmeye çalışmasıdır. 

57 İkinci Zaman'da ben, "Söz", İsa'da sizinle birlikte yaşamak ve yaşamımla size ruhun yolunu 

göstermek için geldim. Bu İkinci Zaman ergenlik ya da ilk ruhani gençlik dönemidir. Bu çağ, Mesih'in 

insanlara sevgiyi öğrettiği, böylece kalplerinin yeni bir duyguyla, Babalarına ve komşularına duydukları 

sevginin güçlü itkisiyle titreşmesi için uyuyan kalp tellerini uyandırdığı çağdır. 

58 Bu iki tür sevgide tüm Yasa'yı, tüm öğretişimi özetledim: Tanrı'ya, yaşamın Kaynağı'na, Baba'ya, 

Yaratıcı'ya sevgi ve birbirimize sevgi. 
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59 Yasa her zaman vicdanlarda mevcut olmuştur. Nesiller gider ve nesiller gelir, ruhlar gider ve ruhlar 

gelir, ama benim sözüm sağlam ve değişmez kalır. Yine de insanoğlu yavaş zekâlı ve katı yürekli olmuştur 

ve Öğretimin sevgi ruhunu anlayan çok az kişi olmuştur. 

60 İnsanlar çoğalır ve büyür. Ancak zekâları uyanır uyanmaz, dünyanın ihtişamı, zenginlik ya da 

bilim peşinde koşarak ruhani olandan uzaklaşırlar. Sonuç olarak, meyveleri kalbinizin istediği kadar tatlı 

olmayabilir. Her zaman ağzınızda acı bir tat bıraktınız. 

61 Ancak Sözümün sizin çalışmalarınızı ilkesel olarak kınadığını ya da biliminizin başardıklarını 

mahkum ettiğini düşünmeyin. Hayır, insanlar, uçurumdan sadece bir adım uzakta olduğunuzu size 

kelimelerle söyleyen ben değilim - bu gerçekler, maneviyat eksikliğinizin sonuçları. 

62 Ancak tam da uçuruma yaklaştığınız anlarda, sonsuzluk saatinin gürültülü çanı çalar ve yeni bir 

zamanın başladığını gösterir: Üçüncü Çağ - Kutsal Ruh'un vicdanlarda parladığı ve bilgelik olarak, 

gizemleri çözen ışık olarak - yükselten, yeni yaşama uyandıran, teselli eden ve kurtaran güç olarak 

döküldüğü zaman. 

63 Bu, Baba'nın insanlarla konuşmak için kullandığı en ince ve en yüksek biçimdir. İnsanoğlu için iki 

çağ çoktan geçmiş ve ruh olgunluğuna ulaşmıştır. Artık daha derin dersleri kavrayabilir ve anlayabilirler. 

64 Bu, insan ruhunun kendisini materyalizmin zincirlerinden kurtarması gereken "Üçüncü Zaman 

"dır. Bu, insanlık tarihinin bildiğinden daha şiddetli olacak olan dünya görüşlerinin mücadelesini 

içerecektir. 

65 Yozlaşma, bencillik, gurur, ahlaksızlık, yalanlar ve yaşamlarınızı gölgelemiş olan her şey, 

alçakgönüllülüğe yol açmak için onlara tapanların ayakları dibinde kırılmış putlar gibi düşecektir. 

66 Bu mücadeleye nasıl yardımcı olabileceksiniz? Duanın güçlü silahıyla - kelimelerin dualarıyla 

değil, düşüncenin yücelmesiyle. 

67 Ruhum - sizi çevreleyen havadan sonsuz derecede daha ince - orada bulunacak, duanızı alacak ve 

aynı zamanda onu barışa ve insan kardeşleriniz için merheme dönüştürecektir. 

68 Düşünceleriniz uzayda ışık kıvılcımlarına dönüşecek ve düşünmek için berraklığa ihtiyaç duyan 

zihne bir mesaj olarak ulaşacaktır. 

69 Şefaatiniz gerçekleşecek, çünkü Krallığımın huzuru yeryüzüne geliyor ve çalışmalarınız, Üçüncü 

Çağ'da yeryüzünün rahmine düşecek olan ruhsallaşmanın ilk tohumları olacak. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 296 
1 Ben yolunuzu aydınlatan ışığım - anlayışınıza ulaşan bilgelik - acılarınızı yatıştıran merhemim. 

2 Ben Üstad'ım ve sizi öğrencilerime dönüştürmek niyetiyle size geldim. Eğer benim öğrencilerim 

olursanız, yeryüzünde doğru insanlar olursunuz. 

3 Eğer cehaletinizin karanlığını gerçekten yarmak istiyorsanız, Bana dönün ve tökezlememeniz için 

size gerekli ışığı vereyim. Eğer imanınızın yüce olmasını istiyorsanız, yaklaşın, Beni dinleyin ve 

yorulmadan Beni izleyin. 

4 Zamanın başlangıcında dünya sevgiden yoksundu. İlk insanlar bu ilahi gücü - ruhun özünü, 

yaratılan her şeyin kökenini - hissetmekten ve anlamaktan çok uzaktı. Tanrı'ya inanıyorlardı ama O'na 

sadece güç ve adalet atfediyorlardı. İnsanlar doğanın unsurları aracılığıyla ilahi dili anladıklarını 

düşündüler; bu nedenle onları yumuşak ve barışçıl gördüklerinde, Rab'bin insanların işlerinden memnun 

olduğunu düşündüler; ancak doğanın güçleri serbest bırakıldığında, onlarda Tanrı'nın gazabının bu 

biçimde kendini gösterdiğini gördüklerini düşündüler. 

5 İnsanların kalplerinde, öfke ve intikam duygusu taşıyan korkunç bir Tanrı fikri oluşmuştu. Bu 

nedenle, Tanrı'yı gücendirdiklerini düşündüklerinde, O'nu yatıştırmak umuduyla yakmalık sunular ve 

kurbanlar sundular. Size bu sunuların Tanrı'ya duyulan sevgiden kaynaklanmadığını söylüyorum: ilk 

ulusları Rablerine haraç ödemeye iten şey İlahi adalet korkusu, cezalandırılma korkusuydu. 

6 İlahi Ruh'a basitçe Tanrı derler ama asla Baba ya da Efendi demezlerdi. 

7 İnsanlara Tanrı'nın adaletli olduğunu - evet, ama mükemmel adaletli olduğunu; her şeyden önce 

Baba olduğunu ve Baba olarak tüm yarattıklarını sevdiğini anlatmaya başlayanlar patrikler ve ilk 

peygamberlerdi. 

8 İnsanlık, ruhsal gelişim yolunda adım adım ilerledi ve bir çağdan diğerine geçerek ve Tanrı'nın 

çocuklarına her zaman verdiği vahiyler aracılığıyla ilahi gizemi biraz daha öğrenerek hac yolculuğuna 

devam etti. 

9 Bununla birlikte, insanoğlu ilahi sevginin tam bilgisine ulaşamadı; çünkü Tanrı'yı gerçekten bir 

Baba gibi sevmedi ve Rabbinin ona her zaman gösterdiği sevgiyi yüreğinde hissedemedi. 

10 Kusursuz sevginin insan olması, "Söz "ün beden alması ve insanlar için dokunulabilir ve 

görülebilir bir bedene bürünmesi gerekliydi, böylece sonunda Tanrı'nın onları ne kadar ve ne şekilde 

sevdiğini deneyimleyebileceklerdi. 

11 Herkes Baba'nın İsa'daki varlığını kabul etmedi. İsa alçakgönüllü, merhametli ve kendisini 

gücendirenlere karşı bile sevgi dolu olduğu için O'nu nasıl tanıyabilirlerdi? Tanrı'nın düşmanlarına karşı 

güçlü ve gururlu, O'nu gücendirenlere karşı yargılayıcı ve korkunç olduğunu düşünüyorlardı. 

12 Ancak pek çok kişi bu sözü reddettiği gibi, pek çok kişi de bu söze -yüreğin en derinine işleyen bu 

söze- inandı. Acıları ve tedavisi olmayan hastalıkları sadece bir okşayışla, sonsuz şefkat dolu bir bakışla, 

bir umut sözüyle iyileştiren o yol, yeni bir dünyanın, ışık ve adalet dolu bir yaşamın vaadi olan o öğreti, o 

İlahi İnsanın Baba'nın gerçeği, insanların bilmediği ve bu nedenle sevemediği O'nun İlahi Sevgisi 

olduğunu anlayan birçok kalpten artık silinemezdi. 

13 Bu yüce gerçeğin tohumu insanlığın kalbine sonsuza dek ekildi. Mesih ekiciydi ve hâlâ tohumuna 

bakmaya devam etmektedir. Daha sonra meyvesini getirecek ve sonsuza dek tadını çıkaracaktır. O zaman 

artık sözlerinde "Açım" ya da "Susadım" demeyecektir, çünkü sonunda çocukları O'nu, O'nun kendilerini 

başlangıçtan beri sevdiği gibi seveceklerdir. 

14 Sizinle Mesih hakkında kim konuşuyor, öğrenciler? Kendisi. 

15 Ben, Söz, sizinle yeniden konuşuyorum, insanlık. Beni tanıyın, Kendimi gösterdiğim göze 

çarpmayan durumdan dolayı varlığımdan şüphe etmeyin. Benim yanımda kibir olamaz. 

16 Beni o dönemde dünyadaki yaşam tarzımla tanıyın, doğduğum ve yaşadığım gibi 

alçakgönüllülükle öldüğümü hatırlayın. 

17 Yeni keşiflerin insanların yaşamlarını dönüştürdüğü bir zamanda insanlığın içindeyim ve bir 

zamanlar bende bildiğiniz aynı alçakgönüllülükle varlığımı aranızda hissettiriyorum. 

18 Tanrı'nın "Sözü" yeniden insan olmadı, Mesih bir ahırın sefilliğinde yeniden doğmadı - hayır; 

çünkü Tanrı'nın gücüne tanıklık etmek için artık bir bedene gerek yoktur. Eğer insanlar bu bedenin 
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dünyaya gelen Tanrı olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Tanrı'nın varlığı ruhani, evrensel ve 

sonsuzdur. 

19 İnsanların bu zamanda başardıkları her şey adil, izin verilebilir ve iyi sınırlar içinde olsaydı, sizinle 

tekrar konuşmak için aşağı inmeme gerek kalmazdı. Ancak bu insanlığın Bana sunduğu tüm işler iyi 

değildir: birçok ihlal, birçok adaletsizlik, birçok sapkınlık ve kötü eylem vardır. Bu nedenle, şefkatli 

sevgimin insanı işine en çok daldığı anda uyandırması, ona unuttuğu görevlerini ve var olan ve olacak her 

şeyi Kime borçlu olduğunu hatırlatması gerekiyordu. 

20 Beni ruhtan ruha işitemeyen maddeleşmiş bir insanlığa Kendimi işitilebilir kılmak için, insanın 

anlama yetisi aracılığıyla Kendimi tanıtmak amacıyla onların ruhsal armağanlarından ve yeteneklerinden 

yararlanmak zorundaydım. 

21 Sizinle iletişim kurmak için neden "aşağı indiğimin" açıklaması şudur: Ruhunuzdan ruhunuza 

Rabbinizle sohbet etmek için yükselemediğinizden, bir seviye aşağıya, yani ruhani olandan, ilahi olandan, 

henüz ulaşamadığınız yere inmek zorunda kaldım. Daha sonra, insanın beyninde yeri olan akıl organınızı 

kullanmak ve ilahi ilhamımı insan sözcüklerine ve maddi seslere çevirmek zorunda kaldım. 

22 İnsanın genişletilmiş bilgiye ihtiyacı vardır ve insana bilgelik emanet etmek için gelen Tanrı'dır. 

Zihin organı aracılığıyla kısa açıklamam için seçilen araçlar bu sözcülere layık görünmüyorsa, size 

gerçekte onlar aracılığıyla verilen mesajın çok büyük olduğunu söylüyorum. İnsanlara Benim 

tezahürümün, bir etki yaratacak, ama gerçekte ruhtan bakıldığında boşuna olacak, çünkü gerçek ışığı 

içermeyen şatafat ve törenlerle yapılmasını tercih ederdiniz. 

23 Gücümü hissettirmek için şimşekler ve fırtınalar altında gelebilirdim; ama o zaman insan için 

Rab'bin varlığının geldiğini itiraf etmek ne kadar kolay olurdu! Ama o zaman korkunun ve aynı zamanda 

anlaşılmaz bir şey fikrinin kalbinize geri döneceğini düşünmüyor musunuz? Baba'ya duyulan her sevgi 

duygusunun O'nun adaletinden korkmaya dönüşeceğini düşünmüyor musunuz? Ama şunu bilin ki, Tanrı 

her şeye kadir bir güç olmasına rağmen, sizi bu güçle fethetmeyecek, bu güçle galip gelmeyecek, başka bir 

güçle, yani sevgiyle galip gelecektir. 

24 Bugün Evren'le konuşan İlahi Ruh'tur. Başka zamanlarda açıkça göremediğiniz her şeye ışık 

getiren O'dur. O, herkes için yeni bir günün şafağıdır. 

İnsanlar, çünkü O sizi sahte korkulardan kurtaracak, şüphelerinizi giderecek, ruhunuzu ve zihninizi özgür 

kılacaktır. 

25 Sana söylüyorum: Öğretilerimin özünü ve yasalarımın doğruluğunu öğrendikten sonra, hayal 

gücünüzün size dayattığı ve gerçeğin küçük bir bilgisinin ötesine ulaşmanızı engelleyen sınırların da 

farkına varacaksınız. 

26 Artık sizi keşfetmekten alıkoyan şey korku ya da cezalandırılma korkusu olmayacaktır. Ancak 

sizin için anlaşılmaz olanı gerçekten bilmek istiyorsanız, vicdanınız size bu yolu yasaklayacaktır; çünkü 

insanın gerçeğin tamamına hakkı olmadığını ve sadece kendisine uygun olan kısmını kavraması 

gerektiğini bilmelisiniz. 

27 İnsanlar: Gelişimin savaşların, serbest bırakılmış doğa güçlerinin, salgın hastalıkların ve kaosun 

ortasında olacağı duyurulduğunda, bunun nedeni tüm bunları size getirecek olmam değildi; bunun nedeni 

varlığımın tam da o kriz saatinde insanlığa yardımcı olacak olmasıydı. İşte şimdi dönüşümle ilgili 

söylenenlerin hepsi gerçekleşiyor. Dünya ölümle boğuşurken ve yeryüzü yeni bir insanlığın yolunu açmak 

için ölüm çıngıraklarıyla sarsılıp sallanırken insanlığa geldim. Dolayısıyla "Üçüncü Çağ "da Tanrı'nın 

çağrısı bir sevgi çağrısıdır - adaleti, kardeşliği ve barışı taşıyan ve bunlara ilham veren bir sevgi. 

28 Şu anda Beni dinleme lütfunda bulunan sizlere şunu söylemeliyim ki, gerçekten spiritüalist bir 

öğrenci olmak için Benim öğretimi yaşamınıza uygulamanız gerekir; sizi spiritüaliste dönüştürecek olan 

şey belirli emirleri yerine getirmek olmadığı gibi, sizi yeryüzündeki misyonunuzu tamamlamaya götürecek 

olan şey de belirli ayinler ve tezahürler olmayacaktır. 

29 Sizinle sadece benim yapabileceğim şekilde konuşarak, Tanrı'yı hoşnut etmenin en iyi yolunu size 

açıklıyor ve yüreğinizden Baba'nızın aşıladığı korkuları çıkarıyorum. 

30 Ama ben sizi sadece dünyadaki yaşamınızla ilgili hatalardan ve önyargılardan kurtarmakla 

kalmıyor, aynı zamanda size anlatıldığı şekliyle ebedi lanetin var olmadığını, çünkü ruhun acının bedende 

yarattığı fiziksel eziyete katlanamayacağını söylüyorum. Ruhun acısı, eylemlerini vicdanın ışığında 
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görmekten kaynaklanır; bu da onun işlediği tüm hataları ve kusurları tam bir açıklıkla fark etmesini ve 

anlamasını sağlar. 

31 Hakikat yolunda yürüdüğünüze dair tam bir inançla Bana gelin ve sizi bu yolda kalmaya zorlayan 

şey cehaletten kaynaklanan korku olmayacaktır. 

32 Bu ve geçmiş zamanlardaki ifşaatlarımı ve tezahürlerimi incelerseniz, sonunda her zaman tevazu 

içinde geldiğimi anlayacaksınız. Bu nedenle, dıştan görkemli olan şey sizi aldatmasın ve başka yollarda 

yürüyen hemcinsleriniz gelip size Rab'bin bu yoksulluğun, sergilediğiniz bu alçakgönüllülüğün ortasında 

olamayacağını söylediklerinde, onlara "Söz "de tezahür eden Tanrı'nın İsa'da alçakgönüllülükle dünyaya 

geldiğini ve insanların yine de O'na inandığını ve O'nun doğumundan bu yana geçen yüzyıllara rağmen, 

Kurtarıcı'nın Kendisini dünyaya açıkladığı alçakgönüllülüğün insanların yüreklerinden silinemediğini 

hatırlatın. 

33 Aranızda öyle toplanma yerleri vardır ki, cemaatleri duyularını etkilemek için dışsal olanı, 

görkemli ve görünür olanı sever ve ararlar; dışsal olanı arzularken Ruh'un öğretisinin içerdiği harikaları 

unuttuklarının farkına varmazlar. 

34 Eğitmek, düzeltmek, açığa çıkarmak - sizi ışığın evine getirmek için aranızdaki işim budur. Ancak 

Vaat Edilmiş Topraklar'ın eşiklerine ulaşmadan önce, iman ve sevgi erdemlerini yerine getirmeniz 

gerekecektir. 

35 Mesih'in sözü bir zamanlar öğrencilerinde filizlenmiş ve onları izleyen insanlarda tohumları 

büyümüştür. Öğretisi yayıldı ve anlamı tüm dünyaya yayıldı. Bu mevcut öğreti de yayılacak ve onu 

hissedebilen ve anlayabilen herkes tarafından kabul edilecektir. 

36 Sevgili öğrencilerim, benim merhemimi alın - siz çok sayıda dinleyici, babacan okşamamı ve Üstat 

olarak mesajımı alın - sizin için ve sevdikleriniz için. 

37 Varlığım size okşayan hafif bir esinti gibi görünür. Böylece kalbinize hayat vermek için geldim. 

38 Bazıları Benim gelişimin yakınlığını hisseder, diğerleri ruhsal bakışlarıyla Beni görür ve yine 

diğerleri duyarlılıkları sayesinde Benim yakın olduğum saati bilirler. Bu mübarek saatte herkes kalbinde 

"Efendi burada" der, çünkü benim huzurumun onları kuşattığını hissetmişlerdir. 

39 Yaşamın sonsuz çölünde dolaşan ruh için, huzurdan daha değerli bir hazine ya da daha çok özlenen 

bir vaha yoktur. Size sunduğum ve daha sonra hemcinslerinizle paylaşmanız gereken hazine budur. 

40 Ayrıca size insanların üzerine kutsanmış barış örtüsünü yaymanın yollarını da gösteriyorum ve bu 

yollar düşünce, dua, söz ve çalışmadır. 

41 Sizi şu anda Sözümün size verdiği huzurla birleşmiş olarak gördüğüm gibi, sizi ayrılışımdan sonra, 

üzerinize gelecek olan mücadele günlerinde, Varlığımı ince bir şekilde hissettireceğim, Beni kalbinizde 

duyacağınız günlerde görmek istiyorum. Çünkü size söz veriyorum, Benim şefkatimden, Benim özümden, 

Benim merhemimden yoksun kalmayacaksınız. 

42 Bir dersten diğerine, bir dönemden diğerine kararlılıkla ve anlayışla ilerleyin ve İşimle uyumunuz 

bozulmasın. Yasalarıma ve emirlerime itaat etmeniz ve istekli olmanız size tarifsiz bir huzur verecek ve 

asla şikayetiniz olmayacak ve sizi ağlatacak dikenler olmayacak. 

43 Eğer Benim öğrencilerim olmak istiyorsanız, size uygulamayı öğrettiğim tüm erdemlerin ve 

barışın taşıyıcıları olmanız gerektiğini anlayın. 

44 Şimdiye kadar taşraya gitmenize izin vermedim çünkü sizin henüz olgunlaşmamış meyveler 

olduğunuzu görüyorum. Yine de size yaşam ve cesaret vermek için sevgi yağmurunu, bilgeliğimin ışığını 

ve İlahi Güneş'in ışınlarını göndermem gerekecek. Ama talimatlarımın ağacındaki meyveler gibi 

olgunlaştığınızda, sizi taşıyan dalları yerinden oynatacak olan rüzgârla birlikte düşeceksiniz. 

45 Sizinle artık bu formda konuşmayacağım gün yaklaştıkça, Ruhsal Öğretimde daha fazla yücelik 

keşfedeceksiniz ve geçmişte onu sınırladığınız her şeyden farkına varmadan uzaklaşacaksınız - evet, 

çünkü bu İlahi Çalışmayı kişilerle, yerlerle ve nesnelerle sınırladınız, oysa evrensel ve sınırsız olduğu için, 

maddi ve insani olanın ötesindedir. 

46 Artık çalışmalarımı kişiler, yerler ya da nesnelerle sınırlı görmüyorsunuz; şimdi her şeyi İlahi 

olanda, sonsuz yücelikte görüyorsunuz ve bunu varlığınızın yüceliğinde de keşfediyorsunuz. 

47 Ruhunuz Tanrı'ya geri döndüğünde ve oradan onun tefekkürüne daldığınızda ve kavrayışınızın 

ışığından ve anlayışından zevk aldığınızda eserim sizin için nasıl parlayacak? 
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48. Sizi bekleyen o büyük gerçeğin ve o mutluluğun bir ipucuna sahipsiniz, ancak ipucunuz ve hayal 

gücünüz gerçeği keşfetmek için çok küçük. 

49 Merdivenin her basamağı, her adım, her ev ruha daha büyük bir ışık ve daha mükemmel bir 

mutluluk sunar. Ancak en yüksek huzur, ruhun en mükemmel mutluluğu, ruhların tüm geçici yaşamlarının 

ötesindedir. 

50 Bu mutluluk duygusunun, bu yaşamdan sonra geçeceğiniz bir sonraki dünyanın sadece bir önsözü 

olduğunu fark etmeden, Tanrı'nın kucağında mükemmel bir mutluluk beklediğinizi ne kadar sık 

düşüneceksiniz? 

51 Bu dönemde tohumlarım en hızlı şekilde, teoriler ve yorumlardan arınmış zihinler ve kalplerle 

gelenlerde yeşerdi. Onlar Benim Sözüm açısından bakir topraklar gibiydiler ve mesajımı dünyaya iletmek 

için onlardan yararlandım. 

52 Diğerleri yalanla karışık bir gerçek getirdiler ve ışığım onları yavaş yavaş hatadan arındırdı ve aynı 

zamanda içlerinde taşıdıkları iyiliği doğruladı. İnsan kalbindeki her şey zehirli bitki ya da yabani ot 

değildir - bazen orada bir buğday bitkisi yetişir ve ben onu olgunlaşması ve tanelerinin daha sonra 

çoğalması için beslerim. 

53 Birini olduğu kadar diğerini de öğrencilerim haline getirdim, onları tek bir halk olarak birleştirdim 

ki, öğretime eserleriyle tanıklık ettikleri anda, bu öğretinin gücünü keşfettiklerinde insanların kalplerinin 

daha hızlı atmasına neden olurlar. Benim adımla imansızlara, zulmedenlere karşı ayaklanacak, savaş 

büyük olacak ve adınız sık sık skandal ve iftiranın nedeni olarak yazılarda sizi kınayanların dudaklarında 

olacak. 

54 Bu denemeleri size duyuruyorum ki, gerçekleştiklerinde şaşırmayasınız. Ama size şunu da 

söyleyeyim, bu tam da gücümü, merhametimi ve adaletimi bu halkın arasında gösterdiğim zaman olacak. 

55 Bütün ordularım savaşa hazırlanacak, bütün kullarım sesime itaat edecek ve Bana tanıklık edecek. 

56 Belirleyici saate sadece buradaki insanlar tanıklık etmeyecek: Doğanın güçleri, her zaman olduğu 

gibi 

"konuşmak" ve ilahi doğruluğu temsil etmek, Ruh Dünyasına hazır olmak ve bu materyalist insanlıktan - 

sonsuzluk arzusuyla Mesih'in yolunda yürüdüğünü iddia eden ve yine de gözlerini, kulaklarını ve 

zihinlerini Ruhsal Yaşamın her çağrısına ve tezahürüne kapalı tutmakta ısrar eden insanlardan - cehaletin 

göz bağını koparmak. 

57 Takip ettiklerine ve anladıklarına inandıkları Mesih, diğer dünyalara ve yaşam düzlemlerine erişim 

sağlayan kapıyı açan kişiydi - yabancı bedenleri ele geçirerek yaşamaya çalışan ruhların kafa karışıklığını 

ortadan kaldıran O'ydu - tıpkı görevinin son saatinde İsa aracılığıyla, mezarlarda ölüm uykusuna yatan 

ruhların yaşam ışığına yükselmelerine izin vererek Kendisini hissettiren O'nun gibi. Ancak insanlar bu 

tezahürlere inansınlar diye, bu varlıkların kendilerini akrabalarına görünür kılmalarına izin verdim. 

58 O kapıyı ben açtım, bunu yalnızca ben yapabilirdim çünkü Mesih sevgisiyle tüm dünyaları 

birleştiren bağdır. 

59 Benim ışık lejyonlarıma, barış ordularıma, dünya için dua edenlere ait olacaksınız ve size 

doğrusunu söyleyeyim, başkalarının acıları için döktüğünüz gözyaşlarınız Babanızın merhemine katılarak 

acı çeken kalplere çiğ damlaları olarak inecek. 

60 Gerçek iyileştirici merhem - tüm hastalıkları iyileştiren - sevgiden kaynaklanır. 

61 Ruhunuzla sevin, kalbinizle ve aklınızla sevin, o zaman sadece bedenin hastalıklarını iyileştirmek 

ya da küçük insani ihtiyaçları gidermek için değil, ruhsal gizemleri, ruhun büyük kaygılarını, 

rahatsızlıklarını ve pişmanlıklarını gidermek için de yeterli güce sahip olacaksınız. 

62 Bu merhem büyük sınavları gevşetir, ışığı yakar, acıyı yatıştırır, daraltan zincirleri eritir. 

63 Bilim tarafından terk edilen insan bu merhemle temas ettiğinde sağlığına ve yaşamına geri 

dönecektir; kopan ruh, onu çağıran Kardeşin sevgi sözüyle geri dönecektir. 

64. Bu zaman doruk noktasına ulaştığında, insanlar her tarafta ruhani güçler tarafından kuşatılacak, 

daha önce hiç görülmemiş tezahürler, olaylar ve işaretler olacaktır. Gururlu bilim adamlarının nutku 

tutulacak ve zavallılıklarına ikna olarak acizlikten ağlayacakları durumlar olacaktır. 

65 İnsanlar gözlerini Mesih'e çevirecek ve daha sonra yaptıkları işler üzerinde düşündüklerinde, İkinci 

Çağ'da bu kadar çok ve bu kadar olağanüstü işler başaran O'nun, şimdi geri dönen ve gücüne tanıklık 

ederek mevcut olan O'nun aynısı olduğunu nihayet anlayacaklardır. 
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66 Ruhani bir yaşama girmenizi, öz disiplin ve tutumluluk içinde olmanızı, dua etmenizi ve sevgi 

faaliyetlerinde bulunmanızı istiyorum. Bu şekilde her ruhani olaya karşı duyarlı hale geleceksiniz. O 

zaman birçokları için görünmez olan şey sizin için görünür hale gelebilecektir. Ancak o zaman olan ve 

insanların çözüm bulamadığı her şeyin nedenini açıklayabileceksiniz. 

67 Öğrencilerimin hazırlığının ve kendilerine emanet edilen görev hakkındaki bilgilerinin o kadar 

büyük olmasını istiyorum ki, kendi yollarında ve sadece onların etkisiyle, insanlar arasında görünmez, 

gizli ve bilinmeyen ve insanlığın bilmediği bir karmaşa ve acı içinde var olan varlıkları özgürleştirsinler. 

68 Birliğiniz için çabalayın, millet. Eğer bunu başaramazsanız - eğer insanlığa mesajını vermek için 

bu gerekliyse, o yüksek dünyanın ışık varlıkları sizin aracılığınızla nasıl yansıtılabilir? 

69 Size dua etmeyi ve başkaları için istemeyi öğrettim, ama kendiniz için istediğinizde de sizi 

duyuyorum, bu duayı kabul ediyorum. Ama size söylüyorum ki, isteğiniz doğrultusunda size -henüz 

olgunlaşmamış olduğunuz için- verdiğim zaman sona erdi. Şimdi öğrenciler olarak çalışmanızı, dua 

ettiğinizde Bana ruhunuzu ve yüreğinizi sunmanızı, ama onların içinde okumama ve Benim isteğimi 

yerine getirmenize izin vermenizi istiyorum. 

70 Sabırlı bir Üstadın sevgisiyle sarmalanmış olan bilge Sözüm, sizi adım adım spiritüalizmin içerdiği 

büyüklüğü anlamaya getirdi ve insanda başlayıp göksel olanla birleşen engin ruhani ufku görmenizi 

sağladı. 

Huzurum sizinle! 
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Talimat 297 
1 İnsanlar: Ektiklerinizin meyvelerini toplama arzunuz asildir. Ama size sabırlı olmanızı, 

çalışmalarınızın sonucunu hemen öğrenmek istememenizi söylüyorum; çünkü bu, hasada kadar olan süreyi 

kısaltmak ve meyveyi olgunlaşmadan kesmekle yetinmek anlamına gelir. 

2 Bu çalışmanın ortaya çıkması bir anda gerçekleşmez, uzun zaman alır. Bu nedenle, herkes bu 

ruhani tarlada yapması gereken rolü anlasın ve sonra da başladığınız tarlayı sürmeye devam ederek size 

yardımcı olmak üzere sizden sonra gelecek olanlara işini emanet etsin. Onlardan sonra başkaları gelecek 

ve onlardan sonra yine başkaları. Bu nedenle, imanın, ruhaniliğe dönüşümün hasadını kimin biçeceğini 

bilemezsiniz. 

3 Meyve vermeyi deneyimleyenler, bunun sadece en son gelenlerin liyakati olmadığını, bunun 

birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerin liyakatlerinin, çabalarının ve fedakârlıklarının Üstat tarafından herkese 

verilen ruhani bir işi zafere ulaştırmak için birleştiği bir çalışma olduğunu bileceklerdir. 

4 Tek bir neslin tüm işi başaramayacağını ve şimdi hasat zamanı olmadığını da bilin. 

5 Sözüme itaat etmezseniz nasıl anlaşılmasını sağlayabilirsiniz? Sözümü anlamanız, ona inanmanız 

ve asi bedeninizi bir görevi yerine getirmek üzere eğitmeniz bu kadar uzun sürdüyse, dünyanın 

dönüşümünün hemen gerçekleşmesini nasıl talep edebilirsiniz? 

6 Bu işte tek başınıza çalıştığınıza da inanmamalısınız, çünkü böylesine büyük ruhani öneme sahip 

işleri başarmak için henüz yeterli güce sahip değilsiniz. Size izlemeniz gereken yolu gösteren, tohumu 

götürmeniz gereken yerleri ve yolu gösteren varlıklar olduğunu bilmelisiniz. 

Bu yol göstericiler başka dünyalardan, başka evlerden, adımlarınızı izledikleri ve sizin için gedikler 

açtıkları yerlerden gelen kardeşlerinizdir. Çünkü onlar da barış, sevgi ve kardeşlik işçileridir. Onlar 

sizinkinden daha saf, daha bilgili ve deneyimli ruhlardır ve onlardan korkmanızı gerektirecek hiçbir 

kötülük yoktur. Onlar sizin durmanıza izin vermeyecek olanlardır - tohumu terk ederseniz kalplerinize 

huzursuzluk getirecek olanlardır. 

7 Yalnız değilsiniz ve asla kendi halinize bırakılmayacaksınız. 

8 Bu çalışmaya güvenin, büyüklüğünü görün. Bunun insan aklının bir eseri olmadığını, bu insanlığın 

yeni bir dünya görüşü olmadığını, insan ruhunun yolunu her zaman aydınlatmış olan ve hakikatinde her 

kusur, her kirlilik ve günahın geçip gideceği ebedi bir ışık olduğunu anlayın. 

9 Kendi gerçeğimden sevgi, adalet ve bilgelikle dolu bir öğreti yarattım; bu öğreti aracılığıyla, doğru 

yoldan bir an için sapanları dönüştürerek ve değiştirerek size gücünü kanıtlayacağım. 

10 Günahı yalnızca geçici ve cehaletinin sonucu olduğuna göre, insanı neden yıkıma ya da ebedi 

azaba mahkum edelim? Kendi ilahi doğamı taşıyan bir varlığı neden kınayayım? 

11 Bir an için ya da daha uzun bir süre için maddeye ve kötülüğe meyletmişse, lütfumun kalbine 

ulaşmasına izin verdiğim berraklık anı geldiğinde, buna yanıt verecek ve böylece Tanrı'nın her ruhta 

olduğunu ortaya çıkaracaktır. 

12 Bu, insanın kendi içinde araması gereken doğadır - kaybettiği ve çoğu zaman boşuna aradığı öz. 

Bunun için size kendinizi bulmanız için sahip olduğunuz tüm yetenekleri açıkladım - size ruhunuzu 

keşfetmeyi, dışsal olanı, fiziksel formu düşünmeyi bırakmadan kendinizi gerçekten tanımayı öğretmek 

için. 

13 Ruhsal olanı aramayı öğrenin, öğrenciler, böylece kendinizi dışsal tapınma fanatizminden de 

kurtarmış olursunuz. 

14 O zaman ruhani çalışmanın yüceliğini barındıranın ne toplantı odası, ne sembol, ne de ritüel 

olduğunu, onun ebedi anlamı ve adaletle dolu nihai hedefi olduğunu anlayacaksınız. 

15 Evrensel ve sonsuz olan bu Çalışmayı sınırlamaya çalışmayın ve ruhsal gelişiminize sınırlar 

koymayın; çünkü iyi işler ve çalışma yolunda ne kadar çok derinleşirseniz, o kadar büyük ifşaatlar 

alacaksınız. İlahi eserin en önemsiz olandan yükseldiğini göreceksiniz, yaratılan her şeyde tezahür ettiğini 

göreceksiniz, varlığınızda zonkladığını hissedeceksiniz. 

16 Spiritüalist öğrenciye öğrettiğim sadelik budur, öyle ki o da Üstadı gibi sade olabilsin. Öğrenci, 

gizemli güçler ya da olağanüstü yeteneklerle kimseyi etkilemeye çalışmadan, sözlerinin doğruluğu ve 

işlerinin gücüyle ikna etmeli ve dönüştürmelidir. 
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17 Gerçek öğrenci sadeliği sayesinde büyük olacaktır. O, Efendisini anlayacak ve aynı zamanda 

kendisinin de hemcinsleri tarafından anlaşılmasını sağlayacaktır. 

18 Hayat, herkesin kendi teknesinde yol aldığı uçsuz bucaksız bir denizdir. Ancak bazıları güvenli bir 

limana yönlendirmenin yollarını ve araçlarını ararken, diğerleri bir hedef veya deneyim eksikliği nedeniyle 

alabora olur. 

19 Bir kez daha size öğretilerimi getirdim. İçinde kurtuluş limanının bulunduğunu hatırlamanızı 

istiyorum. Neden size kesin olmayan öğretiler, muğlak sözler ya da sınırlı derinliğe sahip vahiyler 

getireyim ki? Eğer öyle olsaydı, vicdanın sizi rahat bırakmadığı bir zamanda yaşarken, özellikle de size 

öğrettiğim merhamet ve sevgi yasasını gerçek anlamda yerine getirdiğinizi gösteriş yaparak gizlemeye 

çalıştığınızda, sizi yeni bir fanatizme düşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakırdım. 

20 Beni dinleyin ey insanlar, beni dinleyin ey öğrenciler: Ben şu anda size ışık veriyor ve sizi 

zincirlerden, bağlardan ve karanlıklardan kurtarıyorum. Ama ben size bu eserden başka bir din yaratma ya 

da onu her zamanki gibi imgeler ve ayinlerle doldurma yetkisi vermiyorum - hayır! Size getirdiğim 

özgürlüğün tam olarak nelerden oluştuğunu bilin ki, onun yerine yeni bir fanatizm koymayın. 

21 Zihninizin ve onunla birlikte ruhunuzun da gelişiminin durdurulduğunun henüz farkına varmadınız 

mı? Atalarınızdan miras kalan ve gerçeği çarpıtılmadan görebilmeniz ve ışığı alabilmeniz için sizi 

kurtardığım yanlış korkular ve önyargılar selini hatırlamıyor musunuz? 

22 Eğer kendinizi hazırlamazsanız, eğer dinsizlikler içinizde kendini göstermeye devam ederse, 

ışığınız kapalı kalacak, maddileşmenizin ardında saklı kalacak ve kendinizi hemcinslerinizin önünde cahil 

olarak sunacaksınız - bu büyük vahiyden hiçbir şey bilmeyenler gibi. 

23 Kardeşinizin sahip olduğu "kıymığa" bakma hakkına sahip olmak için her zaman önce kendi 

gözünüzdeki "ışına" bakın, öğrenciler. 

24 Bununla birlikte, öğretimi çeşitli mezhepler içindeki hemcinslerinizin yollarını kınamak için 

kullanmamanızı söylemek istiyorum. Gerçekten, size söylüyorum, tüm bu yollarda fedakârlıklarla dolu 

asil bir yaşam aracılığıyla Beni arayan kalpler vardır. Yine de öğrenci Bana tekrar tekrar, zaman zaman 

birbiriyle çelişen, farklılıklar yaratan ve insanlar arasında düşmanlıklara neden olan dünya görüşlerinin 

çeşitliliğine neden izin verdiğimi sorar. Buna karşılık Üstat size şöyle der: Buna izin verilmiştir çünkü tam 

olarak aynı anlayışa, aynı ışığa, aynı inanca sahip iki ruh yoktur ve ayrıca size yolunuzu seçmeniz için 

irade özgürlüğü verilmiştir. Hiçbir zaman Yasa yolunda yürümeye zorlanmadınız, ancak bunu yapmaya 

davet edildiniz ve böylece Hakikat arzusunda gerçek liyakat kazanma özgürlüğünü korudunuz. 

25 Aynı şekilde, sevgili öğrenciler, görevinizin birleşmek, uyum içinde olmak, size, iyileştirici 

gücünüze, sözünüze ya da yardımınıza ihtiyaç duyabilecek herkese ulaşmak ve yeteneklerinizi ve 

armağanlarınızı paylaşmak olduğunu bilin. 

26 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer kalbinizde kibir filizlenirse, spiritüalist olamazsınız. 

Aydınlanmış ruh, yalnızca bencil kalbin gururunu okşayan o küçük gösterişlerle tatmin olamaz. 

27 Kardeşlerine en gayretli, en ateşli ve en sebatlı görünseler bile, benim gözümde öğrencileri büyük 

yapan şey, misyonun görünürde yerine getirilmesi değildir. 

28 En saf, en içten ve dolayısıyla sizi Bana en çok yükselten iş, hemcinsleriniz bilmese bile, sessizce 

yaptığınız iştir. 

29 O İkinci Çağ'da öğrencilerime, "Sağ eliniz sol elinizin ne yaptığını bilmeyecek" dedim. Bu 

nedenle, bugün Ruhumun ışığı her şeyi açıklarken, size şunu söylüyorum: ikiyüzlülük yapmadan 

alçakgönüllü olun, başkasının acısı için gerçekten ağlayın ve hemcinslerinizin sahip olduğu iyiliklerden 

dolayı gerçekten sevinin. Yalnızca benim öğretimi bu şekilde hisseden kişi komşusu için canını feda 

etmeye hazır olabilecektir. 

30 İnsanlar: Eğer tarlayı hazırlamak ve ekmeye başlamak sizin için tayin edildiyse ve meyveyi 

toplayacak olanların başkaları olması gerekiyorsa, buna razı olun. Çünkü sadece sizin değil, tüm 

kardeşlerinizin de Babanızın tarlalarında çalışmaktan zevk almaya hakkı vardır. 

31 Ben yolum ve sizler de bu yolda ilerleyen yolcularsınız. 

32 Dağın zirvesine ulaştığınızda, gözlerinizi geriye çevirecek ve ruhunuzun yaşadığı her şeyi görecek 

ve Baba'ya şükredeceksiniz. 

33 Yol uzun. Kim onun zaten her şeyi aşmış olduğunu, tüm sırları bildiğini ve gördüklerinin ve 

duyduklarının ötesindeki her şeye nüfuz ettiğini söyleyebilir? 
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34 Bu, Üstadın çalışmanızı küçümsediği veya bu yolda başardıklarınızı takdir etmediği anlamına 

gelmez - hayır, insanlar. Değerinizi ilk takdir eden benim. Eğer böyle olmasaydı, Bende adalet olmazdı. 

Sizinle bu şekilde konuştuğumda, bunun nedeni hem insani hem de ruhani sınırlarınıza ulaşma 

yeteneğinizin büyük olmasına rağmen, hala çok fazla eksiğiniz olduğunu anlamanızı istememdir - fiziksel 

duyularınızın ötesinde var olan sonsuzluğu ne kadar çok ararsanız, tanımanız ve öğrenmeniz gereken 

öğrenme alanlarını o kadar çok keşfedeceksiniz. 

35 Araştırabilmeniz için size zekânızın menzili içinde bir doğa verdiğim gibi, ruh aracılığıyla ona 

nüfuz edebilmeniz için size bu doğanın ötesinde bir dünyanın varlığını açıkladım. Ruhani yaşamı 

öğrenebilmeniz için keşfetmenize ve araştırmanıza izin verdim. Ama size kendinizi şimdiye kadar 

bildiklerinizle sınırlamamanızı söylüyorum. Öğrenmeye hevesli olun, kendinizi o sonsuz dünyaya nüfuz 

etmek için eğitin, özenle çalışın ki günün sonunda memnuniyetle haykırabilesiniz: "Görevimizi yerine 

getirdik." 

36 Benim öğretilerim ruhun hareketsiz kalmasına izin vermez, öğretilerim insanın gelişimini 

durdurmaz - aksine onu korkularından ve önyargılarından kurtarır ve onu bekleyen ışık yolunu görmesini 

sağlar. 

37 Biliminin ve araştırmalarının zirvesine ulaşmış gibi görünen ve gerçekte, bilgi arzusuna kardeşlik 

idealini de eklediğinde yarın ulaşacağı bilimin henüz başında olan bu insanlığı düşünün. 

38 Bugün insanlar bir kafa karışıklığı çağında yaşamaktadırlar çünkü tüm yaşamlarının ve tüm 

çabalarının onları, hedefi ruhlarının Yaratıcı'nın ruhuyla birleşmesi olması gereken ruhlarının ortaya 

çıkışına götürmesi gerektiğini anlamamışlardır. 

39 Bugün insanların çoğunluğunun inandığı kült materyalizmdir. 

40 İnanç doktrinleri ve dinler farklılıklarında ısrar ettikleri sürece, dünya nefretini beslemeye devam 

edecek ve Tanrı'ya gerçek tapınma yolunda kararlı bir adım atamayacaktır. Ama ruhların kurtuluşunun ve 

ebedi yaşamın anahtarına ya da sırrına sahip olduklarını düşünerek, başka yollarda yürüyenleri, kendi 

görüşlerine göre Tanrı'ya gelmeye layık olmadıkları için tanımayan insanlar hala varsa, insanlar bunu ne 

zaman anlayacak, birleşecek ve böylece kendi aralarında sevgiye doğru ilk adımı atacaklardır? 

41 Bu nedenle, öğretisi her mezhebin, her insan ideolojisinin ve her tarikatın üzerinde olan 

Spiritüalizmin gerçek amacının farkında olun. 

42 Tanrı'nın yasasını içeren bu mesajın anlamını incelediğinizde, bunun tüm insanlar, tüm uluslar ve 

kendinizi içinde bulabileceğiniz tüm koşullar için geçerli olduğunu fark edeceksiniz. 

43 Bu öğretinin gerçeği karşısında farklılıkların, yabancılaşmaların, düşmanlıkların ve karşıtlıkların 

nasıl yok olduğunu görün, çünkü onun ışığında hepiniz eşit görünüyorsunuz, onun sevgisi karşısında 

hepiniz kardeşsiniz, onun adaleti karşısında hepiniz kusurlusunuz. 

44 Bu söz Benden gelir, yaşamın kaynağıdır, Alfa ve Omega'dır, başlangıç ve sondur. Bu nedenle, 

cehaletlerinin üstesinden gelmek için, insanlar geleneklerini ve dini fanatizmlerini geride bırakmalı ve 

herkesin Bana sunmak istediği ibadet biçimlerinden değil, ruhta Ben olan Bana gelmelidirler. Ama gerçek 

Kaynağa geldiklerinde, hepsini kabul edecek, acılarını dindirecek, onları ağır yüklerinden kurtaracak ve 

birbirleriyle barıştıracağım. 

45 Şunu düşünün: Eğer hepiniz bu hayattaki rolünüzü anlayabilseydiniz, insanlık bencil olmaktan 

çoktan vazgeçmiş olurdu ve eğer her bir insan kökenini, kaderini anlasaydı, tüm işlerini yaratılış amacıyla 

ilişkilendirirdi. 

46 Artık dünyada çok sayıda dine ihtiyaç yoktur; hepiniz artık tek bir inançta ve Tanrı'ya ibadet 

etmenin tek bir yolunda birleşme noktasına ulaştınız. Sadece düşüncenin ve ruhun birliğinde sizi 

ilerlemeye, uyuma ve huzura götürecek ışığı bulabileceksiniz. 

47 Artık hiçbir dinin insanların huzurunu ve ruhani özgürlüğünü sağlayamayacağını göreceksiniz. 

Bunun yerine, bazılarına yazılar yoluyla, bazılarına ise ilhamlar yoluyla gelen İlahi Mesajımın insanların 

kurtuluşunu, birleşmesini ve ruhanileşmesini nasıl sağlayacağına tanık olacaksınız. 

48 Spiritüalizm eşitsizlikler yaratmaz, spiritüalizm insanlığın ihtiyaç duyduğu ve bilinçsizce özlemini 

çektiği öğretidir. Çünkü o barıştır, sevgidir, adalettir, insanların açlığını çektiği ışıktır. 

49 Bu sözleri duyan sizler, diğer mezheplere mensup hemcinslerinize karşı kalplerinize nefret ya da 

kötü niyet tohumları ekebileceğimi mi düşünüyorsunuz? Asla, öğrenciler, sizin düşünce tarzınızı 
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paylaşanlara baktığınız gibi herkese aynı sevgiyle bakarak ve onları severek, kardeşlik ve uyumun 

örneğini oluşturmaya başlaması gereken sizlersiniz. 

50 Tüm dini cemaatlerin bu adımı atması gerekecektir. Herkesin taptığını iddia ettiği Babalarına 

duydukları sevgiyle birbirlerini sevme özleminden ilham almaları gerekecektir. 

51 Size kayıp denirse korkmayın - herkese ulaşın. Sizin için doğru olan bu çalışmanın başkalarına 

yanlış görünebileceğini, çünkü onların gözünde dinlerin tanınmak için aldıkları kutsamadan yoksun 

olduğunu düşünün. 

52 Eğer Bana inanıyorsanız, eğer Kendimi bu ses taşıyıcılarının sözleriyle tanıttığıma inanıyorsanız, 

hemcinslerinizin yargısından korkmayın. Çünkü öğretilerim o kadar etkili ve mesajım o kadar çok gerçek 

içeriyor ki, bu silahları nasıl kullanacağınızı iyi bilirseniz, yenilmeniz çok zor. 

53 Gerçeği, mükemmel olanı hevesle aradığınız için kimse sizi kınayamayacaktır. Hepiniz bunu 

yapmak için kutsal bir hakka sahipsiniz ve bunun için size ışığa doğru çabalama özgürlüğü verildi. 

54 Millet, uzun zamandır benim masamda yiyor ve içiyorsunuz. Hâlâ ruhani açlık hissediyorsanız, bu 

yersizdir; çünkü size her gün yiyecek sunulmuştur. Senin sevgine susadım, ama içmem için bana ne 

veriyorsun? Kavgalarınızın ve anlayışsızlığınızın safrası ve sirkesi! 

55 Bu lütuf gününde size diyorum ki: Varlığımı hissedebilmeniz ve yaşamınızı dönüştürebilmeniz 

için ilahi ışıltımın kalbinize nüfuz etmesine izin verin. 

56 Ben bir yargıç olarak geldim, ama gerçek şu ki, Yargıç'ın sözünü arıyorsanız, mutlaka Baba'nın 

huzurunda olmalısınız - sizi seven ve bu nedenle O'nu daha iyi tanıyabilmeniz için Kendisini pek çok 

şekilde açıklayan Baba'nın. 

57 Biliyorum ki, bilginiz ne kadar büyük olursa, Bana olan sevginiz de o kadar büyük olacaktır. 

58 Size "Beni sevin" dediğimde - size ne söylemek istediğimi biliyor musunuz? Gerçeği sevin, iyiyi 

sevin, ışığı sevin, birbirinizi sevin, Gerçek Yaşamı sevin. 

59 Beni sevmeyi öğrenin, günahlarınıza ve hatalarınıza rağmen sevgimin sizi her yerde nasıl takip 

ettiğini, etkisinden kaçıp kurtulmanızın mümkün olmadığını anlayın. Günahlarınız ne kadar büyükse, 

Benim size olan merhametimin de o kadar büyük olduğunu anlayın. 

60 İnsanların kötülüğü sevgimi engellemek ister, ama onunla boy ölçüşemez, çünkü sevgi evrensel 

güçtür, her şeyi yaratan ve her şeyi hareket ettiren ilahi güçtür. 

61 Size söylediğim her şeyin kanıtı, insanlığın günahının uçurumunda kaybolduğu bu zamanda 

kendimi aranızda tanıttığımda size verdiğimdir. Benim sevgim insan günahına karşı tiksinti duyamaz ama 

merhamet duyabilir. 

62 Beni tanıyın, merhametimin berrak pınarında lekelerinizi yıkamak için Bana gelin. İsteyin, isteyin 

ve size verilecektir. 

63 İster kalbinizde ister ruhunuzda olsun, Benim görmediğim neyi Bana sunabilirsiniz? Benden hangi 

acılarınızı, özlemlerinizi, endişelerinizi ya da sırlarınızı saklayabilirsiniz? Yok. Bu nedenle, ruhsal olarak 

dua etmeyi, kendinizi içten içe Bana itiraf etmeyi, Benim önbilgime ve merhametime güvenmeyi öğrenin 

ki, yüreğinize çok eksik olan o huzuru akıtabilesiniz. 

64 Size duanın, kalbinizin Benimle konuştuğu, ağıt yaktığı, Bana sorduğu, ağladığı ve güçlendiği 

ruhun dili olduğunu söylemiştim. Ama bazen, varlığınız sevinçle dolduğunda ya da huzurla dolup taştığını 

hissettiğinizde, dua Krallığımın doruklarına ulaşan ruhani bir ilahi haline gelir. 

65 Bana güvenin ey insanlar, Bana güvenin ey insanlık, yeryüzünde kurtuluşunuzu emanet 

edebileceğiniz hiçbir insan, hiçbir halk, hiçbir yasa olmadığına ikna olun. Bana gelin, Beni arayın, Gerçeği 

arayın, o zaman bir gün hepiniz tek bir "vadide", tek ve aynı ışık altında birleşeceksiniz. 

66 İnsanlar, uluslar, ırklar ve halklar, yeryüzündeki esaretinden bıkan insan ruhu ayağa kalktığında, 

materyalizmin zincirlerini kırdığında ve ruhani kurtuluşun coşkusunu haykırdığında, hepsi ilahi çağrıya 

uymak zorunda kalacaktır. 

67 Bugün, sözümün yerine getirilmesi ve bu insanlığın ahlaki ve ruhani dönüşümü size çok uzak 

görünebilir. Ancak yolu açmak ve size ait olan kısmı yerine getirmek sizin elinizde. Eğer bunu 

yapmazsanız, Sözümün yerine getirilip getirilmediğini yargılamaya hakkınız yoktur. 

68 Öyle bir zaman gelecek ki, insanın ruhunu daha da geliştirme arzusu öylesine alevlenecek ki, bu 

gözyaşı vadisini uyumun hüküm sürdüğü bir dünyaya dönüştürmek için elindeki tüm araçları kullanacak, 

"imkansızı" başaracak, savaşları önlemek için fedakarlık ve insanüstü çaba gösterecektir. 
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69 Bu dünyayı ayağa kaldıracak olanlar, insan yaşamından acı kadehini kaldıracak olanlar, geçmiş 

nesillerin körü körüne güç arayışları, maddiyatçılıkları ve tedbirsizlikleriyle yok ettikleri her şeyi yeniden 

inşa edecek olanlar bu insanlar olacaktır. Benim için gerçek ibadeti - fanatizm ya da dışsal ve yararsız 

ibadet eylemleri olmayan ibadeti - gözetenler onlar olacaktır. İnsanlığın, beşeri yasalar ile ruhani yasalar 

arasındaki uyumun ve bunların yerine getirilmesinin, insanların Tanrı'ya sunabileceği en iyi ibadet 

olduğunu anlamasını sağlamaya çalışacaklardır. 

70 Siz de onların arasında olmak istemez misiniz? Çocuklarınızın da bu yüksek ruhlu insanlar 

arasında olmasını istemez misiniz? Bu özlemi giderebilirsiniz. Eğitiminize ve bakımınıza emanet ettiğim 

kişilerin önünü açmak sizin elinizdedir; öyle ki, maddenin egemenliğine karşı ruhun kararlı savaşını 

başlatma zamanı geldiğinde, görevlerinin bilincinde, inançlarında güçlü ve Sözümün verdiği bilgiyle dolu 

olarak birleşsinler ve tek bir beden, tek bir halk, duvarları yıkan ve yolundaki engelleri aşan tek bir ruh 

oluştursunlar, tıpkı İsrail'in Vaat Edilmiş Toprakları ararken yaptığı gibi. 

71 Biliyorum ki çocuklarınızı yeterince hazırlıklı bırakmazsanız, ruhunuz yeryüzünde terk edilmiş 

kalanların kaderi için öbür dünyadan ağlayacak, çünkü yeryüzü halklarının başına bela olacak 

talihsizliklerin ve musibetlerin istilasına karşı kendilerini savunamadan yenildiklerini görecekler. 

72 Ruhani dünyaya vardığında tatlı meyveler toplamak yerine yalnızca dikenli çalılar ve ısırgan otları 

bulan ruhun kefaretini ve acısını hayal edebiliyor musunuz? 

73 Tüm insanların kurtuluşu için size verdiğim talimatın ışığına bol bol sahip olduğunuza göre, zaman 

içinde kaçınmanız gereken şey budur. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 298 
1 Hem bedensel hem de ruhsal tüm sıkıntıları iyileştirin; çünkü komşunuzu teselli etme, güçlendirme 

ve iyileştirme göreviniz vardır. Ama sana soruyorum: Kendiniz hasta olsaydınız ihtiyacı olanlara nasıl 

sağlık verebilirdiniz? Endişeler, acılar, vicdan azapları ve temel tutkular tarafından rahatsız edilen 

ruhunuzdan hangi huzur akabilir? 

2 Sadece kalbinizde biriktirdiklerinizi insan kardeşlerinize sunabilirsiniz. 

3 Bugün bu halk arasında dağıttığım mallardan mümkün olduğunca çok biriktirmeli ve bunları 

düşmanlıklar ve sıkıntılar sırasında korumayı öğrenmelisiniz ki görevinizi yerine getirme zamanı 

geldiğinde savaşta galip gelebilesiniz. Huzur, ışık ve merhem varlığınızla tek bir beden oluşturacaktır - 

öyle ki hasta bir kişiyi sadece ellerinizi koyarak iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sözlerinizle, 

düşüncelerinizle, bakışlarınızla sağlık, huzur ve güç aktaracaksınız ve birçok durumda sadece varlığınız 

bile bu güçleri yayacaktır. 

4 Ama size bu armağanları verdiğimi bilmenizin yeterli olacağını düşünmeyin. Hayır - bunları 

tezahür ettirecek güce ihtiyacınız olduğunu da bilmelisiniz ve bunu Bana olan inancınızla, komşunuza 

karşı sevgi dolu faaliyetlerinizle, saf duygularınızla ve özverinizle elde etmeniz çok önemlidir. Bu ilkelere 

göre çalışmayan kimse - Benim tarafımdan yeteneklendirilmiş olsa bile - iyi bir şey aktarmayacaktır. 

Çünkü bu hediyeler yalnızca asil, saf ve canlandırıcı duygularla çiçek açar ve artar. 

5 Doğru, hazırlıksız olmalarına rağmen yollarında mucizeler bırakan pek çok kişi vardır. Ama 

bunları yapan onlar değil, benim; çünkü muhtaçlara, hastalara, ruhen yoksullara ve iyi niyetli insanlara 

karşı merhametim var. Ama sonra o "işçiler" benim mucizelerimi kendilerine mal ettiler. 

6 Kendisini hazırlamanın yolunu bilmediği için kendisine emanet ettiğim şey için henüz yeterli 

olmadığı başka durumlar da vardır. Ama inancı büyüktür ve komşusuna karşı merhamet duyar. 

Çalışmalarında sebat etmesi ve kendini mükemmelleştirmesi için onu cesaretlendirecek mucizeler 

bahşediyorum. 

7 Hediyeleri iyi kullanmayan kişiden geri aldığımı söylemek bir hatadır. Ancak bunları kendisine 

belirttiğim amaçlar doğrultusunda kullanmayan kişi, bunları kullanma gücünü derhal kaybeder. 

8 Bunlar kurtuluşunu elde etmesini sağlayan araçlar ve kendini savunmak için tek silahı olduğuna 

göre, insanı ruhsal armağanlarından nasıl mahrum bırakabilirim? Eğer adaletim sizin inandığınız gibi 

tecelli etseydi, şimdiden pek çok insanı vicdanlarının ışığından, pek çok beyni de akıldan mahrum 

bırakmış olurdum. Ama size tekrar söylüyorum, insanları yeteneklerinden yoksun bırakmıyorum, çünkü 

kendilerini kurtarmaları ve mükemmelliğe yükselmeleri gereken tam da bu niteliklerdir. 

Bana bazılarının akıllarını, bazılarının da yaşamlarını ya da bazı yeteneklerini zamanından önce 

kaybettiklerini söylüyorsunuz. Elbette, ama zaten onların olan bir şeyi ellerinden alan ben değilim. 

Zayıflık, ahmaklık ve yanılgı nedeniyle Babalarının kendilerine miras olarak verdiği şeylerden kendilerini 

mahrum bırakanlar kendileridir. 

9 Benim adaleti seven elim tüm bunların içinde değil mi? 

10 Ama mükemmel adaletimi uygulama şeklimi biraz gözlemlerseniz, bu vakaların her birinde 

kendini gösterenin Benim sevgim olduğuna, bazılarına ışığı, bazılarına huzuru ve bazılarına da yaşamı geri 

getirdiğime kendinizi ikna edersiniz... Ancak kaybettiklerini yeniden kazanabilmeleri için önce büyük bir 

arınmadan geçmeleri gerektiğini de size söylüyorum. 

11 Bu Söz'deki her şey hakkında sizinle konuşacağım, çünkü öğretilerimden tek bir bölüm bile eksik 

olmamalı. Size her şeyi öğreteceğim ki yarın hiçbir şüpheniz, hiçbir belirsizliğiniz kalmasın. 

12 Sizleri kaderlerinin farkında olan, misyonlarının bilincinde olan, insanlığın kutsanması ve ruhani 

ilerlemesi için kalplerinize attığım bu kutsanmış tohumu tüm doğruluk ve saflığıyla ekmeye ve yaymaya 

hazır olan bir halk haline getirmek istiyorum. 

13 Bu nedenle, bugünkü eğitim konuşmama başlarken ilk olarak sizlere bugün benimle birlikte 

kendinizi iyileştirmenizi ve güçlendirmenizi söyledim. Çünkü yüreğinizdekini hemcinslerinize 

aktaracaksınız. 

14 Kusurlarınıza ve hazırlıksızlığınıza rağmen, sizi arayan muhtaçların üzerine merhametimi 

dökeceğime asla güvenmeyin. Çünkü şimdi bile size söylüyorum ki, yeryüzünde kötülüğü gizleyebilseniz 

bile, Benim önümde ve yargınız geldiğinde, yalnızca erdemleriniz sizi acı bir karşılıktan kurtarabilecektir. 
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15 Bu öğretinin size ne açıkladığını anlıyor musunuz? O zaman bunu asla unutma! 

16 Sevgili insanlar: Yaşamlarınızın yolu boyunca Kendimi gösterdim, sizi farklı biçimlerde sınadım 

ve Beni sevdiğinizi gördüm. Yolun taşlarına takılıp tökezlediniz ama inancınızı kullandınız ve kendinizi 

düzelttiniz. 

17 Öğretilerim sizi kurtarır ve sözlerim sizi yükseltir, çünkü bu ses taşıyıcılarının anlayışı aracılığıyla 

varlığıma ve bildirime iman ediyorsunuz. 

18 Ruhunuz, bu tezahürdeki varlığımı tanımanızı sağlayan inceliği kendi bedeninde keşfetmenin 

memnuniyetini yaşadı. 

19 Geçmiş çağların yazıları aracılığıyla bu çağı müjdeleyen kehanetleri bilen kaç kişi vardır. Ve yine 

de, eğer benim tezahürlerime katılsalardı, onlara inanmazlar ve onları bu vaatlerin yerine getirilmesi olarak 

kabul etmezlerdi! Bu ışığın farkına varmalarını sağlayacak gelişim düzeyine ulaşmamış olanlardır. 

Öte yandan, bugün, bu zamanda insanlara Kendimi tanıtanın Ben olduğuma tanıklık etmek için 

canlarını ortaya koyacak olanların kaçı, bu olaylardan söz eden peygamberliklerin olduğunu bile 

bilmiyordu. Bunun nedeni, ruhlarının ışığı almaya zaten hazır ve nazır olmasıdır. 

20 Peygamberler, aydınlanmışlar ve kahinler benim ruhla gelişimi algıladılar, içeriğini insanların 

zihinlerine dökmek için açılan kitabı gördüler, insanlar arasında ruhani dünyanın varlığını doğruladılar. 

Rab'bin halkını birleştirmek için geleceği yeni dağı gördüler. Ama size doğrusunu söyleyeyim, siz gelip 

Beni hissettiğiniz gibi, her birinin uyanması için belirlenmiş zaman gelir gelmez, birbiri ardına bir halk ve 

birbiri ardına bir insan eklenecektir. 

21 Kendimi yeryüzündeki her ulusa ve halka size verdiğim biçimde tanıtacağımı sanmayın. Ama 

sonsuz gücüm ve bilgeliğimle tüm yüreklerin kapısını nasıl çalacağımı bileceğim. 

22 Size söylemeliyim ki, şu anda size emanet ettiğim bu ruhani tohumu tüm dünyaya yaymalı ve 

duyurmalısınız. 

23 Benim tezahürümün zamanı, bu halkın hazırlanma zamanı olmuştur. Talimat uzun ve ayrıntılı oldu 

- o kadar uzun ki, bazı nesillerin bu dünyadan ayrıldığını ve onların yerine başkalarının geldiğini gördüm. 

Tohumun filizlenmesi, olgunlaşması ve meyve vermesi için bu gerekliydi. 

24 Öğretim artık sona eriyor, bu nedenle her öğretim konuşmasında gelecekte çalışmanız gereken 

prosedürü size açıkladığımı duyun. 

25 Çalışmamın büyük bir nihai hedefi var ve sizi bu hedefe götüren benim sözlerim. 

26 Sesimi duyan insanların saflarında olsanız da yine de gözyaşı dökeceğinizi biliyorum. 

Bölünmüşlüğünüzden yakınacaksınız çünkü sınavlar sizi zayıf bulacak. O zaman, tezahürümün ilk 

günlerinden beri size sözünü ettiğim barış, birlik ve iyi niyet bayrağını haklarınız olarak kabul etmenizi 

sağlayacak olan, dünyanın verdiği acı ve darbeler olacaktır. 

27 Bu sözleri duyduğunuzda acıyı önler ve kardeşlik duygularıyla birleşirseniz ne mutlu size. Bu 

halkın kardeşliğini hayal eden ve henüz birleşme belirtisi göremeyenlerin acı ve üzüntüsünü görüyorum. 

İşte onlar Bana sessizce şöyle derler: "Tanrım, bizi birleştiren senin sevgin olsun. Kurtuluşumuz için 

savaşmamız için bize hâlâ kısa bir süre ver." 

28 Diğerleri Bana soruyor: "Efendim, kalp neden kendini arındırmalı ve Senin Sözünü duyduğumuz 

halde neden acı çekiyoruz?" Ama ben size diyorum ki: insanlar, hala her lekeden arınmış değilsiniz, hala 

acıdan kurtulmuş değilsiniz. Varlığınızda henüz acı çekmemiş teller vardır ve ruhun ve kalbin sağlamlık 

kazanabilmesi için onları test etmek gerekir. 

29 Yalnızca Beni duyduğunuz için artık acı hissetmeseydiniz, yaşamınızda kendinizi arındırmak ve 

Bana yaklaşmak için çaba gösterir miydiniz? Doğrusu, size söylüyorum, o zaman zihinsel ve ahlaki 

yapınızı geliştirmek için başka bir şey yapmazsınız. 

30 Bilin ki, öğrenciler, mücadelenizin hedefi hiçbir acının ulaşamayacağı ruh halidir ve bu hedefe 

erdemler, mücadeleler, denemeler, fedakârlıklar ve feragatler yoluyla ulaşılır. 

31 Bazen bazı hemcinslerinizde keşfettiğiniz sabır, inanç, alçakgönüllülük ve teslimiyet örneklerine 

dikkat edin. Onlar, insanlık arasında erdem örneği oluşturmaları için Benim tarafımdan gönderilen 

ruhlardır. Görünüşte bu yaratıkların kaderi üzücü olsa da, inançlarına göre bir görevi yerine getirmek için 

geldiklerini biliyorlar. 

32 Tarihinizde elçilerim ve öğrencilerimden büyük örnekler aldınız - bildiğiniz isimler; ancak bu 

nedenle, yaşam yolculuğunuzda karşılaştığınız küçük örnekleri ihmal etmeyin. 
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33 Sık sık Baba'ya övgü olarak ulaşan, O'nun anısına layık olan ve çevrenizdekilere örnek teşkil eden 

yüce işler yaparsınız. Her zaman bu işin değerinin ya da bu eylemin erdeminin farkında olmazsınız ve bu 

sizin için çok daha iyidir, çünkü kalp kendi erdemleriyle gurur duymaz, o zaman tohum bozulur. 

Ancak ruh yine de eserlerinin değeri hakkında bilgi sahibidir. Eğer böyle olmasaydı, yüksek ve faydalı 

eylemlerde bulunduğuna inanarak zamanını ne kadar sık vasat işlerle harcardı. 

34 Öğrenciler, acılarda kararlı oldunuz, ama şimdi ruhsallaşma yoluyla yukarı doğru hareket 

etmelisiniz. Zorlukları, üzüntüleri ve ayartmalarıyla insan yaşamının sizi hapsetmesi önemli değildir. Bu 

fetih ancak kendinizi özgür kılacak prosedürü nasıl keşfedeceğinizi bilirseniz gerçekleşebilir. Fakat ruhun 

genişlemesini ve özgürleşmesini sağlayan bu yol nedir? Dua ederek, işim üzerine düşünerek, asil işlerle 

meşgul olarak, talihsizliklerin üzerine çıkarak. 

35 Bunu başaran kişi, maddi dünyadaki görevini yerine getirmekten kaçınmadan ışık ve huzur dolu 

bir dünyaya girmiş olacaktır. 

36 Bu, materyalizmden, dünyevi zorluklardan, acılardan, ayartmalardan ve kötü alışkanlıklardan 

kaçmanız için size çizdiğim yoldur. 

37 Sizi duaya, meditasyona ve iyi işlere davet ediyorum ki ruhanileşme sayesinde susuzluğunuzu 

gerçeğin suyuyla gidereceğiniz ve Babanızın ışığıyla dolup taşacağınız bölgelere ulaşabilesiniz. Sadece 

orada, hem ruhani hem de insani görevlerinizi iyi bir şekilde yerine getirebilmeniz için kendinize ilham 

verebilirsiniz. 

38 Dünyada yaşamak zorunda olduğunuz sürece, bunu mümkün olan en iyi şekilde yapın. Ancak acı 

kadehi içindekileri kalbinize döktüğünde, artık bu dünyada yaşamak istemediğinizi beyan ederek 

reddettiğinizi göstermeyin. Dünya, ruhun kendini arındırdığı ve daha yüksek bir eve çıkmak için liyakat 

kazandığı "vadidir". Keşke içinde yaşamanın ruhunuza ne kadara mal olduğunu bilseydiniz. 

39 İşinizi devam ettirmek üzere gelecek nesiller için yolu açmanız ve evi hazırlamanız gerekir. Ama 

siz üzerinize düşeni yapmazsanız, onlar sizin yapmadığınızı yapmak zorunda kalacaklar ve o zaman 

yapmaları emredilen şeyi başkalarına bırakmak zorunda kalacaklar. Babanızın isteğini yerine getirmenin 

yolunun bu olduğunu düşünüyor musunuz? 

40 Burada bu yola girdiğinizde, önceki nesillerin meyvelerini dudaklarınıza aldınız. Bu size miras 

olarak bıraktıkları hediyeydi. Aynı şekilde, yakında yerinize geçecek olanlar için de hazırlıklı bir şeyler 

bırakmanız gerektiğini düşünmüyor musunuz? 

41 Uyanın millet! Öteki dünya senin adımlarını izliyor! Bu dünyalar senin eserlerini biliyor! Bu 

insanlığın düşmanlıklarının ve tutkularının denizinde battığını gördüklerinde sarsılırlar ve sizin için dua 

ederler. 

42 Neşeli olun, terk edilmediniz. Babanıza güvenin ve sizi seven ve sizi ruhani alemden koruyanlara 

güvenin. 

43 Size talimatlarımı verdiğim süre boyunca kendinizi gerçekten Benim işime adarsanız, size 

gerçekten söylüyorum, bu süre üzerinize gelmekte olan yeni döneme doğru sağlam bir adım atmaya 

hazırlanmanız için yeterli olacaktır. 

44 Tezahürümün bu son üç yılını, İkinci Çağ'da Öğretimi vaaz ettiğim yılları temsil etmek üzere 

seçtim. Bu şekilde, o zamanlar Beni takip eden öğrencilerin sevgisini, iradesini ve bağlılığını daha iyi 

anlayabileceksiniz, çünkü kısa bir süre onların İlahi Üstadın öğrencileri, gerçeğin havarileri olmaları için 

yeterliydi. 

45 O zamanlar Beni doğrudan izleyecek on iki seçilmiş kişi vardı ve ayrılışım yaklaşırken on 

ikisinden sadece biri deneme saatinde düştü. 

46 Bugün masama çok sayıda öğrencimi oturttum ki, Beni sürekli dinleyerek ve öğretilerimi adım 

adım takip ederek, bu tezahür zamanının sonuna güçlü kişiler olarak ulaşabilsinler - ne Efendilerine ne de 

kendilerine ihanet etmeyecek kadar güçlü. 

47 O saat geldiğinde öğrencilerime söylediğim gibi, size de "İzleyin ve dua edin" diyorum. Uyanık 

olun, çünkü beden zayıftır ve bir zayıflık anında ruhuna ihanet edebilir ve daha sonra bir insan ya da 

ruhani bir varlık olarak bir anlık kafa karışıklığı ya da zayıflık yüzünden acı gözyaşları dökmenizi 

istemiyorum. 

48 İtaatsizliğin sonuçlarının hemen ortaya çıkacağını düşünmeyin - hayır. Ancak size şunu 

söylüyorum: er ya da geç yaptıklarınızın hesabını vermek zorunda kalacaksınız; her ne kadar zaman 
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geçtikçe ve Benim adaletim hiçbir işaret vermedikçe, işlediğiniz günahların hiçbir sonucu yokmuş gibi 

görünse de. Ama Benim Sözüm aracılığıyla benim bir Yargıç olarak acımasız olduğumu ve yargınız 

geldiğinde gözlerinizi vicdan ışığına açacağınızı zaten biliyorsunuz. 

49 Hiç kimse bu yargıyı üzerine almasın, hiç kimse bu acı, ıstırap, pişmanlık ve umutsuzluk kâsesini 

arzulamasın; çünkü Üstadınız tarafından "sevgili öğrencim", "sevgilim" ve "krallığımın varisi" olarak 

adlandırıldıktan sonra vicdanınız sizi "itaatsiz", "hain", "nankör" olarak adlandırmaya devam ederse, 

ruhunuz hayal edemeyeceğiniz şekilde acı çekecektir. 

50 Hala hata, itaatsizlik ya da alçalma kapasitesine sahip olduğunuzu bilmeseydim, sizinle bu şekilde 

konuşmazdım. Ama zayıflığınızı biliyorum ve sizi sarsarak uyandırmam gerekiyor. Fakat yakında 

bildirimin sonuna ulaşacak olmanıza rağmen, talimatlarımın her birini nasıl yorumlamanız gerektiğini 

neden henüz tam olarak idrak edemediniz? Çünkü Benim Sözüme o kadar alıştınız ki, onu giderek daha 

önemsiz, kendinizi ise giderek daha önemli görmeye başladınız. 

51 Sizin iyiliğiniz için sizinle konuşuyorum, çünkü hiçbir insan hatası ruhuma ya da işime zarar 

veremeyecektir. Bununla birlikte, hatalarınızla kendinize pek çok kötülük yapabileceksiniz ve ben bu 

kötülükten kendinizi korumanızı istiyorum. 

52 İkinci Çağ'da öğrencilerimden birinin bir anlık zayıflığının sadece Efendisine değil, kardeşlerine 

ve Beni seven herkese nasıl büyük bir acı verdiğini, o andan itibaren Beni izleyenler için her şeyin nasıl 

değiştiğini biliyorsunuz. 

Üstat öğrencilerinin kollarından koparıldı, dudaklarından sık sık dökülen sevgi sözcükleri sona erdi. 

Dünyada Tanrı'nın varlığını hissettikleri o kutsanmış beden ortadan kayboldu. Acının ve terk edilmenin 

gölgelerinin hayatlarını kuşattığını hissettiler. Ama sadece onlar bu kurbanlık ölüm için ağlamadılar, tüm 

insanlık bu ölüm için ağladı. 

53 Şimdi size soruyorum: O hain öğrencinin hatasının Benim işimin tamamlanmasını engellediğine 

inanıyor musunuz? Bu hatanın öngördüğüm şeyi değiştirdiğine inanıyor musunuz? - Hiçbir şekilde değil. 

Benim İşim, Benim Gerçeğim ve Benim Misyonum üstün bir mükemmellikle gerçekleşti, tıpkı 

öğrencilerin Rablerine sunacakları yaşamın tüm öngörülen koşullarının gerçekleşmesi gerektiği gibi. 

Çünkü ilahi irade asla insani davranış biçimlerine tabi olamaz. Bu, insanın günahından bağımsız olarak 

gerçekleşir ve her zaman da böyle olacaktır. 

54 Herkesi yaklaşmakta olan sınav gününe hazırladığımın farkında olun. Ama size söylüyorum ki, 

vicdanlı ve hazırlıklı bir ses taşıyıcısı, son sözlerimi iletmem için, bunca yıl boyunca ve pek çok ses 

taşıyıcısı aracılığıyla size açıkladığım gerçeği onlarla mühürlemem için yeterli olacaktır. 

55 İsrail, yaşam ağacının altına yerleşen kalabalığın ne kadar küçük olduğunu fark et. Bazıları Benim 

İlahi talimatımı anlamadı, bazıları da kendi yollarında ayartılarak şaşırtıldı. Ama size Baba olarak iyi 

öğütler veriyorum ve Efendi olarak size talimatlar veriyorum. 

56 Bu talimatı yüreğinize kazıyın ki, Benim izimi takip edebilesiniz, körlere ışık verebilesiniz, 

sağırlar Benim sevgimin çağrısını duyabilsin, topallar yürüyebilsin ve Beni takip edebilsin, insanlık 

öğlenin ışığını görebilsin. 

57 Şu anda insanları tüm günahlardan özgür kılmak için hazırlıyorum. Işığım onların kalplerini 

aydınlatır, böylece kendi aralarında sevgiyi uygulayabilirler. 

58 İlyas'ın sizi engele götürdüğü andan itibaren, ruhsallaşmaya ve ruhunuzun yükselişine ulaşmaya 

hazırlandınız. Bana geldiniz ve şöyle dediniz: "Tanrım, benim için isteğini yap". Sana bacakların için yeni 

bir giysi verdim, Bana sunduğun paçavraları çıkardım ve ruhunu temiz bir giysiyle süsledim. Seçilmiş 

halkım İsrail'in işaretini ruhunuza yerleştirdim ve size söyledim: Bunlar ait olduğunuz rütbelerdir, böylece 

emrime teslimiyet ve itaat gösterebilirsiniz. Ve Bana şöyle dediniz: "Baba, benim üzerimdeki isteğini 

yerine getir." 

59 Evet, çocuklarım, cahil kalmayasınız diye, öğretimi güçlü olarak uygulayasınız diye, Bana 

kalplerinizde sığınak veresiniz ve kendinizi kötülerden ayırasınız diye, materyalizasyondan körü körüne 

yollarına devam edenlerin acısını hissedebilesiniz diye sizi aydınlattım. Onları iyileştirebilmeniz ve onlara 

yeni bir yaşam verebilmeniz için, onları Bana yönlendirebilmeniz için size ruhsal merhem verdim. 

60 Bu zamanda "ölülere" hayat vermeye, insanlığı kurtarmaya ve onu uçurumlarından çekip 

çıkarmaya, kitabın ilk sayfasından şimdiki sayfasına kadar çağlar boyunca verdiğim talimatları okumaya 

geldim. İşte Benim sevgim, Benim sonsuz bilgeliğim. Kim Beni anlamak isterse, Bende yaşayacaktır. Her 
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kim Beni sevmek istiyorsa Benimle birlikte olmalı ve ruhsallaşarak yolunu takip etmelidir ki artık acı onu 

ele geçirmesin ve kendini yalnız hissetmesin. 

61 Bu senin görevin, İsrail. Kendinizi hazırlayın, çünkü benim öğrencilerim olmalısınız, tüm 

dikkatinizle Efendinizi dinlemelisiniz. Çünkü her biriniz yarın, insanların Sözümü inceleyip kavrayacağı 

açık bir kitap gibi olmalısınız. 

62 Görevinizi yerine getirmeniz bir toplantı odasının dört duvarıyla sınırlı değildir. Hayır, İsrail, 

nüfuz eden bakışlarım her çalışmanı izliyor ve eğer kısa bir süre için yolundan sapmak istersen, irade 

özgürlüğüne sahip olduğun için bunu yapmana izin vereceğim. Ama sana söylüyorum: İtaatsizliğiniz 

yüzünden her fırsatta acıyla karşılaşacaksınız. Ama tövbe ettiğinizde size şöyle diyeceğim: Bana dönün, 

çünkü sizi rahatlatmak için sizi bekliyorum. 

63 Baba'ya gelmek isteyen herkes kendini gururdan, kibirden ve delici bakışlarımın gördüğü her 

zayıflıktan kurtarmalıdır. 

64 Alçakgönüllülerden, cahillerden yararlanmak Beni hoşnut etti. Aşkım onun kalbine işledi. Ona 

yasamı emanet ettim, ona varlığımı hissettirdim ve ona dedim ki: Git ve çağrıyı hemcinslerine ilet, onları 

Bana yönlendir, çünkü ruhsal yükselişleri için ihtiyaç duydukları her şeyi onlara vereceğim. 

Bu nedenle size görevinizin büyük ve zor olduğunu söyledim. Pek çok şeyi anlamalı ve ruhani 

yolunuzda çok çalışmalısınız. Ama yoksul değilsiniz, zenginsiniz çünkü Bana sahipsiniz, çünkü Beni 

duydunuz ve Beni hissettiniz, çünkü sizi cesaretlendirdim ve size söyledim: Endişelenmeyin, çünkü Benim 

merhametim her zaman sizinle olacaktır. 

Her 'emekçiye' bir parça toprak verdim ki onu işlesin ve iyi meyveler toplasın. Ama meyve acıysa, onu 

kabul etmeyeceğim. İşçinin, tadı güzel ve Bana ulaşmaya layık meyveleri hasat edene kadar toprağını 

yeniden işlemesi gerekecek. 

65 Çalışmalarım lekelenmeden kalacak ve doğrularım her zaman aynı olacak. 

66 Bu halkın lekeleri ve kirleri benim adaletimle silinecek ve isteğimin her zaman yerine getirildiğini 

göreceksiniz. 

67 Artık sizden ne istediğimi ve benim isteğim doğrultusunda neleri yapmamanız gerektiğini 

biliyorsunuz. Vicdanınızla uyum içinde yaşayın; o size her zaman Benim İsteğimi yerine getirmek için ne 

yapmanız gerektiğini söyleyecektir. 

68 Size bir kez daha izlemeniz ve dua etmeniz gerektiğini söylüyorum; öyle ki, bu belirleyici saatte 

günaha düşen kimse olmasın. Ama eğer birileri Benim buyurduklarıma ihanet ederek Benim irademe karşı 

ayaklanır ve olayların farklı bir seyir izlemesine neden olursa - gerçekten, size söylüyorum, Benim işim o 

zaman zarar görmeyecektir çünkü o İlahidir. Ama belirleyici anda Benim irademi gururla hiçe sayanlar, 

inatçılıklarının sonuçlarını varlıklarında hissedeceklerdir. 

 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 299 
1 Öğrenci: Efendi sizinle birlikte ve küçük çocuklarının her birine bir öpücük veriyor. 

2 Bu günlerde, "Söz "ün aranızda yaşamak üzere insan olduğu o kutlu geceyi anarken duyduğunuz 

ruhani haz beni çok etkiledi. 

3 Kardeşçe sevgide daha sıkı birleşir ve size emanet ettiğim çocuklara şefkatinizi verirseniz, 

Babanızın size gönderdiği mükemmel sevgiyi hissedeceksiniz. Hazinemi açtım ve ondan insanlığın içinde 

ışık ve barış olması gereken şeyi aldım. 

4 Herkesin varlığımı hissetmesini istiyorum. En azından bu anma günlerinde, insanlar kalplerini 

nasıl hassaslaştıracaklarını ve ruhanileştireceklerini bilselerdi, Beni her yerde, her yaratığın yolunda, 

ailelerde, acının yaşadığı yerlerde bulabilirlerdi. Ama yine de beklemek zorundayım, herkes Beni 

kalplerinde hissedemiyor. Yine de, çocuklarımın her birinin yoluna bir sevgi armağanı bırakıyorum. 

5 Kendimi insanlara sonsuz sayıda biçimde tanıtabilirim. Sözümü bir insan ses taşıyıcısı aracılığıyla 

duymanıza izin versem bile, başkalarıyla onların ruhunda konuşurum. 

6 İnsanların Mesih'in küçük bir çocuk olarak yeryüzündeki yaşam yolculuğuna başladığı o şafağı 

andıkları bu günde, tüm insanlığın Benim ruhani varlığımı hissetmesini istiyorum. Çocukların Benimle 

sevinmelerini, gençlerin bir an için durup sizi kurtarmak için sevgiyle insan olan O'nu hatırlamalarını ve 

bu olayları düşünüp çocukluklarının mutlu günlerini hatırladıklarında gözyaşı döken yetişkinlerin Benim 

huzurumu yüreklerinde hissetmelerini istiyorum. 

7 Sizi kucaklayan ana rahmini, ebeveynlerinizin sevgi ve şefkatlerini, mutlu ama kısa 

çocukluğunuzu ve ardından dünyada yavaş yavaş kaybettiğiniz her şeyi düşündüğünüzde sevinç ve hüzün 

birbirini izleyecektir: ebeveynler, çocukluk, sevinçler, masumiyet. 

8 Birçok kalbin Beni ve dünyadaki sevdiklerini sevemeyecek kadar soğuduğunu hatırlamanız 

gerekecek. 

9 Şu anda dua edin sevgili insanlar ve sizi unutmuş olanların sizi hatırlamasını, "ruhani vadiye" 

uçmuş olanların kalbinize yaklaşmasını sağlayın ki bu sevgi gününde herkes birleşebilsin. 

10 Tanrı'nın "Sözü "nün insan olması mucizesinin yeryüzünde gerçekleştiği günü sadece insanlar 

sevinçle anmıyor. Ruhani dünya da Rab'bin ilahi işlerini düşünürken bu sevinci paylaşır. 

11 Sizler bu gezegende bu zamanda benim gelişimin, varlığımın ve sözümün en açık tezahürüne sahip 

olanlarsınız. Ses Taşıyıcısı aracılığıyla insanlaştırılan sesim, ruhlarınızdaki ışığı tutuşturdu, gizemleri 

aydınlattı, ruhani olanın yeni bilgisini ortaya çıkardı ve onu duyanlarda mucizeler yarattı. Bu nedenle, 

sizlere "Üçüncü Çağın öğrencileri" denir ve Baba sizden her zaman en ruhani hürmeti bekler. 

12 Artık öğretilerimin anlamını yavaş yavaş anlıyorsunuz ve bu nedenle, dünyadaki adımlarımı 

hatırlamaya çalıştığınızda, bunu ayinler, törenler ve dünyevi kutlamalar olmadan yapıyorsunuz. 

Sevincinizin içsel olmasına izin veriyorsunuz ve bunu ifade ettiğinizde, ruhunuzu ve kalbinizi sözlerimi 

duymak ve öğrettiklerini uygulamakla meşgul ederek yapıyorsunuz. 

13 Ey kutsanmış ve sevgili insanlar: bu kutsal anıları kalbinizde saklayın, yaşamınız için yol ve ışık 

olsunlar. Eğer bu anma törenlerinde insanların Kutsal'a saygı sınırlarını aştıklarını ve saygısızlığa 

düştüklerini görürseniz, benim onları affettiğim gibi siz de onları affedin. Ben de ışığımın onlara 

ulaşmasına izin vereceğim. 

Önceden bildirildiği gibi, ruhani türden bir sarsıntı insanlığı sarsacak ve sonra insanlar Bana dönmek 

için uyanacaklar. Bunun yolu açılmıştır, olağanüstü denemeler ve olaylar dünyayı sarsacak ve insanları 

yenilenmeye çağıran yargı çığlıkları gibi olacaktır. 

14 Daha bugünden size, uluslardan Bana yükselen yakarışlarla kendinizi birleştirebileceğiniz bir 

hazırlıkla dua etmeyi öğretiyorum. Deneme anında umutsuzluğa kapılmamanız ya da sezgilerinizin zayıf 

olduğunu hissetmemeniz için size ruh gücü veriyorum. 

15 Ruhunuzda gerçek ışıkla konuşabilmeniz ve yaşam yolculuğunuzun denemelerinde ve ciddi 

krizlerinde nasıl davranmanız gerektiğini bilmeniz için size sözümü veriyorum. 

16 Sizi kutsuyorum ve ayrıca "Söz "ün Beden Almasının, Mesih'in doğumunun hatırlandığı her yerde, 

Tanrı insan olduğunda rahminden geçsin diye kadın olan Cennetteki Annenizin sevgi dolu örtüsünün de 

hazır bulunacağını söylüyorum. 

17 Efendi'yi büyük ölçüde anladığı için, O'nu dünyaya getirecek insan anne de o olmalıydı. 
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18 O sadece "Biricik Oğlu "nu sevmek için gelmedi. Onun ilahi sevgisi evrensel bir teselli örtüsüdür, 

onun varlığı her zaman şefkat ve şefaattir. Ona dönün ve onda sizi Bana götürecek cennete giden bir 

merdiven bulacaksınız. 

19 Ruhum evlere girer, ağlayanları teselli eder ve tüm kalpleri huzurla doldurur. 

20 Bu sabah size getirdiğim ruhani mesaj, sizi tezahürümün son yılına hazırlamak içindir. 

21 Size esenliğimi getiriyorum ki, daha sonra yeryüzündeki tüm halklara esenlik getirebilesiniz. 

Çünkü barış, ulaşmayı arzulamanız gereken en yüksek hedeftir. 

22 Ruhun huzuru, bilgeliğimin ışığını ve kafası karışık bir zihnin huzur eksikliği nedeniyle 

kavrayamadığı her şeyi anlayabileceğiniz bir durumdur. 

23 İnsanın ruhunda huzura, kalbinde sükûnete ihtiyacı vardır. Ancak bu zenginlik ne zorla kazanılır 

ne de herhangi bir fiyatla satın alınabilir. Bu, kişinin iyilikte sebat ederek elde ettiği bir lütuftur. 

24 Sevgili halkım, barış tohumunu yeryüzüne yaymanız için size emanet ediyorum. Ama gerçekten 

söylüyorum, bu tohumu yayacak olanlar sadece sizler değilsiniz. Çünkü diğer toplumların bağrında - hem 

bu ulusta hem de diğer ülkelerde - barış için dua eden, komşuları için esenlik isteyen ve hedeflerine 

ulaşmak için gayretle çalışan insanlar vardır. 

25 Bu Üçüncü Çağ'da sözlerimden aldığım ilhamı, ruhani vahiylerimi hevesle dinleyen herkes 

kutsanmıştır. İnsanların algılama yetisini gelişimleri temelinde eğittikçe, düşüncelerimi toplayacaklar ve 

bunları hemcinsleri arasında söz ve eserlerle nasıl ortaya koyacaklarını bileceklerdir. 

26 İnsan kendi içinde ruhun ölümsüz gücünü taşır ve özgürleşme arzusu, daha yükseğe gelişme 

özlemi sayesinde çöküşünden yükselebilecektir. 

27 Şimdi insanın kendi zekasının kapasitesini ve gücünü fark ettiği bir zaman. Rab'bin Öğretiş 

Kitabı'nda emrettiği işleri başarmak için ruhunun bu gücü büyük ölçüde kullanmasına izin vermesi 

yeterlidir. 

28 Artık biliyorsunuz ki, sevgili öğrenciler, ruhun mücadele edebilmesi ve kendini engelsiz bir 

şekilde ifade edebilmesi için, insan boyunduruklardan kurtulmalı, gelenekleri kalbinden söküp atmalı ve 

kendini dini fanatizmden kurtarmalıdır, tıpkı dünyanın her noktasında yükselmiş olanların yaptığı gibi. 

29 Hepsi için yollarının üzerinde birbirleriyle karşılaşmaları ve birbirlerini idealde, mücadelede ve 

inançta kardeş olarak tanımaları gereken bir kavşak hazırladım. 

30 Size doğrusunu söyleyeyim, dünyanın her yerinde dağınık halde Spiritüalistler var - insanlığın 

barışını getirecek olgun insanlar. Ancak size şunu söyleyeyim ki, dünyanın tüm çevresindeki Spiritüalistler 

arasındaki birlik yeni bir kilisenin örgütlenmesi yoluyla olmayacaktır, çünkü bunun gücü maddi 

olmayacaktır. Onların birliği zihinsel, ideal ve çalışmaları açısından olacaktır ve bu şekilde güçleri 

yenilmez olacaktır, çünkü onu Benim Ruhumdaki Ebedi Kaynaktan almış olacaklardır. 

31 Hepsine gerçeğimi ilham ediyorum ve aynı zamanda tüm kirlilikler kalplerinden ve zihinlerinden 

kaçabilsin diye onları arıyorum, çünkü bunlar Benim ışığımla karışmamalı. 

32 Hepsinin görevi, spiritüalist öğretinin açıklanmasını ve ruhani yetileri aracılığıyla açıkça ayırt 

edilebilmesini ve insan felsefeleri tarafından kirletilmemesini sağlamaktır. 

33 Daha önceki zamanlarda bile, insanlar vahiylerime ve öğretilerime kendi dünya görüşlerini, 

felsefelerini ve teorilerini eklediler ve bunlar sadece insanlığı bölmeyi ve kafasını karıştırmayı başardı. 

34 Yolu bulmuş olanların onu kolayca öğretmelerini ve hemcinsleri için kolaylaştırmalarını 

istiyorum; öyle ki birçoklarının yaptığı gibi yolu tökezletici engellerle döşemesinler ve böylece Beni 

arayanların Bana gelmelerini engellemesinler. 

35 Ritüelciliğin bekçilerine - Tanrı'yı figürlerde, nesnelerde ve imgelerde kişileştirmekte ısrar 

edenlere - diyorum ki, eğer ruhsallaşma yoluna girmezlerse, farkında olmadan, insan kardeşlerini göz ardı 

ederek uluslar arasında savaşları teşvik edenlere ait olurlar. 

36 Hepinize içtenlikle söylüyorum ki, inandığınız Tanrı saftır ve ilahi sevgisiyle hepinizi eşit derecede 

sever. 

37 Eğer size gerçeği söylersem ve bundan rahatsız olursanız, unutmayın ki bunu size söyleyen bir 

insan değil, sizi seven ve sizi kurtarmak için hatalarınızı gösteren Üstadınızdır. 

38 Güç arzusunun, fanatizmin ve uzlaşmazlığın, bir kez serbest kaldığında durduramayacağınız bir 

akıntı gibi olduğunun henüz farkına varmadınız mı? 
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39 Gerçeğe dayanıyorsa kimsenin inancına karşı çıkmam. Bununla birlikte, bulundukları yerlerde 

hatalarla mücadele ediyorum. 

40 Ruh yaşamınızı uzlaştırmak ve uyumlu hale getirmek için şimdiden hep birlikte aynı hedefe doğru 

çaba gösterin. Hiç kimse kardeşinden daha iyi bir yolda yürüdüğünü ya da diğerlerinden daha yüksek bir 

seviyede olduğunu düşünmesin. Size söylüyorum, ölüm saatinde size gelişim düzeyinizle ilgili gerçeği 

söyleyen benim sesim olacak. 

41 Orada, vicdanın önündeki o kısa aydınlanma anında, pek çok kişi ödülünü alır; ama pek çoğu da 

büyüklüklerinin yok olduğunu görür. 

42 Kendinizi kurtarmak mı istiyorsunuz? O halde kardeşlik yolunda Bana gelin. Bu tektir, başka bir 

şey yoktur, size "Birbirinizi sevin" diyen yüce buyruğumda yazılı olandır. 

43 İnsanlık: İsa'nın doğumunu andığınız bu günlerde, kalplerinize barış girsin ve birleşik ve mutlu bir 

aile gibi görünün. O dönemde dünyaya gelişimi anarken tüm kalplerin içten bir sevinç hissetmediğini 

biliyorum. Düşünmek ve bir araya gelmek için zaman ayıran ve neşenin içsel bir neşe olmasına ve anma 

şöleninin ruhta gerçekleşmesine izin verenler çok azdır. 

44 Her zaman olduğu gibi bugün de insanlar anma günlerini, ruhun sevinçlerinden uzak, duyulara 

yönelik zevkler aramak için saygısız ve anlamsız festivallere dönüştürdüler. 

45 Eğer insanlar bu günü, reddedilemez kanıtı Benim sizinle birlikte yaşamak için insan olduğum 

gerçeği olan İlahi Sevgi üzerinde düşünerek ruha adamak için kullanırlarsa, size gerçekten söylüyorum, 

inancınız varlığınızın en yüksek noktasında parlayacak ve size Bana giden yolu gösteren bir yıldız 

olacaktır. Ruhunuz iyilikle öylesine dolacak ki, yaşam yolunuzda muhtaçlara iyilik, teselli ve samimiyet 

yağdıracaksınız. Kendinizi daha çok kardeş gibi hissedecek, suçlularınızı yürekten affedeceksiniz. 

Dışlanmışları, ebeveynsiz, barınaksız ve sevgisiz çocukları gördüğünüzde şefkatle dolardınız. Barışın 

olmadığı, savaşın insan yaşamında iyi, asil ve kutsal olan her şeyi yok ettiği halkları düşünürsünüz. O 

zaman duanız tamamen Bana yükselecek ve şöyle diyecektir: "Tanrım, bu kadar çok kardeşimiz korkunç 

acılar çekerken bizim barışa ne hakkımız var?" 

46 Benim cevabım şu olurdu: Mademki dostunuzun acısını hissettiniz, dua ettiniz ve merhamet 

gösterdiniz, evinizde toplanın, sofraya oturun ve o kutlu saatte sevinin, çünkü ben orada hazır 

bulunacağım. O anda acı çeken pek çok kişi olduğunu bilseniz bile, sevinçli olmakta tereddüt etmeyin; 

çünkü size gerçekten söylüyorum, eğer sevinciniz içtense, ondan ihtiyacı olanlara bir sevgi iç çekişi gibi 

dokunacak bir huzur ve umut nefesi yayılacaktır. 

47 Hiç kimse, yıl boyunca İsa'nın doğumunu anarken kutladığınız en saf bayramı yüreklerinizden 

silmek istediğimi kastetmiyor. Ben size sadece dünyaya hakkı olanı ve ruha hakkı olanı vermeyi öğretmek 

istiyorum; çünkü insani olayları kutlamak için bu kadar çok bayram kutluyorsanız, neden bu bayramı ruha 

bırakmıyorsunuz ki, çocuk olduktan sonra gelip Bana sevgi armağanını sunabilsin, böylece Bana tapınmak 

için çobanların sadeliğine ve boynunu eğip gerçek bilgeliğin Rabbine bilgisini sunmak için bilgelerin 

alçakgönüllülüğüne erişebilsin? 

48 Bugünlerde insanların hayatlarını çevreleyen neşeyi azaltmak istemiyorum. Bu sadece bir 

geleneğin gücü değildir - çünkü merhametim size dokunur, ışığım sizi aydınlatır, sevgim sizi bir pelerin 

gibi sarar. O zaman umut, neşe ve şefkatle dolu, verme, deneyimleme ve sevme ihtiyacıyla dolu bir kalp 

hissedersiniz. Ancak bu duyguların ve ilhamların gerçek cömertlik ve içtenlikle ifade edilmesine her 

zaman izin vermiyorsunuz, çünkü Kurtarıcı'nın uğruna dünyaya geldiği ruhun o anı yaşamasına, o ışığa 

girmesine, kendini arındırmasına ve kurtulmasına izin vermeden bu sevinci dünyanın zevkleri içinde heba 

ediyorsunuz. Çünkü insan olan o İlahi Sevgi, içinde yaşam bulabilsin diye her insanın yaşam yolunda 

ebediyen mevcuttur. 

49 Ruhumun huzuru bu barış gecesinde tüm insanların üzerine bir şefkat örtüsü gibi yayılır ve 

Meryem'in ruhundan başlayan sevgi dolu bir öpücük aynı şekilde çocuklarının her birine ulaşır. 

50 Yakından bakın, öğrenciler, yürürken her gün Tanrınızdan gelen bir sevgi armağanını fark 

edeceksiniz. 

51 Bu lütuf gününde, Mesih'in sizinle birlikte yaşamak için insan olduğu kutsanmış geceyi anarken, 

size gerçekten söylüyorum, Ben sadece burada Kendimi sunmak ve Kendimi göstermekle kalmıyorum, 

aynı zamanda Kendimi herkes tarafından çeşitli şekillerde hissettiriyorum. 
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52 Çocuklara bir şekilde, gençlere başka bir şekilde ve yetişkinlere başka bir şekilde yaklaşıyorum. 

Her dini topluluğun kapısını çalıyorum ve her topluluğun ışığına göre varlığımı onlara duyuruyorum. Ama 

kimseyi ziyaret etmeden bırakmam. 

53 Bu, Efendinize dair sahip olduğunuz her şeyin en sevgi dolu anısıdır. Çocukların yüreği sevinçle, 

büyüklerin yüreği ise Kurtarıcı'nın verdiği huzur ve umutla dolup taşar. 

54 Bu sözleri duyma lütfuna sahip olan sizler, bu bayramı ayinsiz kutlayan, en saf yürekle kutlayan az 

sayıdaki kişiler arasındasınız. Bu şekilde küfre düşmeniz mümkün olmayacaktır ve bunun nedeni 

zihninizin en iyi anmanın, Rab'bin önünde en hoşnut edici olanın, Üstadın örneklerini yaşamınıza 

uyguladığınızda, onun öğretisini yaşadığınızda yaptığınız şey olduğunu anlamış olmasıdır. 

55 Tüm hemcinslerinizi düşünün, ruhunuzu tüm dünyaya aktarın. Ama onları sevgiyle, merhametle, 

onlara esenlik getirme arzusuyla düşünün; size doğrusunu söyleyeyim, dualarınız, düşünceleriniz ve 

arzularınız sonuçsuz kalmayacaktır. 

56 Bu insanlığın ruhani uyanışının gerçekleşeceği zaman için size yol hazırlıyorum. Denemeler, 

olaylar ve çağrılar insanların yolu üzerinde gerçekleşecek ve onlara Yeni Çağın varlığından söz edecektir. 

57 Dinler ve halklar arasında ortaya çıkan dünya görüşleri çatışmasını gördüğünüzde umutsuzluğa 

kapılmamanız için sizi zaten uyarmıştım. Size bu çekişmenin insanlar arasında uyum, ahenk ve barışın 

sağlanması için kaçınılmaz olduğunu söylediğimi de hatırlayın. 

58 O zaman, mücadele güçlendiğinde, insanların kendi rızalarıyla gerçeği aradıklarını göreceksiniz ve 

ne tehditlerden ne de kınamalardan korkacaklar. O zaman efendileri ve yöneticileri tarafından ezilen 

halklar arasından peygamberler çıkacak. O zaman, Doktrinim tüm ihtişamıyla parlayacak ve yeni 

öğrencilerimin çalışmaları aracılığıyla yeryüzüne yayılacaktır. 

59 Bugün sözlerim sizi cesaretlendirirken, aynı zamanda denemeler ruhunuza sağlamlık verir, böylece 

darbelerden, hakaretlerden ve ihanetlerden korkmazsınız. 

60 Birçoğunuz Beni büyük bir acıyla izliyorsunuz, çünkü ailenizin bağrında muhalefet, inançsızlık ve 

alayla karşılaştınız. Akrabalarınız Tanrı'nın size verdiği yeteneklerden ve sizi yerine getirmeniz için 

gönderdiği görevden şüphe duydular. 

61 Bazıları evlerinden kovuldu, bazıları ise başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. 

62 Size söylüyorum, akrabaları tarafından inanılmayanlar sadece siz değildiniz. Size, Yusuf'un büyük 

bir peygamber olduğunu fark ettikleri ve onu kıskandıkları için öz kardeşleri tarafından bazı tüccarlara 

satılan Yakup'un oğlu Yusuf'un durumunu hatırlatırım. Ama Rab'bin merhameti, Mısır'a bir köle olarak 

geldikten sonra, atalarının yasasına olan inancı ve sebatıyla, Tanrı'nın lütfu ve bilgeliğiyle donanmış olan 

genci örtüsüyle kapladı ve Firavun'un yanında, o halkın danışmanı, bakanı ve peygamberi oldu. 

63 Yusuf'un ruhu erdemde sadıktı, o ulus boyunca yürüyüşü bir bereket, bolluk, refah ve barış izi 

bıraktı. 

64 Yusuf ne çok sevdiği babası Yakup'u ne de onu satarak ve evlat sevgisine ihanet ederek yüreğine 

utanç ateşi düşürmüş olmalarına rağmen kardeşlerini unutmuştu. Ama sonunda ilahi adaletin tecelli ettiği 

an geldi. Yakup'un oğullarıyla birlikte yaşadığı Kenan toprakları kuraklık yüzünden harap olmuştu. 

Mısır'da tahıl ambarları buğdayla dolup taşarken, bu toprakları sefalet ve açlık ele geçirmişti. 

65 Unuttukları ve öldüğünü düşündükleri Yusuf'un kardeşleri, kimin huzuruna çıkacaklarını bilmeden 

buğday bulmak için Mısır'a doğru yola çıktılar. 

Adalet saati geldi - ama cezalandırmak ve aşağılamak için değil, affetmek için. Yanlış yargılamış ve 

incitmiş olanlar için bundan daha büyük bir adalet olabilir miydi? 

Cömert Yusuf kendisini kardeşlerine tanıttığında, kardeşleri Yusuf'un çocukluğundaki kehanetleri 

hatırlayarak ve gerçekleştiğini gördüklerinde hayretler içinde kalarak tövbe edip etkilenmiş bir şekilde 

eğilirken, Yusuf onları kutsayıp bağışlamıştır. 

66 Anlıyor musunuz, çocuklarım? O zaman sıkıntı günlerinde kararlı olun, hayal kırıklıklarınıza ve 

yalnızlığınıza dayanın, çünkü sonunda adalet saati gelecek ve size ihanet eden ve sizinle alay edenlerin 

pişmanlık içinde karşınıza çıktığını göreceksiniz. 

67 Yusuf'un asaletine sahip olup sizi kıranları kabul edecek ve affedecek misiniz? Yusuf'un ayakta 

durduğunu ve diz çökmüş pişmanlıkla ağlayan kardeşlerine baktığını hayal edin. Bu görüntü benim sevgi 

dolu adaletimin bir yansımasıdır. Yusuf erdeminden dolayı ayaktayken, pişmanlıklarından dolayı secdeye 

kapanan kardeşleri diz çökmüşlerdi. 
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68 İsrail'in çocuğu olan Yusuf'un tohumunun aranızda bulunmasını ve yeşermesini istiyorum. 

69 Efendiniz İsa da henüz yeryüzünde yaşamaya başladığında Mısır'a göç etmek zorunda kalmıştı. 

Bunun nedeni, halkın O'nun gelişini hissedememesiydi ve o çocuğun Rab tarafından o halka vaat edilen 

Mesih-Kral olduğuna dair işaretler ortaya çıktığında, halk O'na kraliyet giysileri giydirilmediği için 

bundan şüphe duydu ve gözlerinin sefil yemlikten, onlara göre bir Krala layık bir yatak ve uyku yeri 

olmayan köylü ahırına kadar inançsızlık içinde dolaşmasına izin verdi. 

70 Mısır gibi bir halkın bağrına sığınmak zorunda kaldım, çünkü geldiğim halk Bana koruyucu bir 

sığınak sağlayamadı. Ancak kalbimin çektiği tek acı bu değildi. 

71 Mısır'dan döndükten sonra Nasıra'da yaşamaya başladığımda, imansızlık ve kötü niyet ifadeleriyle 

sürekli alay edildim ve incindim. 

72 Orada mucizeler yaptım, hayırseverliğimi ve gücümü gösterdim - ve yanlış değerlendirildim. 

Hayatımı ve çalışmalarımı yakından tanıyanlardan hiçbiri bana inanmadı. Bu nedenle, vaaz verme saati 

geldiğinde 

Nasıra'dan ayrılırken şöyle dedim: "Size doğrusunu söyleyeyim, hiçbir peygamber kendi yurdunda iman 

bulamaz. Sözünün duyulması için onu terk etmelidir." 

73 Bu benim acı kadehimden içtiğim son acı da değildi. Eksik olan daha büyük bir acı vardı - Benim 

soframda yemek yemiş olanlardan ve daha önce kardeşim gibi olanlardan birinin Bana çektirmek zorunda 

kaldığı acı - Beni otuz paraya Davamın düşmanlarına sattığında. 

74 Yusuf'un kardeşleri için olduğu gibi benim de öldüğüm düşünülüyordu. Ama o adam, kendisini 

unutmuş olanların dehşete kapılmış gözleri önünde nasıl göründüyse, ben de öyle göründüm, ama bir ruh 

olarak, ölmediğimi kanıtladığım şaşkın öğrencilerimin gözleri önünde. 

75 Ben buradayım, krallığımdayım, Beni unutmuş olanların, Bana ihanet etmiş ve Benimle alay etmiş 

olanların gelmesini bekliyorum. 

76 İşte buradayım, herkesi sonsuz bir sevgiyle kucaklamak için bekliyorum. 

77 Sizlere son sabah adanmışlıklarından birinde sesleniyorum, bildirimin son yılı yaklaşıyor. Birkaç 

gün, birkaç saat sonra Benim tarafımdan ilan edilen ve halkım tarafından korkulan yıl aranızda başlayacak. 

78 Hepiniz, üzerinize dökmek için sağladığım her şeyi yüreklerinize almak için gerekli hazırlığa sahip 

misiniz? 

79 Size sözümü sunacağım, işimi önünüze koyacağım ve bu bir ziyafetin ışıltılı sofrası gibi olacak. 

80 Masanın ortasında olacağım ve üzerinde ruhun en iyi meyveleri ve en lezzetli yiyecekleri olacak. 

Evin kapıları açık olacak, böylece hiç kimse ziyafetten uzak kalmayacak. 

81 Bu masadan uluslar için yeni mesaj, insanları uyandıran İyi Haber - Ruh'un ölümsüz tohumunu 

insanlık arasında görünür kılan ışık yayılacaktır. 

82 Habil'in saflığı, Nuh'un imanı, İbrahim'in itaati, Yakup'un gücü, Davut'un ilhamı, Süleyman'ın 

bilgeliği, peygamberlerimin doğruluğu, havarilerimin yüceliği, Yahya'nın ruhanileşmesi öne çıkacaktır. 

83 İnsanlar bunlar gibi bir giysi giymek zorunda kalmayacaklar, dış görünüşleri diğerlerinden farklı 

olmayacak, Benim adımı telaffuz etmek zorunda bile kalmayacaklar, çünkü hayatınızın tüm yollarına ışık, 

gerçek, bilgi, sevgi ve adalet tohumları saçacağım. 

84 Bu öğretiyi size ruhani bir armağan olarak veriyorum. Bir insan olarak doğumumla ilgili olarak 

kutladığınız anma saati vesilesiyle Üstadınızın size verdiği son öğretilerden birinin hatırlatıcısı olarak 

bunu kalbinizde saklayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 300 
1 Kalbinizin sessizliğinde varlığımı hissediyorsunuz ve sözlerim sizi ruhani bilginin ışığıyla 

aydınlatmak için indiğinde sevinçle doluyorsunuz. 

2 Ey sevgili öğrenciler, yaşam yolunda çok ağladığınız için ruhunuzu onarın. 

3 İşte yanınızdayım, ruhunuzun ebedi huzuru için savaşmanız için size güç veriyorum. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim, insanlık Beni tanımadan önce bile, Ben sizi sonsuzluktan aydınlatıyor ve 

kalplerinizle konuşuyordum. Çünkü Baba'yla Bir olduğum için, her zaman O'nun içindeydim. Dünya Beni 

İsa'da kabul edene ve Tanrı Sözü'nü duyana kadar insanlığın üzerinden çağlar geçmesi gerekti, ancak o 

dönemde öğretimi duyan herkesin Tanrı'nın Mesih'teki varlığını hissetmek için gerekli ruhsal gelişime 

sahip olmadığını söylemeliyim. Bu nedenle, çağrılanlar arasından gerçeğe sadık bir şekilde tanıklık etmesi 

gerekenleri seçmem gerekiyordu. Geri kalanlar için öğretimi o dönemde uygulamak zordu, çünkü 

yüreklerinde putperestlik ve paganizm hüküm sürüyordu. Ancak sevgi sözü, Efendilerinin çarmıhını 

kucaklayacak nesillerin beklentisiyle vicdanlara silinmez harflerle yazılmıştır. 

4 O zaman benim sevgi izimin peşinden gidenler sadece on iki öğrenci ve birkaç kalabalık değil, 

geleneklerini, yaşamlarını ve Tanrı'ya ibadetlerini değiştiren halklar ve uluslardı. 

Bunu size söylüyorum çünkü bugün, yeni bir zamanın şafağını deneyimlerken, ruhunuz yeni bir 

mesajın ışığına kavuştu. 

Gören ve işiten herkes bu vahyin özünü ve anlamını anlayamayacaktır. Bazıları bu ışığı almak için 

yeterince evrimleşmişken, diğerleri - isteseler de - gizemle örtülmüş olarak görecekleri birçok öğretiyi 

anlayamayacaklardır. 

Ancak zaman geçecek, yeni nesiller dünyaya gelecek ve benim bildirimin yayınlandığı günlerde sadece 

birkaç kişinin aldığı bu ışık büyük kitlelerin, büyük halkların ve ulusların zihninde parlayacak. 

5 Şu anda Beni ruhlarına kabul etmiş olanlar burada öğrencilerim olarak kalacaklar ve spiritüalizmin 

bir barış ve bilgelik öğretisi olarak çiçek açacağı kişiler gelene kadar nesilden nesile sadakatle aktarılacak 

olan bu ilahi mirastan sorumlu olacaklardır. 

6 Bu zamanda benim öğrencilerim kimler? Bu kelimeyi seven ve onu taşıyan herkes. 

7 Yaşam Ekmeği'nden, en iyi yiyecekten pay almaları için pek çok kişiyi çağırdım ve soframa davet 

ettim. Onların seçilmiş kişiler olmalarını istiyorum, çünkü tohum bekleyen tarlalar çok geniştir. 

8 İnsanlar: Size birçok kez "izlemenizi", çalışmanızı ve hazırlıklı olmanızı söyledim, çünkü sonsuza 

dek cahil kalmayacaksınız. Arkadaşlarınızın, bir buluşma yerinin inzivasında ve alçakgönüllülüğünde 

Rab'bin sesini duyan bu halkın varlığını keşfedecekleri gün yaklaşıyor ve neler olduğunu, mesajımın ne 

olduğunu ve size gerçeğime dair hangi kanıtları verdiğimi bilmek isteyecekler. 

9 Her türden erkek ve kadın tanıklığınızı arzulayarak kalplerinizin kapılarını çalacaktır. Buradaki 

insanların benim öğretilerimi ses taşıyıcılarının aklı aracılığıyla duyma şansına sahip olmadıkları için, 

hemcinslerinizin benim tezahürümün ne olduğu konusunda net bir fikre sahip olabilmeleri için bu 

tanıklığın açık olmasının doğru olduğunu düşünmüyor musunuz? 

10 Zamanınızın bir kısmını Sözüm üzerinde düşünerek geçirseydiniz, öğretilerimi size açıklamak için 

aşağı inmeme gerek kalmazdı. Çünkü o zaman meditasyonunuz, düşünceleriniz ve içsel öz incelemeniz 

sorumluluğunuzun boyutunu anlamanızı sağlayacaktır. 

11 Sizinle bu formda konuşmam için Bana bırakılan zaman çok kısaydı ve kavramakta çok yavaş 

olduğunuz için, öğretilerimi sonuna kadar genişleterek size yardımcı olmak zorundaydım. 

12 Benim hakkımda vereceğiniz tanıklığın Sözlerimi insan kardeşlerinize tekrarlamakla sınırlı 

olmadığını anlayın - hayır, bu kolaydır ve fazla bir hazırlık gerektirmez. O halde, söylediğim gibi 

tekrarlamak için bu kelimeyi hafızanızda ya da yazılarınızda tutmanız yeterlidir. Ama sözümün özünü elle 

tutulur hale getiren sevgi eserlerinizle gerçek tanıklığı vermeniz gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman aynı 

zamanda onu iyice ve basit bir şekilde açıklayın ve insanı aşan eserlerle kanıtlayın. O zaman kendinizi 

haklı olarak 'Üçüncü Çağda Sözümün tanıkları' olarak adlandırabilmeniz için gerçek bir ruhsallaşmaya 

ulaşmanız gerektiğini anlamanız gerekecektir. 

13 Size öğrettiğim işleri onlarla birlikte yaparsanız, gerçeğin en büyük kuşkucuları bile ne büyük bir 

uysallıkla boyun eğeceklerdir! 
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14 Komşularınıza karşı gerçekten sevgi duyuyor ve merhametinizi paylaşmalarını istiyorsanız, bu 

öğretiş üzerinde dikkatle düşünün ve yapabileceğiniz en büyük içtenlikle savaşa hazırlanın. O zaman haklı 

olarak "Üçüncü Çağda Tanrı'nın Şahitleri" olarak adlandırılacaksınız. 

15 Her birinizin kendi görevini üstleneceği ve bunu hemcinslerine karşı gerçek bir sevgiyle yerine 

getireceği saat yaklaşıyor. 

16 Ben ayrılışımı hazırlarken, siz de dünyadaki ruhani çalışmalarınızı hazırlamalısınız. 

17 Öğretilerimi hafızanızda tutamadığınız için pişmanlık duyduğunuzu ve bu gerçeği destekleyecek 

argümanlar olmadan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağınızdan korktuğunuzu görüyorum. Ama ben 

size korkmamanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü ayrılışımı hazırladığımda, zamanı geldiğinde, bu halkın 

bağrında Üçüncü Çağ'ın öğretilerini ve devrimlerini içeren bir kitap üretilmesi emrini vereceğim; öyle ki 

bu kitap, içinde benim doktrinel söylemlerimi bulacak, onları inceleyecek ve kendilerini benim gerçeğime 

tanıklık etmeye hazırlayacak olan çok sayıda insanın eline geçebilsin. 

18 Sözlerimi koruyacak olan yazılar büyük önem ve yararlılık taşıyacaktır. Çünkü ancak ben 

ayrıldıktan sonra kendinizi gerçekten bu çalışmaya adayacaksınız. 

19 Bu kitap sayesinde, Benim öğretimi duymuş ama birçok dersi ve pasajı unutmuş olanlar, Benden 

ilahi mesajları aldıkları anları duygu ve zevkle hatırlayacaklar. Ve Beni duymamış olanlar öğretilerimin 

anlamına hayret edecekler ve Sonsuzlukta Cennetin Krallığını görecekler. 

20 Öğrenci kapsamlı ve bilinçli bir çalışmadan geçtikten ve ruhsallaşmayı başardıktan sonra, artık 

maddi kitaba ihtiyaç duymayacaktır. Kendini hazırladığı her an için dudakları, bilincinde sonsuza dek 

yazılı kalacağı ruhundan ilham alarak sözümü aynen tekrarlayacak. 

21 Kutsanmış olun - bu anı bekleyerek izleyen sizler, çünkü ruhta ve gerçekte tazeleneceksiniz. 

Güçlenmiş olarak geri döneceğiniz bir ışık dünyasına yükseleceksiniz. 

22 O zaman, Sözümü özleyerek bu şekilde geldiğinizde, kendinizi dünyaya ait olan her şeyden özgür 

kılarsınız. Bana gelin ve ilahi özün kadehini için. 

23 Ruhsal ziyafetten pay aldıktan sonra, dünyadaki yaşam size daha katlanılabilir, çarmıh daha hafif, 

denemeler daha hafif görünür. 

24 Evet, çocuklarım, ruhsal bir asaya yaslanan kişi yorulmaz. Cennete bakan yeryüzüne düşmez! 

25 Ah, ruhani vadiden sizi takip eden, size yardımcı olan ve size ilham veren ne kadar çok ışık ve 

sevgi dolu varlık olduğunu bir bilseniz! Ama içinizden geleni yapmazsanız onlardan size yardım 

etmelerini nasıl isteyebilirsiniz? 

26 Size merhamet edenlerin etkisini ve yardımını açıkça hissetmek istiyorsanız, inancınız, onların 

yönlendirmelerine itaatiniz, güveniniz, duyarlılığınız ve dua için iyi bir ruh eğiliminiz olmalıdır. O zaman 

yaşam yolculuğunuzda mucizeleri deneyimleyebileceksiniz. 

27 Sözüm, acı çekmekten katılaşmış yüreğinizi sevgi dolu hale getirir. Sizler de hemcinslerinizin 

öğretmenleri olduğunuzda, onları teselli edici sözleriniz ve sevgi dolu çalışmalarınızla 

cesaretlendirmelisiniz. 

28 Samimiyetin, sevginin ve doğruluğun kanıtı karşısında kim ikna olmaz ki? Aranızda kim Sözümü 

işittiği ilk gün onu kabul ettiğim cümleleri hatırlamaz - şefkati ve tekilliğiyle Beni tanımasını sağlayan o 

unutulmaz sesi? 

29 Suçlarınızı bağışlıyorum, ama aynı zamanda sizi düzeltiyorum ki bencilliği yüreklerinizden söküp 

atasınız, çünkü bu ruhu en derinden aşağı çeken zayıflıklardan biridir. İkinci Çağ'da size öğrettiğim gibi, 

kardeşler arasındaki görevlerinizi hatırlamanız ve yolunuz boyunca sevgi ve bağışlama tohumları ekmeniz 

için vicdanınız aracılığıyla size dokunuyorum. 

30 Mesih'in çarmıhı ağırdı, yolu çok acı ve ıstıraplıydı, tırmanışı çok kayalıktı; yine de kendi acımı 

unutarak, acı çekenleri teselli ettim ve cellatlarımı kutsadım. 

31 Sizler, ruhu Üç Zaman'ın ışığını almış insanlarsınız: Ne kadar çok sefalet ve acı olduğunun farkına 

varın. İnsanlığı sevgiyle doldurmak gerekir. Onları iyi işlerle tohumlayın, iman ve umutla aydınlatın, 

esenlikle doldurun. 

32 Bu iş için Benim gücüm ve Benim sevgim yeterli olacaktır. Ancak, birbirinizi sevmeyi öğrenmek 

için yaratıldığınıza göre, ruhsallaşmanın askerlerinden, Yasamın sadık koruyucularından oluşan muazzam 

bir ordu gibi olacak bir halkın ortaya çıkması gerekir ki, yanlış olan pek çok şeye karşı Benim gerçeğimi 

uygulayabilsinler ve karanlığın içinde ışığı yakabilsinler. 
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33 Yakında dünyada yeni bir savaş patlak verecek. Bu, insanlığın daha önce hiç yaşamadığı bir savaş 

olacaktır - dünya görüşleri, felsefeler, doktrinler, ideolojiler, inançlar ve dinler savaşı. 

34 İnsanlar: Bu zamana hazırlıklı olmalı ve çocuklarınıza uyandırma çağrısı yapmalısınız. 

35 Materyalizm dalgası yükselecek ve sorunlu bir deniz, acı, umutsuzluk ve insanların 

adaletsizliğinden korkan bir deniz haline gelecektir. İnsanların tutkuları, arzuları ve nefretleriyle dolu bu 

denizde sadece tek bir tekne yüzecek ve o tekne de benim Yasam olacaktır. Ne mutlu o zaman geldiğinde 

güçlü olanlara! Ama uyuyanların vay haline! Zayıfların vay haline! Dini fanatizmin temellerine güvenen 

halkların vay haline, çünkü bu azgın dalgalara kolayca av olacaklar! 

36 Savaşı öngörmüyor musunuz, ey insanlık? Sözüm, zamanı geldiğinde kendinizi savunmaya 

hazırlanmanız için sizi harekete geçirmiyor mu? Işığım herkesin içindedir, ama sadece dua edenler, 

hazırlık yapanlar onu görür. Işığım sizinle önsezi yoluyla, ilham yoluyla, sezgi yoluyla, rüyalar ve parmak 

izleri yoluyla konuşur. Ama siz her ruhani çağrıya sağırsınız, her ilahi işarete kayıtsızsınız. 

37 Yakında sözümün yerine geldiğini görecek ve tüm bunların doğru olduğuna tanıklık edeceksiniz. 

38 Öğretilerim ve adım tüm saldırıların ve zulümlerin hedefi olacak, gerçeğin düşmanlarının size 

zulmetmesinin nedeni bunlar olacaktır. Ancak öğretilerim aynı zamanda ayağa kalkıp inancı savunanların 

ışın kılıcı ve masumların arkasında koruma bulduğu kalkan olacaktır. Adım tüm dudaklarda olacak, 

bazıları tarafından kutsanacak, diğerleri tarafından lanetlenecek. 

39 İnsanın tüm yetileri serbest bırakılacaktır: zekası, duyguları, tutkuları; ruhani yetileri uyanık ve 

savaşmaya hazır olacaktır. 

40 O zaman ne karışıklık olacak! Bana inandığını sanan kaç kişi bunun gerçek bir inanç olmadığına 

kendini ikna etmek zorunda kalacak! Birçok evde ve kalpte sevgi ve umut lambası sönecektir. Çocukların 

ve gençlerin dünyadan başka bir Tanrısı, dünyadan başka bir yasası olmayacaktır. 

41 Bu kaos karşısında sizlere soruyorum: Bundan sonra hangi görevi yerine getireceksiniz? Sana 

emanet ettiğim bu mücevheri saklayacak mısın? Öğretilerimin kitabını kapatacak ve böylece öğrencilerim 

olarak size verdiğim yetkiyi reddedecek misiniz? Hayır, sevgili insanlar, kasırga sizi şaşırtmasın diye sizi 

hazırladım ve sizinle savaşanların belagati ya da bilgisi gözünüzü korkutmasın diye sizi cesaretlendirdim. 

Kitaplar, unvanlar ve isimler insani gösterişlerdir. Ama vaaz edeceğiniz şeyler ebedi gerçeklerdir. 

42 Aranızda anlaşmazlıklara, kınamalara ve tartışmalara neden olan bir karışıklık hareketi patlak 

verdi. Uykuya dalmış olanların uyanması ve sonunda İşimin tanımını bulmanız için bu denemenin 

insanları etkilemesi gerekliydi. 

43 Bu içsel mücadeleden korkmayın, millet. Uyanışınız için bunun gerekli olduğunu size tekrar 

söylüyorum, çünkü rutininizden ve geleneklerinizden yeni bir kült yaratıyorsunuz. Ama gerçekten, size 

söylüyorum, spiritüalizm herhangi bir rutine, alışkanlığa, geleneğe veya dış törene tamamen yabancıdır. 

44 Sizi gafil avlayan bu denemede, bazıları gerçek ruhsallaşmayı gerçekleştirmediğiniz inancıyla 

uyandı. Bunlar bir süreliğine geri çekilmek zorunda kalacaktır, çünkü çoğunlukta olan insanlar kendi 

gelenek ve göreneklerine bağlı kalacak ve sonuçta bunları kanunmuş gibi kabul edeceklerdir. 

Daha sonra bu insanların meditasyon yapabilmeleri ve içsel olarak düşünebilmeleri, 

gözlemleyebilmeleri ve kendileri için deneyim kazanabilmeleri için mücadelede bir duraklama olacaktır. 

Çünkü daha sonra savaş en büyük güçle yeniden patlak verecek, böylece öğretilerimin özü parlayacak ve 

çalışmalarım tüm saflığı ve ruhaniliğiyle anlaşılacaktır. 

45 Bu ikinci sınavda, çoğunluk gözlerini gerçeğe açanlar olacak ve işime uygun olmayan kült 

eylemleriyle diğerleri, anlayışa, düzeltmeye gelene kadar kardeşlerinin arasından çekilmek zorunda 

kalacaklar ve insanlara yeniden katılabilecekler. 

46 Sınavların sizi sarsması ve uyandırmasının gerekli olduğunu anlayın. Çünkü siz kendi başınıza 

rutininizi bozmazsınız. 

47 Aranızda var olan bu uyum ve huzur ancak gerçek ruhanileşme kalbinize girene kadar görünür. 

Ama önce birçok yönden sınanacak ve arınacaksınız. 

Bu zamanda verilen sözümün tanıkları olarak bırakıldığınızın ve tanıklığınızın yanlış değil, 

aktarabildiğiniz kadar sadık olması gerektiğinin farkında olun. 

48 Bugün sizi arındıran acıdır. Yarın sizin ruhanileştirmeniz olacak! 

49 Öğretilerimi tamamladıktan ve denemelerinizden geçtikten sonra, aranızda karışıklık ve acı devam 

ederse, Benim önümde bunun için hiçbir gerekçeniz olmaz ve şu anda yaşadığınızdan daha büyük bir 
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denemeye maruz kalırsınız. Gerçeği seviyor musunuz? Barışa özlem duyuyor musunuz? O zaman Sözümü 

talep ettiği içtenlikle izleyin ve ruhunuz uyuma götüren yolu bulacaktır. 

50 Geçmiş zamanlarda peygamberlerin ağzından konuştuğumda Kendimi sınırladığım gibi, bu 

zamanda da bu ses taşıyıcıları aracılığıyla Kendimi bildirdiğimde ışığımı ve vahiylerimi sınırladığımı 

anlayın. 

51 Birini ve diğerini, uçurumun ya da yok olmanın eşiğindeyken insanlığın yargılanma saatlerinde 

gönderdim. 

52 Bu Üçüncü Çağ'da Sözümü duyurduğum kişiler de, uyuyanı uyandıran ve yoldan çıkanı uyaran 

sesin dudaklarından çıktığı peygamberlerdir. 

53 Peygamberlerin sözleri her çağın karanlığında bir trompetin parlak sesi gibi olmuştur. Pek çok kişi 

bunu duydu, ancak hepsi buna inanmadı. İnsanlar neden peygamberlerin sesini duymak istemediler? 

Çünkü her zaman yaklaşan olaylardan bahsettiler ve İlahi Adaleti duyurdular. Her zaman "Dua edin, 

izleyin, tövbe edin, kendinizi lekelerinizden arındırın, tövbe edin" dediler. 

54 İlk zamanların peygamberleri sezgiseldi, ağızları bilmedikleri birçok olayı duyurdu. Mesih'in var 

olduğunu bilmiyorlardı ama yine de hepsi O'ndan söz ediyordu. Kurtarıcı'nın dünyaya gelmesi için 

yüzyıllar geçmesi gerekecekti, ama peygamberler daha şimdiden O'nun bir insan olarak gelişinin, 

yaşamının ve ölümünün nasıl olacağını söylüyorlardı. 

55 Yeni öğrenciler ve aynı zamanda Üçüncü Çağ'ın peygamberleri olarak ne kadar çok ışık aldınız! 

Şimdi farklı illeri ve halkları ziyaret edip her bir yerin sakinleriyle ihtiyaçlarına, anlayışlarına ve 

gelişimlerine göre konuştukça sezgilerinizi kanıtlamaya başlıyorsunuz. 

56 Bazıları sesinizi dinleyecek, diğerleri sizinle dalga geçecek. Ancak yenilenme olan tövbeyi - tövbe 

ve iman olan duayı - kardeşlik ve sevginin ifadesi olan merhameti vaaz etmekten vazgeçmemelisiniz. 

57 Doğru ve erdemli yaşamınızın hemcinslerinize aşıladığınız inanca bağlı olduğunu, yani onların 

özel yaşamınızda bile sizi araştırıp gözlemleyerek vaaz ettiğiniz öğretinin doğruluğunu işlerinizde 

arayacaklarını unutmayın ve her zaman bunun bilincinde olun. 

58 Alçakgönüllü, sade, mütevazı olun ama her zaman sağlam bir inanç ve sarsılmaz bir gayret 

gösterin. 

59 Bu Üçüncü Çağ'da vahyimin emanetçisi olan bu halk, henüz bir ışığın taşıyıcısı olarak 

algılanmıyor. Ancak insanlığın benim geri dönüşümle ilgili gerçeği ve tezahürümle ilgili her şeyi bilmekle 

ilgilenmesi için fazla zaman geçmeyecek. Sizi sorgulamaya gelecekler ve buna hazırlıklı olmalısınız. 

60 Size gerçekten söylüyorum, en düşmanca medyada bile sözlerinizi almak için açılacak birileri - tek 

bir kalp bile olsa - olacaktır. 

61 Kendinizi ruhsallaştırın ve içsel söz armağanını geliştirin; o zaman savaşta ya da deneme anlarında 

tereddüt etmeyeceksiniz. 

62 Bugün dünya sizi tanımıyor, ama size doğrusunu söyleyeyim, ulusların sizi merakla bekleyeceği 

günler gelecek. Bu, büyük denemeler ve felaketler ülkelerde kendini hissettirdiğinde ve spiritüalistlerin 

vebalar ve bilinmeyen hastalıklar üzerinde güce sahip oldukları bilindiğinde gerçekleşecektir. 

63 Kamplarında İsa'nın elçisinin ve işçisinin gelmesini bekleyen hastalar olacaktır; bu kişi onları 

samimiyet ve hayırseverlik merhemiyle "meshedecektir". Kapıları açık olan evler, varlıkları aracılığıyla o 

kalplere huzur ve ışık getirecek olan öğrencileri bekliyor olacak. 

64 Size verdiğim işaretlere karşı kör olan ve her şeyi şansa bağlayan şimdiki nesiller, gelişime eşlik 

eden olayların anlamını, tezahürüm sırasında varlığımı ve sözümün sonucunu araştıracaklar ve bunların 

gerçekten de geçmiş zamanlarda vaat edilen işaretler olduğunu söylemek zorunda kalacaklar. "Ağacın 

hiçbir yaprağı Baba'nın İsteği olmadan hareket etmez" diyecekler ve sözleri gerçeğe uygun olacak. 

65 Sevgili insanlık, sen benim kurtarmak istediğim, çölde ziyaret ettiğim ve hapishanesinde teselli 

ettiğim kızımsın. Varlığımı hissedin ve size söylüyorum, hiçbir eksiğiniz kalmayacak. 

66 Güvenin, umudunuz olsun! Çektiğiniz sıkıntılar büyük, kefaret günleriniz uzundu. Ama yakında 

önünüzde daha saf bir yol göreceksiniz, yakında o çok özlediğiniz huzura kavuşacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 301 
1 Sözümle sevinin, ey Baba'nın büyük bir hevesle beklediği ve uğruna dünyaya gelip Kanını 

döktüğü canlar! 

2 Buradaki kalabalıklar inananlardan ve inanmayanlardan oluşur, ancak hepsi sevgiye aç, ışığa ve 

gerçeğe susamış ruhlardır. İman edenler beslenip güçlenirken, imansızlar sonsuz yaşam ekmeğini reddeder 

ve açlık ve susuzluklarına katlanmak zorunda kalırlar. Materyalizm, cehalet ve fanatizmle dolu bir 

yaşamla kafası karışmış ruhlar unutamazlar ve sonra varlığımı tanır ve hissederler. Onlar insanların 

yargılarından korkan kalplerdir. Başkalarının kendileri hakkında ne söyleyeceğini düşünürken, özümü 

hissetmek için ruhlarındaki yüksekliğe nasıl konsantre olabilirler? Sonunda Benim Varlığımın o yerlerde 

gerçek olmadığını söyleyecekler, oysa gerçekte mevcut olmalarına rağmen Benimle birlikte olmayan 

kendileridir, çünkü ruhları düşüncelerinin, ilgilerinin, endişelerinin ve tutkularının onları tuttuğu yerde 

kalmıştır. 

Çok iyi geldim, sizinle çok iyi oldum, çünkü her zaman Bana ihtiyacı olanları düşünüyorum - acı 

kâsesini içenleri, kulluk ve aşağılanma ekmeğini yiyenleri. 

3 İnsanlar inanmak istemezler çünkü kibirlerini ve fanatizmlerini yenecek iradeden yoksundurlar. 

Öte yandan, inanmak isteyip de inanamayanlar da var çünkü içlerinde var olan bir şey onları yanıltıyor ve 

mesajımın hakikatini keşfetmelerini ve bundan zevk almalarını engelliyor. 

4 Bu çocuklarımı terk ettiğimi mi sanıyorsunuz? Bana sırtlarını döndüklerinde ve onları çağırdığım 

yoldan ayrıldıklarında onları unutacağımı mı sanıyorsunuz? Hayır, millet. Ruhum onları yorulmadan 

izleyecek, engelleri aşmalarına yardım edecek, onları sınayacak, Sözümde duyduklarının doğru olduğunu, 

çağrımın gerçek olduğunu onlara birçok şekilde gösterecektir. Hepsi geri dönecek, bazıları bir şekilde, 

diğerleri başka bir şekilde - bazıları bir zamanda, diğerleri başka bir zamanda. Ama ben her zaman onları 

sevgiyle karşılamak için orada olacağım. 

5 Size Ruh'un ekmeğini ve şarabını sunuyorum, yiyin ve için ey insanlar. Üçüncü Çağ'ın gıdasını 

alın ve onunla beslenin. Bu ekmekten yiyen kişi kutsanmıştır, çünkü uyanacak, gözlerini ışığa açacak ve 

durgunluğundan çıkacaktır. 

6 Uzun zamandır sizinle bu şekilde konuşuyorum ama bu öğretiler ve vahiyler bölümünü 

kapatacağım gün yakındır. Ancak o zaman ne işim ne de ilahi öğretilerim sona ermiş olacak. Ancak bu 

ruhani hazırlık dönemi yine de sona erecektir. 

7 Bu süre zarfında Ses Taşıyıcısı aracılığıyla Babalarının sesini duyan insanlar, insanlarla konuşma 

ve aldıkları talimata eserleriyle tanıklık etme misyonuyla yeryüzünde kalacaklardır. 

8 Sözüm, bu Üçüncü Çağ'da kendini göstermeye başladığından beri sevgi ve merhamet içermektedir. 

Yine de, anlamı adalet içermesine ve sizi hesaba çekip düzeltmesine rağmen, şimdi sonu yaklaştığında, 

adaletinin nasıl yoğunlaştığını ve aynı zamanda şefkatinin kalbinizi nasıl kapladığını fark edin. 

9 Mücadelede ihtiyaç duyacağınız tüm cesaretlendirmeyi son öğretilerimde bulmanızı istiyorum. 

Yüreğinizde ilahi bir tat bırakmak istiyorum ve yüreğinizde hiçbir acı kalmasın, böylece Beni her zaman 

sevgiyle hatırlayın ve sözlerim hafızanızdan canlanma çağrıları, kutsamalar, ilham ve merhem olarak 

çıksın. O zaman o talimat zamanını içsel bir duyguyla hatırlayacaksınız ve Altıncı Bölüm'de Yaşam 

Kitabı'nın mühürlerini çözenin ve onu gözlerinizin önünde açanın gerçekten Üstat olduğunu anladığınızda, 

Işık ve Ruh Çağı olan Üçüncü Çağ'ın kapılarını açmak için anahtarı alanın İlyas olduğunu anlayacaksınız. 

10 İnsanlığın maddi yaşamın ötesindeki ruhani varoluş bilgisine olan inancının güçlenebilmesi için, 

geçmiş zamanlarda size "melekler" adını verdiğiniz Baba'nın elçilerinin bazı tezahürleri bahşedildi. 

Bu ilk tezahürleri, gizli hazineme biraz daha girmenize izin vermek için İsa aracılığıyla 

gerçekleştirdiğim bazı işler izledi. Bunlardan size aşağıdakileri hatırlatmak isterim: Yeryüzüne gelişimi 

ilan eden ışık varlıklarının varlığı; "cinlenmiş" olarak adlandırılan şaşkın ruhların insanlar üzerindeki 

etkisi; "başkalaşım" anında Benim tarafımdan kanıtlanan ruhun bedeninden çıkışı ve bedenine geri 

dönüşü; ve çarmıha gerildiğim gün Kudüs'te tezahür edenler gibi, cehaletin karanlığı onları kuşattığı için 

gerçek krallıklarına yükselmeyen varlıkların maddeleşmesi. 

11 Bu dersler ne kadar derindi! Ama o zamanın ikiyüzlü kâhinleri ve Ferisileri gibi, bunların içerdiği 

ışığı tanımak istemeyen insanlar, tüm ruhsal bilgileri kötü güçlere atfettiler. O zaman İsa'nın şeytanla 

anlaşma yaparak ele geçirilenleri iyileştirdiğini söylemediler mi? Aynı şekilde, bu zamanda, ruh olarak 
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geldiğimde - çünkü bu Benim gerçek özümdür - size ruhun yaşamı hakkında başka bir öğreti vermek için - 

ama size ifşa ettiğim şeyi kişisel olarak deneyimleyebileceğiniz daha ayrıntılı, daha net ve daha derin bir 

öğreti. 

12 Bazıları, bu çağda bu halka bahşettiklerimin, insan aklı ve aynı araçları kullanan ruhani dünya 

aracılığıyla tezahürüm göz önüne alındığında çok büyük olduğuna inanıyor. Bazılarına ise bugüne kadar 

elde ettikleri şey o kadar büyük görünmüştür ki, artık bunun aşılamayacağını varsaymaktadırlar. 

Buna karşılık size şunu söylemeliyim: Bu zamanda aldığınız ve deneyimlediğiniz şey, spiritüalistlerin 

gelecekte, tüm önyargıları aşıp ruhu ve zihni özgürleştirdiklerinde, sizinkinden daha büyük bir ilerleme 

kaydettiklerinde deneyimleyeceklerinin küçük bir ön göstergesidir. 

İnsanlığın evrimine uyarlanacağı için yarın yapılması planlanan bu mitinglerin gidişatını kim 

durdurabilir? Kör fanatizmleriyle karşı çıkanlar aptal ve mantıksız olacaktır. 

13 Her çağ insanlığa zihin ve ruh için yeni ve harika bilgiler getirmiştir. Hepiniz ilahi mesajlarımı 

almaya hazır olun, çünkü yeni bir zamanın kapıları açıldı ve farkına varmanız ve bilmeniz gereken çok şey 

var. 

14 "Hemcinslerinize merhamet edin ve yine merhamet edin," dedi İlyas bu sırada size. Ancak yoksul 

insanlar kendilerine şunu sorarlar: Hiçbir şeyimiz olmadığına göre ne verebiliriz? 

Doğru, hiçbir şeye sahip değilsiniz. Ama size Sözümde verdiğim lütuf ve bilgiyi biriktirirseniz ve 

ruhunuzu doldurduğum armağanları ortaya çıkarırsanız, sonsuza dek verebilirsiniz ve servetinizin asla 

tükendiğini görmezsiniz. 

15 İşte Ruhumun size bahşettiği faydalardan bazıları: Her bedensel rahatsızlığı iyileştirmek ve ruhun 

her üzüntüsünü gidermek için şifalı merhem; sizin için ebedi huzur ve onu kalbinde taşımayana 

verebilmeniz için; yolunuzu aydınlatmak, adımlarınıza rehberlik etmek ve size asil düşüncelerle ilham 

vermek için ruhun ışığı ve bilime nüfuz etmek için aklın yüce eserleri. 

Size ruhani dua getiriyorum - sizi İlahi Olan'la temasa geçiren ve sizi mesajlarımın ve vahiylerimin 

aktarıcıları ya da araçları yapan dua. 

Ayrıca ruhunuza kehanet armağanını da döktüm; bu armağandan sezgi ve önsezi doğar; çünkü bu 

armağan sayesinde her birinizin kat etmesi gereken yolu önceden fark edebileceksiniz. 

16 Bunlar ve diğer armağanlar size emanet edildi. Bu kadar çok lütfa sahip olduğu halde kim muhtaç 

olduğunu iddia edebilir? Ruhunda böylesine görkemli bir miras taşımasına rağmen, kim - dünyaya ait olan 

şeylerde fakir olduğu için - hayırseverlik yapmayı reddedebilir? Geriye kalan tek şey kalbinizin benim 

ilahi ışıltımla temas ettiğinde açılmasıdır, tıpkı üzerlerine okşayıcı çiy düştüğünde kalikslerin açılması 

gibi. O zaman kendinizi dikenli yollardan yukarı tırmanacak kadar güçlü hissedecek ve size bir fayda 

arzusuyla yaklaşan herkese bir şeyler verebilecek durumda olacaksınız. Çünkü o zaman benim ruhumla 

dolacaksınız. 

17 İkinci Çağ'da size merhamet gösterebilmek için dünya nimetlerine sahip olmanın gerekli olmadığı 

gerçeğinin en açık ve en canlı örneğini verdim ve eğer kişi herkes için sevgi dolu bir kalbe sahipse ve acı 

çekenlere sempati duymaya ve onları teselli etmeye hazırsa, mucizeler gerçekleştirilebilir. 

18 Ekmek kıtken çoğalttım, suyu şaraba çevirdim, hastaları sağlığına kavuşturdum, ele geçirilmiş 

savunmasızları özgür bıraktım, ölülere yeni bir hayat verdim, katı kalpleri bir sözle yumuşattım ve ruhları 

ışıkla doldurdum. Kendinizi hazırlarsanız siz de bunların bir kısmını ya da çoğunu yapabileceksiniz. 

Bu çalışmaları sizin için örnek olarak yaptığımdan, bu sizin de bunları yapabileceğinizin kanıtıdır. Bu 

nedenle, bunları yapamayacak kadar önemsiz ve beceriksiz hissediyorsanız, varlığınızın tüm armağanlarını 

ve yeteneklerini uyandırırken Beni aranızda yeniden tanıyın ki bir daha asla yoksul olduğunuzu 

söylemeyesiniz. Çünkü böyle yaparak, O'na ulaşabilmeniz için size her şeyi veren Babanıza hakaret etmiş 

olursunuz. 

19 İlyas'ın size şöyle dediğini unutmayın: "Merhamet edin ve yine hemcinslerinize merhamet edin", 

özellikle de çok şeye sahip olduğunuzu ve çok şey verebileceğinizi bildiğiniz için. 

20 Üçüncü Zaman'ın kudret helvası toprağa dokunmadan üzerinize iner çünkü ruhunuz tarafından 

emilir. 

21 İnsanlar, sizler insanlığın aynasısınız ve bu nedenle sizi vekâleten kabul ediyorum. Aranızda acılar, 

zayıflıklar, inanç eksiklikleri, anlaşmazlıklar, bölünmeler ve savaşlar buluyorum. Sizinle konuştuğum şeyi 
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herkes için söylüyorum ve şimdi birkaç kişiye verdiğim şeyi yarın hemcinslerinize vereceksiniz, çünkü 

mesajım tüm insanlar içindir. 

22 Sizi birleşmiş görmüyorum ve bugün bile sözümü yaymak için yola çıkamazsınız, çünkü 

vicdanınız, nasıl koruyacağınızı bilmediğiniz sürece birlik ve uyumu vaaz etmenize izin vermez. Ama 

yakında bu halkın tüm çocuklarının benim öğretimi bir barış, kardeşlik ve maneviyat sancağı gibi yaymak 

için birleşecekleri zaman gelecek. 

23 Yaşam yolunda çok dolaştınız; ama şimdi geri dönüşe başlama zamanı geldi. 

24 Uzun bir deneyim yolundan geçtiniz. Körlük ve cehalet olan bu masumiyet, deneyim ışığına 

eriştiğinizde ortadan kayboldu. Dahası, kendinizi lekelediniz ve bunun için sizi temizleyecek ve 

arındıracak sınavlar ve acılar var. 

25 Cahil adam kördür, hiçbir şey anlamaz ve Baba'ya dönüş yolunu bilmez. Deneyim kazanan kişi 

yolu bilir ve nereye gittiğini bilir. 

26 Bununla, ruhunuzun mükemmelliğe ulaşabilmesi için uzun yolculuklarda çektiğiniz acıların, 

yaşam denemelerinin, ayartmaların ve edindiğiniz her zor ve acı deneyimin anlamını kolayca 

anlayabileceksiniz. 

27 Bu, hayatın size neden ilerlemek için çözmeniz gereken bu kadar çok sorun çıkardığının 

açıklamasıdır. 

28 Bu nedenle, size bu gerçeği söylemek için gelmem gerekiyor, çünkü ancak o zaman kendinizi 

umut ve idealizmle donatabilirsiniz. Dağdaki Vaaz'ı size sürekli olarak tekrarlamazsam, yaşama 

cesaretinizi kaybedeceksiniz çünkü artık yaşam mücadelesinin anlamını tanımayacaksınız ve sonsuza dek 

acı çekmeye mahkûm olduğunuza inandığınız için acıya yenilmenize izin vereceksiniz. 

29 Öğrencilerim olmanızı istiyorum, ama siz Benim küçük çocuklarım olmaya devam etmekte ısrar 

ediyorsunuz. Ne kadar sık Bana şöyle dediğinizi duyuyorum: "Baba, neden bize bu kadar çok sefalet 

gönderiyorsun? Neden dualarımıza cevap vermiyorsun? Baba, sen bizi duymadın." 

30 Şikayetinizi duydum ve size söylüyorum: Her zaman duanızı kabul ettim, ama her zaman tam 

istediğiniz anda arzuladığınız şeyi size vermek zorunda değilim, bu sizin arzunuza göre değil, Benim 

İsteğime göre olacaktır. Göreviniz dualarınızın örtüsünü yaymak, iyi düşüncelerinizle yolları aydınlatmak 

ve karanlığı ortadan kaldırmaktır, böylece Ben'in onlara huzurumu gönderme anı geldiğinde insan 

kardeşleriniz hazırlıklı olacaktır. 

31 Benim adaletim önünde değerli olan dışsal zafer değil, sizin çabanızdır. Çünkü bu sayede gelişime, 

deneyime ve mükemmelliğe ulaşacaksınız. 

32 Her yere ışık götürme görevini emanet ettiğim ve nerede olursanız olun meşale gibi olmanız 

gerektiğini söylediğim sizlersiniz. O zaman dağları yerinden oynatacak ve diyarları aydınlatacak iman 

evlatları kimler olacak? 

33 Sözümün içerdiği her şeyi anlamış olsaydınız, içerdiği iyiliği yaymak için sağlam adımlarla ve 

aceleyle yola koyulurdunuz. Anne babaları öldüğü için şefkatsiz ve eğitimsiz çocuklara acıyarak 

bakarsınız. 

34 İdealsiz yaşayan gençlere merhametle bakardınız, çünkü insanlar kendilerini hayata zor açan 

kalplerin inancını öldürdüler. 

35 Şimdi size bahsettiğim meşalenin ve size ilham verdiğim idealin ne olduğunu anlıyor musunuz? 

36 "Evet, Üstat," diye yanıtlıyor Ruhunuz Beni, "meşalenin, insanlığın içine gömüldüğü o uzun 

gecenin karanlığını dağıtan öğretinizin ışığı olduğunu anladık." 

37 Kutsanmış olun çocuklarım, çünkü siz de şu soruyu soran gençlerin sesini duyabileceksiniz: "Tanrı 

nerede? Cennet nedir ve inanç nedir?" 

38 Göreviniz küçük kardeşlerinize gitmek ve onlara yönünü kaybettikleri yaşam yolunda rehberlik 

etmek, onlara Baba'dan bahsetmek, Varlığımı hissetmek için biraz ruhsallaşmanın yeterli olduğunu 

söylemek, bu da onlara yıkıma sürüklenmelerine izin vermemeleri için cesaret ve güç verecektir. 

39 Göreviniz yetimlere Annelerinin uzakta olmadığını, onun şefkat ve koruma örtüsünün, yeryüzünde 

destekleri ve sığınakları olan kişileri kaybettikleri andan itibaren onları örttüğünü söylemektir. Onlara her 

yerde o ilahi sıcaklığı bulmayı öğretmelisiniz. 

40 Yaşam yolunda güçlü olan herkesi, yoksul yetimlerden, anne sevgisine hasret sokaklarda dolaşan 

erkeklerden korunmasız çocuklardan sorumlu kılıyorum. 
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41 Aynı şekilde, şu anda içinde yaşadığınız savaştan kurtulabilmeniz için sizi barış krallığıma davet 

ediyorum. Anlamsızca acı çekmemeniz ve yalnızca öğrenmeniz, deneyim kazanmanız ve kendinizi 

gerçekten arındırmanız için yaşamın sınavlarını gerçek anlamlarıyla kavrayarak çarmıhınızın yükünü 

hafifletmeyi öğretiyorum. 

42 Kendinizi sağlıklı ve kutsal sevinçlerle besleyin, bu zaman için insanlığa duyurduğum ruhların 

zaten içinde yaşadığı ve barış ve ışık misyonu ilk adımlarından itibaren davranış biçimlerinde ortaya çıkan 

çocukların varlığıyla sevinin. İzleyin, çünkü onlara verdiğim söz yerine geldi. Onlar gelecek nesillerin 

umudu ve temelidir ve onların kaderi, vaat edilen krallığın zaten yakın olduğuna dair işaretleri hevesle 

bekleyenler için bir tanıklık olacaktır. 

43 İnsan ırkı artık kendini yenileyecek, ruh zaman geçtikçe daha da gelişecek ve eserleri onu hak 

ettiği yere getirecektir. 

44 Bugün yaşadığınız sınavların anlamını henüz kavrayabilmiş değilsiniz. Bunların gereksiz, adaletsiz 

ve mantıksız olduğunu düşünüyorsunuz. Ama yine de yaşlandığınızda ve bu dünyanın eşiklerini aşıp 

ruhani bölgelerde yaşadığınızda her birinde ne kadar adalet ve anlayış olduğunu size söyleyeceğim. 

45 Bugün size geride tamamlamadan bıraktığınız şeyleri, hatalarınızı ya da gaflarınızı 

anlatmayacağım. Geleceği de size açıklamayacağım. Sadece Babanıza olan güveninizi ve bağlılığınızı 

görmek istiyorum. Yaşamınızın tek bir saati, tek bir eylemi ya da düşüncesi yoktur ki, Ruhum sizi 

kutsamak, cesaretlendirmek ya da size talimat vermek için orada bulunmasın. İmanın yüreğinizde 

yaşamasını, Beni sevmenizi ve tüm denemelerinizde Beni Baba, Dost ve Danışman olarak aramanızı 

istiyorum. 

46 Ve şu anda telafi etmekte olduğunuzu, borcunuzu ödemeniz gerektiğini bildiğinize göre, kendi 

içinizde doğru bir savaş vermeyi unutmayın. Her muhalefet için biraz insanlığa, her deneme için büyük bir 

cesarete sahip olmanız gerekecek, sonra en yüksek bölgelere ulaşana kadar seviyeden seviyeye 

yükseleceksiniz. 

47 Hedefin size çok yakın olduğunu söylemiyorum ama ona ulaşmanız için size büyük fırsatlar 

sunacağıma söz veriyorum. 

48 Benimle nasıl bağlantı kuracağınızı bilirseniz, şefaatçilere ihtiyaç duymazsınız, çünkü kendiniz 

Benim tarafımdan ilham alır ve yönlendirilirsiniz. 

49 Birleştiğiniz gün, düşünceleriniz dünyayı saracak, sevginiz yayılacak ve diğer uluslara yayılacak 

ve insanlık kendini içine çekilmiş, kavrayamayacağı bir şey tarafından ele geçirilmiş hissedecek ve kendi 

kendine şöyle diyecek: doğaüstü bir şey geliyor. 

50 Ama şu anda elçilerinizi göndermelisiniz, o zaman bugün sadece bazılarının gördüğü bu ışık diğer 

halklar tarafından da görülecek ve sadece çoraklığın olduğu yerlerde - o terk edilmiş ve işlenmemiş 

tarlalarda - hayat fışkıracak, ruhun ışığı parlayacak ve ruh çiçek açacaktır. 

51 Sizi, yaşamda sözlerime dikkat eden, kendilerine daha fazlasını öğretmek için sessizlik içinde 

çalışan iyi öğrencilerim olmaya hazırlıyorum, çünkü talimatlarımın sonu yoktur. 

Sonra, kendinizi güçlü hissettiğinizde - öğretmeye muktedir olduğunuzda, gerçeğe aç olanları etrafınıza 

toplayın, Yahya'nın çölde yaptığı gibi yeni öğrenciler yetiştirin ve sonra onları Bana teslim edin. Onları 

gelişimlerinin nihai hedefine ulaştıracağım. 

52 Size söylediklerimi bir gün yerine getirmeniz gerektiğini unutmayın. Bugün, anne babanızın 

bakımı altında birleşmiş bir aile gibi Benimle birliktesiniz. Ama daha sonra dünyanın yollarına 

dağılacaksınız ve orada sözlerimin gerçekleşmesini ve bu İş için savaşma fırsatını bulacaksınız. Çünkü 

sizler, insanlar, Benim sevgimin yansıtılacağı aynasınız ve kardeşlik örneği oluşturmalısınız. 

53 Kalbinizin en hassas tellerine dokunuyorum çünkü ayrılış zamanım yaklaşıyor ve sizi acıya, 

sefalete, yetimliğe karşı duyarlı bırakmak istiyorum. 

54 Işığım her zaman sizinle olacak, İlahi Işınım sizi asla terk etmeyecek, çünkü tezahürümün zamanı 

sona erdiğinde bile ruhunuzu aydınlatmaya devam edecek. 

55 Kavga etmeye başladığınızda, saldırıya uğradığınızda ve insanların sizinle dalga geçtiğini 

gördüğünüzde - size sahtekar ve hilekar dediklerini duyduğunuzda bu ışığın ruhunuzda kendini 

hissettirmeye devam etmesine ne kadar çok ihtiyacınız olacak! 

56 O zaman ışığım sizinle içten içe konuşacak ve size şöyle diyecek: "Korkmayın, bildiklerinizden 

bahsedin ve öğretilerimi tekrarlayın." 
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57 Sana getirdiğim gerçeği söyleyeceksin. Ama bir kimse duyduklarından rahatsız olursa, meseleyi 

Bana bıraksın. Ama sana söylüyorum: Benim gerçeğimi söylediğinizde, bunu asla rencide etme niyetiyle 

yapmayın; çünkü o zaman sözlerinizin hesabını vermek zorunda kalacak olan siz olursunuz. 

58 Herkesin inancına ve dinine saygı göstermeli ve Ben, Tanrınız, Her Yerde Var Olan ve Her Şeye 

Gücü Yeten'in, mezhep ve inanç ayrımı yapmaksızın tüm çocuklarımla birlikte olmanıza izin verdiğimi 

düşünmelisiniz. 

59 İnsanlara başlangıç noktalarına dönmeyi öğreten bu öğretiyi sevgiyle ekmelisiniz - onları maddi 

yaşamlarının üzerine daha mükemmel bir dünyaya yükselten öğreti. 

60 İnsanın ruhunu aydınlatan bir ışığın, yolu bulmasına ve hayatın anlamının bilgisini edinmek üzere 

yola çıktığı yere geri dönmesine yardımcı olmak için ne kadar gerekli olduğunun farkına varın. Çünkü 

cahil olan ruhun Tanrı'yı tanıması için deneyimin geniş yolundan geçerek denemenin, mücadelenin ışığını 

bilmesi gerekliydi. 

61 Gün gelecek, hemcinslerinizden birçoğu sizi arayacak, kapınızı çalacak ve şöyle diyecek: "Bize 

ruhani ekmeğinizden verin, çünkü ekmeğiniz olduğunu, mutlu olduğunuzu, bu dünyadan olmayan bir 

ışığın sizi aydınlattığını görüyoruz. Bize yol göstermesi için o ışıktan bize de ver." 

62 Savaşlar, düşmanlıklar sona erdiğinde ve karanlığın krallığı yok edildiğinde, bu barış ve 

kardeşliğin başlangıcı olacaktır. 

63 Bugün ruhani ekmeği paylaşmaya henüz hazır değilsiniz çünkü kendinizi bencillik ve kibrin son 

kalıntılarından henüz kurtarmadınız. Ama size kendinizi hazırlamanız için bir süre daha veriyorum. 

64 İnsanlar, size başka bir öğreti verdim - size kardeşlikten söz eden bir öğreti. Yaşam Kitabı 

önünüzde açılacak ve vicdanınızda Üstadın size şöyle diyen sesini duymaya devam edeceksiniz: 

"Birbirinizi sevin." 

65 Bu tezahüre katılan ve zihni maddi kaygılarla dolu olan ve aynı zamanda dünyevi zevkleri düşünen 

kişi yanında çok az şey götürmüştür. Öte yandan, alçakgönüllülükle içeri giren ve kendini Efendisini 

dinlemenin zevkine bırakan kişi - kalbine bir hazine almıştır, ruhani zenginliği her geçen gün artacak ve 

çok geçmeden komşusunun mallarını paylaşmasına izin verebilecek durumda hissedecektir. 

66 Onlardan biri olmanızı, sevgi ve gerçeğe aç olanları aramak için dünyaya çıkmanızı istiyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 302 
Huzurum sizinle olsun! 

1 İlahiyatımın Öğrencileri: Öğretim adresime hoş geldiniz. İlahi Ruhumun sizi selamlamasına 

şaşırmayın. Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, aranızda bu biçimde tezahür edişimin son yılında, geliş 

anımda kendimi tanıtacağım. 

2 Ruhsallaşma yolunda attığınız her adım Benim tarafımdan ödüllendirilecektir. Alışılmışın dışına 

çıkan ve ibadetlerinde mükemmelliğe doğru ilerleyen her cemaat aynı şekilde Baba'nın ödülünü alacaktır. 

Tezahürlerimin günlerini özel tarihlerle işaretlemeyeceğim, çünkü Ben zamanın üstünde, ötesindeyim. 

3 O ikinci çağda, İsa'nın çarmıha gerilmesinden günler sonra, öğrencilerimden üçü bir kır yolunda 

yürüyordu. Vefat eden Efendilerinin anısına yoğunlaşabilecekleri ıssız bir çoban kulübesine doğru 

gidiyorlardı. Acıdan paramparça olmuş kalpleriyle yürüdüler, ruhlarındaki boşluğu hissettiler. 

Yolda kendilerine eşlik eden bir yolcuya rastladılar ve bu kadar belirgin olan kederlerinin nedenini 

sorduğunda, başlarına gelen her şeyi - Yeruşalim'de olanları, Golgota'da olanları - duygulu sözlerle 

anlattılar. 

Böylece kulübeye ulaştılar, içeri girdiler ve sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da düşünce ve 

hafıza birliğinde birleştiklerinde 

ve onlara şöyle dedi: "Esenliğim sizinle olsun. Şaşkınlık içindeki öğrenciler Efendilerinin sesini hemen 

tanıdılar ve kendilerini O'nun ayaklarına attılar. 

4 O'nun ışıltılı yüzüne, ışıkla, sevgiyle ve yaşamla dolu insan biçimine baktılar. O andan itibaren 

Kendisini öğrencilerine kaç kez gösterdi, o kutsanmış cümleyle Kendisini tanınır kıldı: "Esenliğim sizinle 

olsun!" O öğrencilerin yaptığı gibi sizin de Beni duymanızı istiyorum. 

Bugünkü tezahürler aracılığıyla Sözümün sona ermesinden sonra, artık fiziksel kulaklarınızla değil, 

ruhunuz aracılığıyla İlahi Sesimin size sonsuza dek şöyle dediğini duyacaksınız: "Esenliğim sizinle olsun." 

5 Hepiniz Benim öğrencilerimsiniz, en son gelenler, hatta Beni ilk kez duyanlar bile. Çünkü bu 

onlara verdiğim ilk talimat değil. Onlar Benim Ruhumdan çıkalı uzun zaman oldu ve o zamandan beri Ben 

onlar için Efendi olmaya başladım. Bu nedenle, bu Üçüncü Zaman'da, ses taşıyıcılarında insan kılınan 

sesimi duyduklarında, onlara öğrencilerim adını verdim, çünkü onlar zaten Benden sonsuz sayıda ders 

aldılar. 

Yaşamın kendisini öyle bir şekilde yarattım ki, sizin için büyük bir bilgelik kitabı gibi. Sayfalarının 

sayısı sayısızdır, içeriği derindir ve bir yaşam onu bütünüyle bilmek için yeterli değildir, hele anlamak için 

hiç değildir. Kapsamı büyüktür, mükemmel Varlık, yaşamın ve yaratılan her şeyin Yazarı tarafından 

yazılmıştır. Ama bilgelik dolu bu kitap, Tanrı'nın tüm işleri gibi basit ve açık bir şekilde yazılmıştır. 

6 İlk ders, yani ilk sayfa en basit olanıdır. Ama basitliğine rağmen anlaşılmazsa, ikincisi birincinin 

içeriğini açıklamak için onu izler ve insanın önüne koyduğum bu büyük yaşam kitabının sonuna kadar 

böyle devam eder. Şimdi altıncı bölümde Baba'yı tanıyabilsin, yaşamını ve kaderini bilebilsin, geçmişini, 

bugününü ve - Benim İsteğim olduğu sürece - geleceğini anlayabilsin diye açılmıştır. 

7 Üçüncü Çağ ile birlikte insanlık için Kutsal Ruh çağı, maneviyat pratiği çağı gelmiştir. Ancak bu 

gelişim aşamasına ulaşmak için - yol boyunca ne kadar çok şey deneyimlemeniz ve acı çekmeniz gerekti! 

8 Bu çağda ruhunuzun, sizi Benim tohumum için verimli bir tarla haline getiren bir gelişim düzeyine 

ulaştığını görüyorum. Ama yine de ruhunuzun gerçeğe susamış ve aç olduğunu keşfediyorum. Ruhunuz 

acılar içinde, hayal kırıklıkları içinde ortaya çıktı. Ancak sizde göremediğim bir başka açılım daha var ki, 

o da yalnızca öğretilerimin uygulanması, yasalarıma uyulması, tüm erdemlerin kendisinden çıktığı gerçek 

sevginin açığa çıkmasıdır. 

9 Bilimi ile keşfedilen insan beyni, hayatınızı dönüştürür. Yüreği tutkularla, dünyevi mülklerle, bu 

dünya üzerindeki egemenlikle doludur. Ama bu yüceliğin Benim önümde hiçbir geçerliliği yoktur. Bu 

geçici bir yüceliktir, insan kibridir ve bugün insanlar tarafından dönüştürülen bu yaşamı ben 

arındıracağım. Şimdiden Kutsal Ruhumun ışığı gerçeğin tohumu olarak her ruhun üzerine dökülüyor. 

Ancak uyanışın tüm çocuklarımda gerçekleşmesi için, onların başka bir sınavdan geçmeleri gerekecek. 

10 İnsanlar vicdanlarının sesini susturarak, yasalarımı gizleyerek ve ilahi emirlerime sırt çevirerek 

adaletimin şiddetine direndiler. Peygamberlerimi öldürdüler ve elçilerimle alay ettiler, ama benim gücüm 

sonsuzdur. 
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İnsanların üzerine tüm gücümü boşaltmayacağım çünkü onlar Benim gözümde hala çok olgun değiller. 

Kendi çöküşlerinden sonra Beni izlemeye zorlamak için onların ruhunu çökertmeyeceğim. Çünkü Ben 

insanı - Benim ilahi sıfatlarımla donatılmış olan varlığı - ayakları üzerinde dururken, yukarıya doğru 

yönelmiş bir şekilde görmek istiyorum. 

Memnuniyet dolu bir yüz, ruhunda gerçek bir yücelik, tüm varlığında gerçek bir asalet. 

11 Ben çocuğumu böyle görmek istiyorum - Yaradan'ın aynası ve görüntüsü olan yaratığı. Ben onu 

sadece hatalarından, günahlarından ve kusurlarından kurtaracağım. Ama Ben onun ruhuna her zaman 

umudun ışığıyla, Bana olan güveniyle yardım edeceğim ve her zaman, ayaklarının önünde bir uçurum 

açıldığında, düşmemesi için ona elimi uzatacağım. 

Ancak dünya çapında bir çalkantı olacak başka bir sınav daha gelmelidir ve bu kaosta geçmiş 

zamanlarda olduğu gibi serbest bırakılan sadece yaratılış unsurları olmayacak, aynı zamanda sarsılan ve 

mücadele eden ruh da olacak ve bu savaşta dünya çapındaki kaosun bir parçası olacaktır. 

12 Başlangıçlar şimdiden aranızda görülebilir. Mücadele giderek daha da artacaktır. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim, bu fırtınanın ortasında Yasamı yerine getiren herkes kurtulacaktır. 

13 Her kötü tohum kökünden sökülecek ve benim doğruluğum sadece iyi tohumu ayakta bırakacak, 

bu dünyayı bir kez daha temizlenmiş olarak bırakacak. Çünkü imtihan bittikten sonra bu insanlık için yeni 

bir hayat başlayacaktır. Bu dünya hayatını kötü tohum olarak aldığım herkesi, öte dünya dediğiniz o 

kutsanmış bölgeye ruh olarak götüreceğim. Onları çalıştıracağım ve orada kendi tövbeleriyle tüm 

günahlarını telafi edecekler. 

14 Bu zamanda ruhlarda o kadar çok ışık var ki, bir anlık gerçek tövbe, kendilerini yenilemeleri ve 

Yasama itaat etmeleri için sağlam ve kalıcı bir karar vermeleri için yeterli olacaktır. Ve Benim tarafımdan 

yetiştirilen herkes bu hazırlığa eriştiğinde, onları bu gezegene geri göndereceğim - bazıları yola yeniden 

başlamak için, diğerleri yıkılanları yeniden inşa etmek için ve son olarak diğerleri zaten başlamış olan 

görevlerini tamamlamak için. Böylece her biriyle birlikte benim sevgi adaletim olacak. 

İnsanlığın ilk zamanlarında, insanlar arasında masumiyet ve sadelik hüküm sürüyordu; ancak 

gelişimleri ve irade özgürlükleri nedeniyle sayıları arttıkça, günahları da daha çok sayıda oldu ve daha 

hızlı bir şekilde ortaya çıktı - erdemleri değil, Yasama karşı işledikleri suçlar. Sonra Nuh'u hazırladım, ona 

Kendimi ruhtan ruha tanıttım, çünkü insanlığın başlangıcından beri insanlarla bu diyaloğa girdim. Ancak 

geçmiş zamanlarda sadece birkaç kişiye verilen bu lütuf, gelecek zamanlarda dünya çapında ve evrensel 

hale gelecektir. Baba ve çocukları arasındaki söylem, dua yoluyla söylem, sevginin verdiği ilham ve 

öğretilerimin uygulanması, tüm çocuklarım arasında olacaktır. 

15 Nuh'a dedim ki: "İnsanların ruhunu bütün günahlarından arındıracağım; bu amaçla büyük bir tufan 

göndereceğim. Bir gemi yapın ve çocuklarınız, eşleriniz, çocuklarınızın çocukları ve her tür hayvandan 

birer çift gemiye binsin." Nuh emrime itaat etti ve felaket sözümü yerine getirerek geldi. Kötü tohum 

kökünden söküldü ve iyi tohum ambarlarımda saklandı; bunlardan adaletimin ışığını taşıyan ve yasalarımı 

nasıl yerine getireceğini ve iyi ahlak kurallarına uyarak nasıl yaşayacağını bilen yeni bir insanlık yarattım. 

16 Böylesine acı verici bir şekilde ölen bu insanların fiziksel ve ruhsal olarak yok olduklarını 

düşünüyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, hayır, çocuklarım. Ruhları Benim tarafımdan korundu 

ve Yargıç'ın, kendi vicdanlarının önünde uyandılar ve yaşam yoluna bir kez daha dönmeye hazırlandılar, 

böylece bu yolda ruhsal ilerleme kaydedebileceklerdi. 

17 (Tufan'ın) sularının artık yeryüzünü kaplamadığı gün, Tanrı'nın insanlıkla yaptığı antlaşmanın bir 

işareti olarak gökkubbede barış gökkuşağının parlamasını sağladım. Şimdi size diyorum ki: Ey "Üçüncü 

Çağ "ın insanlığı, siz ki aynısınız, kendinizi arındırdığınız tüm bu sınavlardan geçtiniz: Yakında yeni bir 

kaos yaşayacaksınız. Ama Ben, bu zamanda Kendimi açıkladığım, Benim tarafımdan seçilmiş insanları ve 

bir bütün olarak insanlığı uyarmaya geldim. İyi dinleyin çocuklarım: İşte sandık, içine girin, sizi davet 

ediyorum. 

18 Ey İsrail, sandık senin için yasalarımın yerine getirilmesidir. En kederli günlerde, en zor imtihan 

zamanlarında emirlerime itaat eden herkes geminin içinde olacak, güçlü olacak ve sevgimin korumasını 

hissedecektir. 

19 Ve tüm insanlığa bir kez daha söylüyorum: Sandık benim sevgi yasamdır. Komşusuna ve 

kendisine karşı sevgi ve merhamet gösteren herkes kurtulacaktır. Bu erdemi kutsayacağım ve onun 

aracılığıyla insanların bu Üçüncü Çağ'da ruhsal olarak Kurtuluş Gemisi'ni bulmalarını sağlayacağım - 
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sadece insan yaşamlarının kurtuluşunu değil, aynı zamanda ruhlarının kurtuluşunu ve huzurunu da. 

Mezhebe karşı mezhebin, dine karşı dinin savaşının serbest bırakılacağı büyük sınavlar zamanı 

yaklaşmaktadır. 

20 Bu anlaşmazlık ne kadar sürecek? Bilemezsin. Ama size doğrusunu söyleyeyim, geri kalanların 

ruhlarını hazırlamak için yeterli zaman olacaktır. Herkesin, hatta son yaratıkların bile uyanması için 

yeterince zaman olacaktır - bebeklik döneminde bile. Öyle ki hepiniz içinde yaşadığınız zamanın farkına 

varabilesiniz ve tüm ruhları yenilenmeye çağıran İlahi Adalet karşısındaki sorumluluğunuzun bilgisine 

sahip olabilesiniz. 

Bu fırtına geçecek ve gök kubbede insanlarla yaptığım antlaşmanın işaretini yeniden göreceksiniz. 

Ama bu yedi rengiyle dünyevi gökkuşağı değil, hem bedenlenmiş hem de bedenlenmemiş tüm ruhlara 

kendini gösterecek olan Kutsal Ruh'un ışığı olacaktır? 

Kutsal Ruh'un sesi tüm çocuklarına şöyle diyecek: Ben Barış'ım, Yol, Gerçek ve Yaşam'ım, Kutsal 

Ruh'umla, Yasa'mla aranızda yeni bir antlaşma kuran Benim. Çünkü bu zamanda, öğretilerim aracılığıyla 

cehaletin zincirlerinden kurtulacaksınız ve materyalizmden kurtulmuş ve iliklerine kadar yenilenmiş 

insanlardan oluşan yeni insanlığa yeni bir barış ve esenlik zamanı bahşedeceğim. İçinde, ışığım karşısında 

uyanan, yasalarımı yerine getirmek üzere erdem ve hakikat ekmek için dünyanın yollarına dönmeye 

kapsamlı bir şekilde hazırlanan ruhlar enkarnasyona gelecekler. 

21 İşte bu nedenle, öğretilerimi bilen siz sevgili öğrenciler, Babanıza karşı büyük bir sorumluluk 

taşıyorsunuz, çünkü geleceğin sizin için ne getireceğini biliyorsunuz. Ancak peygamberliklerimin henüz 

yerine gelmediği zamanı yıllarla, hatta yüzyıllarla ölçmemelisiniz. Sizler yalnızca Bana olan sevgi ve 

güveninizi ortaya koymayı ve öğretilerimde her birinize düşen görevi yerine getirmeyi düşünmelisiniz. 

Gerisini ben halledeceğim ve böylece her zaman vicdanınız rahat olacak. 

22 O zaman göreceksin ki, ey İsrail, yaşam başkaları için ne kadar acıysa, senin için o kadar hoş 

olacak ve yasamı yerine getirirken ve buyruklarıma itaat ederken kazandığın güç sayesinde hiçbir acı sana 

baskı yapamayacak. O zaman artık çarmıhınızın yükünden ve bu yaşamda ölümün gelmesinden 

korkmayacaksınız. Onu sakince bekleyecek ve bir dost, bir kardeş, sizi özgürleştirmeye, yaşamınızdaki 

acı, sefalet ve bela günlerini kısaltmaya gelen biri olarak göreceksiniz. Çünkü bu bile sizi oraya götürecek 

ve sonsuzluğun eşiklerini sağlam adımlarla geçmenize yardımcı olacaktır - ruhunuzun bile bilmediği 

ötesine. Çünkü her ne kadar halihazırda onun içinde yaşamış olsanız da, bunu önümüzdeki zaman 

dilimlerinde ulaşacağınız en yüksek seviyelerde yapmadınız. 

23 Bazı bölgelerini zaten biliyorsunuz, ancak hepsini değil. İsa size daha önce şöyle demişti: 

"Babamın evinde birçok köşk vardır" ve bugün Kutsal Ruh size şöyle diyor: "Baba'nın evinde sonsuz 

sayıda köşk vardır. 

24 Mücadelelerle, sınavlarla dolu bu yaşam ruhunuz için nasıl gelişecek? Bilmiyorsunuz, hayal bile 

etmemelisiniz, çünkü bu sadece hayal gücünüzün size yanlış fikirler oluşturmasına neden olur. 

25 Her açıdan harika ve mükemmel olan bu dünya hayatının ahiretin yalnızca bir sembolü, zayıf bir 

yansıması olduğunu bilmek sizin için yeterli olmalıdır. Ancak bu yaşam düzlemlerini tüm 

mükemmellikleriyle hayal etmeye çalışmayın. Çünkü bu, ey İsrail, sanki doğuştan kör bir adamın seni 

çevreleyen her şeyin renklerini anlamasını sağlamaya çalışmak gibi bir şey olurdu. 

Tıpkı bir çocukta enkarne olan ruhunuzun her fırsatta harikalar keşfetmesi ve gençlikte yeni 

deneyimler yaşamaya devam etmesi, olgun yaşta Yaratılış hakkında öğrenmeyi bırakmaması, yaşlılığa 

ulaşması ve kendisini çevreleyen her şeyi bilememekten yakınarak bu yaşamdan ayrılması gibi, ruhunuz 

da bir sonraki yaşama hazırlanarak bu yaşamdan ayrılacak ve sonsuzluğa kadar sürprizden sürprize, 

dersten derse, mucizeden mucizeye geçecek ama yine de Yaratıcısını tüm sonsuz ihtişamıyla 

göremeyecektir. 

26 O'nu yasalarında, sevgisinde ve sıfatlarında büyük ölçüde kavrayacak ve anlayacaktır. Ama O'nu 

tam olarak kavrayabilecek mi? Asla, halkım, çünkü Yaratıcı her zaman Baba'dır ve öyle kalacaktır ve 

O'nun çocukları da O'nun yarattıklarıdır. 

Çocuklar Rab'bin sağında oturabilecekler, ama asla onurlu yerinde oturamayacaklardır. Ama kusursuz 

sevginin kaynağı olan Yehova, bu onurlu konumundan dolayı çocuklarını asla aşağılamayacaktır. Onları 

her zaman şımartılmış yaratıkları, müritleri olarak görecek, asla hizmetkârları ya da suçlananlar olarak 



U 302 

140 

görmeyecektir. Kendinizi suçlanmış ya da Rab'bin hizmetkârları olarak değil, O'nun çok sevdiği çocukları 

olarak hissedeceğiniz zamanların gelmesini istiyorum. 

27 Bu dünyada ya da başka bir dünyada kölelerim olsun istemiyorum, uşaklarım ya da kölelerim 

olsun istemiyorum. Suçlanmayacağım, anlaşılacağım ve tüm çocuklarımı sevdiğim aynı sevgiyle 

sevileceğim. 

28 Bu öğretilerle, insanlar, Gerçeğin Ruhu olarak aranızdaki Varlığımın tanıklığını size veriyorum. 

Sözümle bu Üçüncü Çağ'da sizin için kurtarıcı gemiyi inşa ediyorum. Tüm derslerimdeki mecazi anlamı 

anlayın ve Yasamı yerine getirirken anlamlarını koruyun. İnsanlar arasında kaos çıktığında, alabora 

olanlara - yok olanlara ve günah işleyip zamanında tövbe edenlere - çağrıda bulunabilmeniz için sizi hazır 

ve bütün olarak karşılamak istiyorum. 

29 Sadece kendi güvenliğinizi aramayın. Eğer böyle davranırsanız ve o zaman dudaklarınız 

konuşmaya kapalı kalırsa ve kendinizi gemide kurtulmuş sandığınız halde, içinizi bir korku kapladığı için 

ayetlerimi insanlardan gizlerseniz, doğrusu size derim ki, işte o zaman kazaya uğrayanlardan olursunuz. 

30 Gerçekten kurtulabilmeniz için kendinizi unutmalı ve yalnızca başkalarını düşünmelisiniz. 

İnsanları derilerinin rengine, kanlarına, dillerine ya da dünya görüşlerine göre ayırmadan onlara karşı 

şefkat hissedin. Her bir insan kardeşinizde, Babanızın evrensel ve tüm çocuklarında mevcut olan imgesini 

görmelisiniz. 

31 Beni görün ve tüm insan kardeşlerinizde Beni sevin, size çocuklarımdan hiçbirinin sonsuza dek 

yok olmayacağını söylediğimi hatırlayın, hiçbiri ruhu için ölümü bulamayacak çünkü o yok. Onu ben 

yaratmadım, çünkü ben sadece günahı öldürürüm. 

32 Ayartıcılar ya da şeytanlar dediğiniz varlıklar bile - size gerçekten söylüyorum, onlar Baba'nın 

yüce öğütlerini ve planlarını gerçekleştirmek için bilgece kullandığı şaşkın ya da kusurlu varlıklardan 

başka bir şey değildir. Ama bugün ruhları karanlıkla örtülü olan ve birçoğu kendilerine verdiğim 

armağanları kötü kullanan bu varlıklar bile zamanı geldiğinde Benim tarafımdan kurtarılacaktır. Çünkü 

zaman gelecek, ey İsrail, Rab'bin bütün yaratıkları Beni sonsuza dek yüceltecek. Gücüm, bilgeliğim ve 

sevgimle bir ruhu kurtaramayacak olsaydım, artık Tanrı olmazdım. 

33 Hepiniz kurtulacaksınız ve eğer cehennem ateşi ve ebedi ölüm hakkında bir şeyler okuduysanız - 

doğrusu size söylüyorum, oradaki mecazi anlamı aramalı ve öğretilerime kötü bir yorum getirmemelisiniz. 

Çünkü böyle yaparsanız, Bende olmayan kusurları Bana atfetmiş olursunuz. Ben mükemmelim, ama 

çocuklarımla bununla övünmüyorum. Bugün hala kusurlu olduğunuz ne kadar kesin olsa da, yine de sizi 

sevgim ve ışığım aracılığıyla mükemmelliğe götüreceğim. 

34 Şunu bilmelisiniz ki, öğrencilerim, 1950 yılının sonunda, şu anda ses taşıyıcıları aracılığıyla size 

ulaştırmakta olduğum Sözümü geri çektiğimde, sizi tek bir ruh ve tek bir kalp olarak bırakacağım. İlahi 

öğretilerimi duyurmaya devam edeceğim, ancak bunlar daha yüksek, daha kesin olacak ve dahası, ruhtan 

ruha söylemin başlangıcını işaret edecekler. Yasama itaat ederek ne kadar çok birleşirseniz, mükemmel 

ruhsal birliğe o kadar yakın olursunuz. 

35 Aranızdaki tezahürümün bu aşaması tamamlandığında, size düşünme, hazırlık ve çalışma zamanı 

vereceğim. Ama bu çalışmaları ayrı ayrı yapmayacaksınız, her zaman birlik içinde olacaksınız. 

Öğretilerimi hafızanızda ve transkriptlerde aramadan önce, kendinizi hazırlamalı ve dua yoluyla 

Rabbinizle bağlantı kurmalısınız. O anda Benim tarafımdan destekleneceksiniz ve sonra Sözümü 

kavramaya başladığınızda, Kutsal Ruh size her dersin gerçek içeriğini açıklayacaktır. Çünkü öğrencilerim 

arasında farklı yorumlar görmek istemiyorum. 

36 Herkesin Benim İşimde temel olan her şeyin bilgisini benimsemesini istiyorum; fanatizm ve 

putperestlik ortadan kalksın; aranızda batıl inançlar olmasın; Bana ayinler ve gereksiz törenler olmadan, 

sadece Benim gerçeğimi uygulamak için en basit ibadeti sunun. Bu nedenle, öğretilerimin başında size 

ruhsallaşma yolunda attığınız her adımın Benim tarafımdan ödüllendirileceğini söyledim. 

37 İnsanlar arasında ayinlerin, sunakların ve kilise çanlarının zamanı artık sona ermektedir. 

Putperestlik ve dini fanatizm son yaşam belirtilerini verecektir. Size sürekli olarak duyurduğum o savaş ve 

kaos zamanı gelecektir. O zaman, fırtınadan sonra tüm ruhlara barış geri döndüğünde, insanlar artık benim 

şerefime kraliyet sarayları inşa etmeyecek, kalabalıklar çan sesleriyle bir araya çağrılmayacak ve 

kendilerini büyük hissedenler kitleler üzerinde güç kullanmayacak. İnsanlığa ruhani armağanların 

eşitliğini getirecek olan alçakgönüllülük, kardeşlik ve ruhanilik zamanı gelecektir. 
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38 Kendini arındırmaya devam et, ey İsrail! Öğretilerimin anlamında düzeltmeniz gereken hiçbir şey 

yoktur, çünkü öğretilerim mükemmeldir. İşimi her zaman yaptığınız her şeyin ötesinde görün. Dışarıdan 

yaptığınız tüm ibadetler, ayinler ve gelenekler bunun bir parçası değildir. 

39 Her şeyi kucaklayan Ruhum, ister ruhani ister maddi doğada olsun, Benim tarafımdan yaratılan her 

şeyde mevcuttur. Benim Eserim her şeyde mevcuttur ve yaşamın tüm düzeylerinde Benim 

mükemmelliğime tanıklık eder. İlahi işim her şeyi kapsar - sağ elimde yaşayan en büyük ve en mükemmel 

varlıklardan, zar zor algılanabilen en küçük yaratığa, bitkiye veya minerale, tüm yaratıklara şekil veren 

atom veya hücreye kadar. Bununla size bir kez daha Benim tarafımdan yaratılan her şeyin 

mükemmelliğine işaret ediyorum - maddi varlıklardan zaten mükemmelliğe ulaşmış olan ruhlara kadar. Bu 

benim işim. 

40 Sizler Benim evrensel Varlığım karşısında kendilerini küçük ve zayıf hisseden öğrencilerimsiniz. 

Ama ben size diyorum ki, sadece bedeniniz küçük ve zayıftır, ama ruhunuz güçlü olacak ve ben ondan 

yararlanacağım. Eğer Baba bugün size bir armağan vermek için geldiyse, bunun nedeni sizin O'nu hayal 

kırıklığına uğratmayacağınızı bilmesidir ve Baba asla yanılmaz. 

41 O, Üstat olarak, başarılması zor bir görevi olanları kalabalıklar arasından nasıl seçeceğini bilir. 

Size doğrusunu söyleyeyim, öğretilerimi duymak için çağrımı işiterek Bana gelenler çoktur, ama Bana 

sadık kalıp görevlerini yerine getirenler çok azdır. 

42 Benim tarafımdan verilenlerden kaçı iman ve sevgi lambasının sönmesine izin verdi, Bana sırtını 

döndü, Beni inkâr etti ve hatta Benim tezahürlerimle alay etti. Şu anda onları da kurtarma gemisinin içine 

çağırıyorum ve iç gözlemleri ve tövbeleri yoluyla telafi etmeleri için hala zaman var. Ancak sadece sadık 

olanlar, sebat edenler aracılığıyla diğerleri de bunu başaracaktır. Öğretilerimden uzaklaşanlar, bunu 

dünyanın ayartmaları ve cazibeleri karşısındaki zayıflıkları nedeniyle yapmışlardır. 

43 Mükemmelliğim onlara bir süre daha tanır ve onlara kendilerini düşünmeleri ve kurtuluşları için 

ışığımı veririm. 

44 Ruhani dualarınızı gönderin, ama kendiniz ya da kendiniz için değil, acı çeken ve sevgi dolu 

okşamamı reddeden tüm insanlık için. Ama siz bu sevgiyi daha iyi hissedebilirsiniz ve yolunuzda büyük 

sınavlarla karşılaşsanız bile yok olmayacaksınız. Adaletimin size gönderdiği sınavlar var, ama bunların 

büyük bir kısmını zayıflıklarınızla kendiniz yaratıyorsunuz. Ama her ikisinde de sevgim sizi güçlendirir ve 

yolun sonuna ulaşabilmeniz için size yardım eder. 

45 Şu anda Babanızla birleşin, insanlığı izleyin ve insanlık için dua edin. 

46 Gök kubbedeki bir yıldız gibi olmanızı ve oradan yeryüzündeki tüm halklara ışık, sevgi, bağışlama 

ve merhamet ışınları göndermenizi istiyorum. Sizi kutsuyorum, ey öğrenciler. 

47 Ruhunuz bile ne kendi gücünü ne de insanlığı kucakladığınız kardeşçe kucaklamayı kavrayabilir. 

Ama ben bunu iyi biliyorum ve bu nedenle size her zaman bu şekilde dua etmenizi söylüyorum, çünkü bu 

ruhunuzun en yüksek görevlerinden biridir. Ama dudaklarınız teselli veremiyorsa, ellerinizle hastalara 

ulaşıp onları "meshedemiyorsanız", dualarınız ruhunuz için kanatlar gibi olsun, onu en uzaklara taşıyarak 

onlara Benim barış ve sevgi mesajımı götürsün. 

İnsanlık için izlediğiniz ve dua ettiğiniz gibi, Ben de sizin için izleyeceğim, kalbinize nüfuz edeceğim 

ve onun acılarını, ihtiyaçlarını keşfettiğimde, onu teselli edeceğim ve ona bir armağan bırakacağım ve bu 

armağan şu anda Benden istediğiniz şeyin gerçekleşmesi olacak. Ama sabırlı olmalısınız. Beni sınamayın, 

Bana baskı yapmayın. 

48 Benden istemeniz gerekli değil, ama yine de size izin veriyorum ve bunun nedeni hala küçük 

çocuklar olmanız ve zorlukların sizi ağırlaştırmasıdır. 

49 Öyle bir zaman gelecek ki, Benden hiçbir şey istemeyeceksiniz, ama Bana gelip şöyle 

diyeceksiniz: "Baba, isteğine göre içimde çalış." 

50 Hayatınız, yolunuz ve sofranız kutlu olsun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 303 
1 Halk: Bu Doktrinel Konuşma, insan aklı aracılığıyla tezahürümün son yılının başlangıcına işaret 

ettiğinden, size "Benim İşimden ne anladınız ve bu yolda attığınız belirleyici adımlar nelerdir?" diye 

sorduğumda ruhani olarak cevap verebilmeniz için, vicdanınızın ışığında kendinizi derin ve titiz bir 

incelemeye tabi tutmanızı tavsiye ediyorum. O halde, yüreğinizin derinliklerine yoğunlaşmış olmanıza 

rağmen, neyi iyi neyi kötü yaptığınız konusunda net bir fikir edinemiyorsanız, Benim sözümde işlerinizin 

mükemmel bir değerlendirmesini bulacaksınız. 

2 Benim tezahürümün son yılında ilk adımı atmadan önce vicdan yoluyla bir denge kurmak gerekir. 

Çünkü bunun sonunda Bana itaat, anlayış ve ruhsallaşma meyvelerini çabanızın hasadı ve haracı olarak 

sunmanızı istiyorum. 

3 1950'nin kapsadığı dönem, dünyayı rahatsız edecek olaylarla dolu olacaktır. Hayatınızın her alanı 

sarsılacak. Dinlerde insanlığın ruhani ibadeti etkilenecek, güçlü uluslar etkilenecek, bilim Doğadaki büyük 

işaretler karşısında hayrete düşecek ve genel olarak insan yaşamı insanların garip ve olağandışı olarak 

adlandıracağı olgu ve olaylarla dolu olacaktır. 

4 Tüm bunların Benim tezahürümün son yılını - insanlar için - gözle görülür ve elle tutulur olaylarla 

işaretlemek için gerçekleşeceğini biliyorsunuz, çünkü insanlar bu zaman diliminin sonuna dair işaretleri 

onlara ruhsal olarak verseydim, kuşkuları ve maddileşmeleri nedeniyle algılayamazlardı. 

5 1950'li yıllar boyunca dünyayı sarsan tüm denemeler ve olaylar, İsa'nın çarmıhta öldüğü gün, o 

İkinci Zamanlarda Yeruşalim'de olanların bir benzetmesi olacaktır. 

6 Kendinizi gerçekten hazırlar ve bu yıl neler olduğunu nasıl gözlemleyeceğinizi bilirseniz, 

karanlığın, dünyaya girmekte olan karanlık güçlerin - ulusları ve kurumları kırbaçlayacak fırtınaların ve 

insanlığın ruhsal olarak varlığımı hissedeceği ve sezgisel olarak Üçüncü Zamanın ışığını göreceği zamanın 

farkına varacaksınız. O an ne olacak? Tezahürümün son anı - tapınağın perdesinin Kudüs'te olduğu gibi 

ruhsal olarak yırtıldığı ve insanlığın ışığımı görüp gerçeği tanıdığı an. 

7 Korkmayın ey insanlar, çünkü merhametim sizi kaplayacak ve dualarınız ve görevinizi yerine 

getirmeniz sizi zorluklarda koruyan bir zırh gibi olacak. Sözüm aranızda sona erdiğinde yalnız kalmaktan 

da korkmayın. Size doğrusunu söyleyeyim, varlığınızı süslediğim armağanlarımdan hiçbiri sizden 

ayrılmayacak. Kalabalıklara önderlik etmeyi öğrenmiş olan kişi, kalplere önderlik etmeye devam 

edecektir. Işınımı zihnine alan kişi büyük ilhamlara sahip olacaktır. Ruhlar dünyasının bir aracı ya da ses 

taşıyıcısı olan kişi bu sese açık olmaya devam edecektir. Ve söz söyleme, yorumlama, şifa verme ya da 

peygamberlik armağanına sahip olan kişi, ruhsallaşma ve imanla kendini gerçekten hazırlarsa, 

armağanlarının gücünün arttığını görecektir. 

8 Kendinizi çok iyi hazırlayın ki, ben ayrıldıktan sonra güçlü bir halk oluşturabilesiniz ve bilim 

adamlarına, taşıdıkları unvanlara ya da ruhsal olanla ilgili gerçeğin bilgisine sahip olduklarına inandıkları 

için sizi sınayanlara karşı kendilerini çok cahil ya da çok önemsiz hissetmeden sizi arayan herkesi kabul 

edebilesiniz. 

9 Eğer bu toplantı evleri Benim duyurum sırasında doluysa, daha sonra artık yeterli olmayacaklardır. 

Çünkü bu, bu halkın yola çıkması ve tüm dünyaya yayılması için uygun zamanı gösterecektir. 

10 Yüreğinizde Bana şöyle dediğinizi biliyorum: "Tanrım, güç, görkem ve özle dolu Sözün çok 

sayıda insanı bu ışığa çekme mucizesini gerçekleştirdi. Ama o zamandan sonra - Senin yaptığın gibi 

kalabalıkları ve kervanları çekme mucizesini kim gerçekleştirecek?" 

Öğrenciler, siz neden az inançlı insanlarsınız? Size emanet ettiğim armağanlar kesin değil mi? Onlar 

aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz mucizelere yakından tanık olmadınız mı? Size doğrusunu söyleyeyim, 

gelecek zamanlarda daha da büyük işler yapacaksınız; birlik, itaat ve ruhsallaşma gibi yüce emirlerimi 

yerine getirdiğiniz mucizenin gerçekleşmesi için yeterli olacak. 

11 Size doğrusunu söyleyeyim, Sözümün ses taşıyıcısı aracılığıyla duyulduğu anlarda, sadece bu 

halkın ruhu değil, aynı şekilde Ruhsal Vadide İlahi Işığa ihtiyaç duyan tüm varlıklar titrer. 

12 Onlara insan kelimesinin sesi değil, mesajlarımın anlamı ve ilhamı ulaşıyor. Çünkü benim sesim 

evrenseldir ve yankıları Tanrı'nın bir çocuğunun yaşadığı tüm dünyalara ve evlere ulaşır. 

13 Her dünyaya ışığımdan bir ışın gönderiyorum. Bu ışığı, tıpkı ilham yoluyla diğer evlere ulaştığı 

gibi, size de insan sözleri şeklinde gönderdim. 
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14 Bu ilahi ışının ışığında, tüm ruhlar birleşecek ve onları aynı noktaya, İlahiliğimin ruhani 

parçacıkları olan hepinize vaat edilen Ruhani Krallığa götürecek bir cennet merdiveni yapacaklar. 

15 Yeryüzünde size fiziksel bağlarla bağlı olan ve şu anda dünyanızın ötesinde yaşayan tüm 

varlıkların, duydukları sesin yeryüzündeki bazıları tarafından da duyulduğunu öğrendiklerinde duyacakları 

sevinci hayal edebiliyor musunuz? Onlar sizden ayrılmadılar, sizi unutmadılar ve dünya vadisinde kısa bir 

süre kalanlar için bir şey yapmaktan kaçınmadılar. Onların okşamaları ve kutsamaları sürekli 

üzerinizdedir. 

16 Ebeveynleriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, arkadaşlarınız veya hayırseverleriniz olan 

kişiler yaşıyor. Ruhen onlar sadece kardeşlerinizdir, ama size olan sevgileri aynıdır ya da daha fazladır, 

tıpkı size yardım etme ve sizi koruma güçlerinin artması gibi. 

17 Onlar için dua edin, insanlar, siz de onları sevmekten ve hatırlamaktan vazgeçmeyin, çünkü 

hatırlamanız ve dualarınız aynı mücadelede tatlı bir tesellidir. 

Onların kafalarının karıştığını ya da karanlıkta yaşadıklarını asla düşünmeyin; çünkü bu onları 

yargılama ve mahkum etme yetkisine sahip olduğunuzu hissetmenize neden olur. Eğer yeryüzündeki 

insanlar komşularının işlerini yargılarken bu kadar kusurlu ve adaletsiz olmaya alışkınlarsa, herhangi bir 

ruh hakkında yargıda bulunmak söz konusu olduğunda bu ne anlama gelir? 

18 Size tekrar söylüyorum, onları dualarınızla ve dünyadaki iyi işlerinizle desteklemek yalnızca sizin 

görevinizdir. 

19 İster bir beyne sahip olsunlar, ister başka bir yolla, yaşamlarınızda kendilerini herhangi bir maddi 

şekilde gösterme arzusu hissetmeyin; çünkü o zaman size öğrettiğim ruhsallaşmayı inkâr etmiş olursunuz. 

Çağırmaları için belirli bir yıldönümü de belirlemeyin. Ruhsal olanın dünyevi zamanın ötesinde yaşadığını 

ve bu nedenle ruhsal dua yoluyla onlara yaklaşmanız için her anın uygun olabileceğini unutmayın. 

20 Sık sık kafa karışıklığı yaşadığını hayal ettiğiniz varlıkların kaç tanesi tam da sizi yeryüzündeyken 

kendilerinin bulamadığı ışık yoluna yaklaştırmak için çabalayanlardır! Onlar için artık gözyaşı dökmeyin 

ve ruhsal vadiye göç ettikleri için kesinlikle kederlenmeyin. Onlar gerçekten ölmediler, sadece sizin 

ayrılmak zorunda kalacağınız andan kısa bir süre önce ayrıldılar. Ama onlar sizin için yolu hazırlasınlar 

diye, Benim tarafımdan böyle takdir edildi. Mezarlıklarda işiniz olmadığını ve mezarlar için döktüğünüz 

gözyaşlarının cehalet, maddileşme ve yanılsama gözyaşları olduğunu söylememe gerek var mı? 

21 Uğruna ağladığınız kişilerin ruhu yaşıyor. Ama siz onların toprakta kaybolan bedenlerinde ölü 

olduklarını düşünmekte ısrar ediyorsunuz. Onlar size gerçeğin ve yaşamın tanıklığını vermek için sevgi 

dolu bir şekilde beklerken, siz onları kayıp olarak görüyorsunuz. Onların sizin mücadelelerinize ve 

acılarınıza karşı mesafeli, duyarsız ve kayıtsız olduğunu düşünüyorsunuz. Ama yolunuzdan kaç kayayı 

kaldırdıklarını ve sizi kaç tehlikeden koruduklarını bilemezsiniz. 

22 Cehalet sizi kendinize ve başkalarına karşı adaletsiz ve hatta zalim olmaya zorluyor, ancak size 

söylemeliyim: Benim öğreti söylemlerimden herhangi birini duyduktan sonra kim cahil olabilir? 

23 Benim Sözüm hepinizi kucaklaması gereken bir ışık huzmesidir ki böylece Benim sevgimin 

ateşinde birleşmiş olarak kalabilesiniz. Eğer bunu duyduktan sonra inanır ve uygularsanız, Beni seven ve 

yücelten hepiniz bu andan itibaren birlik içinde kalacaksınız. 

24 Ruhumun ışığı size varlığınızın özünde saklı olan tüm armağanları - kökeninizden beri bilmeden 

yanınızda taşıdığınız her şeyi - açığa çıkardı. Kendinizi gerçekten tanımanızın, kendinizle tanışmanızın ve 

mirasınızı bilmenizin zamanının geldiğini size bildirdim, böylece büyük bir ruha sahip olabilirsiniz. 

25 Zaman zaman size vahiyler verdim. Önce yasa, sonra benim öğretilerim, son olarak da ruhani 

görevinizin tam bilgisiydi. 

26 Üç kez erkeklerle birlikte olduğumu söylüyorsunuz, ama her zaman birlikte olduğum doğru. İlk 

Çağ'da Doğruluk Yasasını insanlığa açıklayan; İkinci Çağ'da "Sözünü" Oğlu İsa'da insan yapan; ve şimdi 

Kendisini ruhsal olarak dünyaya tanıtan Baba, tüm çağlarda size, anlamı size ruhsal gelişiminizden söz 

eden ve her zaman sizinle konuşan O'nun tek Tanrı, tek Ruh ve tek Baba olduğunu bilmenizi sağlayan bu 

ilahi benzetmeyi vermiştir. 

27 Size zevklerden vazgeçmenizi söylediğimde, sözümü yanlış yorumladınız ve sonunda acı 

çekmenizin sevinmenizden daha çok hoşuma gittiğini düşündünüz. Ben sizin Babanız olduğuma göre, sizi 

gülümserken görmektense ağlarken görmeyi tercih ettiğimi nasıl düşünebilirsiniz? Size zevklerden 
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vazgeçmenizi söylediğimde, yalnızca ruhunuzu bozan ya da bedeninize zarar verenleri kastetmiştim. Ama 

ben diyorum ki, ruhunuz ve kalbiniz için ulaşabileceğiniz hayırsever tatminleri elde etmelisiniz. 

28 İnsanın yaşamının içerdiği sınav o kadar zordur ki, çarmıhının yükünü onun için daha sevimli ve 

daha kolay hale getiren tüm bu ruhsal ve fiziksel zevklerle onu tatlandırmak gerekir. 

29 Varoluşlarının en büyük mutluluğunu evlerinin sıcaklığında bulan ve ebeveynlerinin çocuklarına, 

çocukların ebeveynlerine ve kardeşlerin birbirlerine olan sevgisini Tanrı'ya hizmet haline getirmeye 

çalışan herkesi kutsuyorum. Çünkü bu birlik, bu uyum ve bu barış Evrensel Baba ile O'nun ruhani ailesi 

arasında var olan uyum gibidir. 

30 Bu evlerde ruhun ışığı parlar, krallığımın huzuru yaşar ve acılar ortaya çıktığında daha kolay 

katlanılır ve deneme anları daha az acı verir. Başkalarına vermekten tatmin olan ve komşularının sağlıklı 

sevinciyle sevinen kişiler daha da değerlidir. Bunlar sevinç havarileridir ve büyük bir görevi yerine 

getirmektedirler. 

31 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer tatmin ve neşe anlarını nasıl arayacağınızı ve iç huzur saatlerini 

nasıl koruyacağınızı bilseydiniz, dünyevi varlığınızın tüm günlerinde bunlara sahip olurdunuz. Ancak 

bunun için önce ruhunuzu, duygularınızı ve yaşam hakkındaki düşüncelerinizi yüceltmelisiniz. 

32 Sözüm aracılığıyla size gönderdiğim bu mesaj, yolunuzu aydınlatacak ve varlığınıza huzur içinde 

yaşamayı ve varlığınızı kutsadığım her şeyin tadını sağlıklı bir şekilde çıkarmayı öğretecek yukarı doğru 

evrimi verecek ışıkla doludur. Bu insanlık, acının gölgeleriyle savaşmak ve sahte zevklere ve aldatıcı 

tatminlere olan eğiliminin üstesinden gelmek için henüz çok fazla mücadele etmedi. Gerçeği tanımasını 

engelleyen dini fanatizmine karşı mücadele etmek zorunda kalacaktır; her şeyin hiç kimsenin kendisini 

kurtaramayacağı nihai bir yıkıma doğru gittiğine inanmasına neden olan kaderciliğine karşı mücadele 

etmek zorunda kalacaktır ve sadece geçici zevkler - ruhu ahlaksızlık, acı, umutsuzluk ve karanlık 

uçurumuna sürükleyen tensel zevkler - peşinde koşmasına neden olan materyalizmine karşı mücadele 

etmek zorunda kalacaktır. 

33 Size ışığımı veriyorum ki gölgeleri terk edebilesiniz ve bir gözyaşı vadisine dönüştürdüğünüz bu 

gezegende sonunda ruhun ve kalbin gerçek hazlarını keşfedebilesiniz; bunun yanında diğer tüm hazlar 

küçük ve önemsiz kalır. 

34 Şu anda size tüm insanlar için olan yeni öğretiyi veriyorum. Hepsi Benim gelişimi bekleyerek dua 

etmedi, ama acı onları uyanık tuttu ve Beni kabul etmeye hazırladı. 

Dünya, İkinci Çağ'dan bu yana "İsrail halkı" tarafından kendisine miras bırakılan deneyime sahiptir, 

böylece hiç kimse İlahi Adalete güvenemez. Peygamberlik, ilahi bilim ve ruhsal güç armağanlarının, 

Rab'den umut ve bilgi ışığını almak için O'nun gelişini özlemle bekleyen ruhsal açıdan yoksul kişilere 

verildiğini bilmiyor musunuz? 

Bana bu ruhların nerede olduklarını sorarsanız, size onların bu dünya gezegeninde harika olan her 

şeyin gözlerinde yeryüzünün tozundan ibaret olduğu yaşam dünyalarında yaşadıklarını söyleyeceğim. 

Ama Sözüm ve vaatlerim onlara zayıf göründüğü için krallığımdan hiçbir şey kabul etmeyenlere ne 

olduğunu Bana sorarsanız, size onların altını, dünyayı, bedeni ve gücü arzuladıkları için zamanın sonuna 

kadar enkarne olanlara ve reenkarne olanlara ait olduklarını söylerim. Ve bu nedenle, adil bir şekilde ve 

ruhsal karşılıkları olarak, onlara değersiz zenginlikleri ve sahte güçleriyle dünya verildi. 

35 İlahi adalet tarafından bir süreliğine cezalandırılmışlardır, ancak hakikat krallığına giden kurtuluş 

yolundan sürgün edilmemişlerdir. Bu nedenle, şimdi size Ruhumun ışığını bol bol gönderdiğime göre, 

onlara ayrılan deneme süresinin şimdi yeterli olup olmadığını sormak ve şimdi Üçüncü Zaman olduğunu 

anlamalarını sağlamak için onları özenle arayacağım - Yahudi halkının yargılanmasından söz ettiğimde 

bahsettiğim zamanların tamamlandığı zaman. 

36 Hepinizin Benimle bir randevusu var ve Beni duymak için birleşmeniz gerekecek çünkü hepinizin 

Beni duymaya ihtiyacı var. 

37 Her şey, henüz yargılanmamış tüm işlerin tartılacağı adaletimin terazisine konulacak. Varlığım ve 

gücüm daha önce hiç olmadığı kadar kendini hissettirecek. Çünkü kaostan sonra her şey kendi seyrine 

dönecektir. 

38 Ey insanlar, şaşırıp kalmamak için gözlerinizi dört açın ve durmadan dua edin. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim, eğer dünyayı izler ve onun için dua ederseniz, sizi koruyacak görünmez bir örtü 

olacaktır, çünkü insan kardeşlerinizi sevebilecek ve onların acılarını kendi acınız gibi hissedebileceksiniz. 
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39 Varlığımı, gücümü ve adaletimi elle tutulur hale getireceğimi tekrar ediyorum. İnsanın 

ahlaksızlığıyla yaşamda kutsal olan her şeyi kirletmesine izin verdiysem, onun ahlaksızlığına bir sınır 

koyacağım. Eğer onun özgür irade yolunda ilerlemesine izin verdiysem, ona her şeyin bir sınırı olduğunu 

kanıtlayacağım. Eğer dünyada güç ve yücelik arayışını aşırı derecede tatmin etmesine izin verdiysem, 

yaptığı işi vicdanı aracılığıyla yargılayabilmesi ve sorularıma yanıt verebilmesi için onu yolunda 

durduracağım. 

40 Acı, yıkım ve ölümün yaşamlarınızda kendini hissettirmesine izin verdim ki, çok acı olan 

meyveleri nasıl bir ağaç yetiştirdiğinizi anlamanızı sağlasın. Ama aynı zamanda acının dağıldığını ve 

ruhun iyileşip kendine geldiğini de göreceğim, çünkü içinden sevgi ilahisi yükselecek. İnsanların ruhlarına 

yücelmenin beyaz cübbesini giydirecekleri günün geleceği söylenmiş ve yazılmıştır. 

41 O zaman herkes kurtulacak, herkes bağışlanacak ve herkes teselli bulacaktır. O halde ölüm nerede, 

ebedi lanet ve sonu olmayan ateş nerede? 

42 Ne ölümü ne de cehennemi ben yarattım. Çünkü ruhum yaratılış kavramını oluşturduğunda, sadece 

sevgiyi hissettim ve rahmimden sadece yaşam fışkırdı. Eğer ölüm ve cehennem var olsaydı, bunların insan 

işi olması gerekirdi çünkü bunlar geçicidir ve insani olan hiçbir şeyin ebedi olmadığını zaten biliyorsunuz. 

43 İşte Efendiniz, seçilmiş insanlar, size yeniden yol gösteriyor. Sizleri nasıl savaşılacağını ve 

davamın nasıl savunulacağını bilen cesur askerler yapıyorum. 

44 Sevgimle birleşerek, yeryüzünde yürümek ve "ölülere" hayat vermek için yola çıkacak, Kutsal 

Ruhumun ışığıyla bu yolu yoldan sapmış olanlara - insanlığın yıkıcıları haline gelenlere - göstereceksiniz. 

Kendinizi beslediğiniz bu sonsuz yaşam ekmeğini, bu "süt ve balı" her yere götüreceksiniz. 

45 Sizler, renk ya da ırk ayrımı yapmadığım seçilmiş halkımsınız. Dünyanın karmaşasından 

etkilenmemeniz için hepinizi gerçek Tanrı'nızı tanımaya çağırdım. Sizler, miras bıraktığım, armağanlarımı 

yerleştirdiğim ve insanlık tarafından tanınmanız için paha biçilmez değerde bir mücevher bıraktığım 

seçilmişlerimsiniz. 

46 Öteye geçebilmeniz, Varlığımı görebilmeniz ve kalabalıklara buna tanıklık edebilmeniz için ruhani 

gözlerinizi arındırdım ve hazırladım. Size bilgeliğimi, altın harflerle yazılmış kitabımı emanet ettim ki 

yolunuzdan asla sapmayasınız ve insanlığa bu yolda rehberlik edebilesiniz. 

47 Sizi peygamberlerime dönüştürdüm ki, Baba'nın size ahirette gösterdiklerine tanıklık edebilesiniz 

ve böylece gelecek nesilleri de hazırlayabilesiniz. 

48 Bu Üçüncü Zaman'da Efendi size seslendi ve sizi sofrasına davet etti. Bazıları maddi bedenle, 

diğerleri ise ruhani varlıklar olarak geldi ama hepiniz yaşam nektarının tadını çıkardınız. 

49 Sözümü işitiyor ve şöyle diyorsunuz: "Rab göklerin yücelerinden geliyor". Buna cevap veriyorum: 

Eğer "cennetin yükseklikleri" derken saf, mükemmel, ebedi ve bilge olanı kastediyorsanız, haklısınız. 

Ancak "cennetin yükseklikleri" ile sonsuzlukta sizin üstünüzde olan maddi yeri kastediyorsanız, 

yanılıyorsunuz. Çünkü Ben her şeyde ve her yerdeyim, her yerde varım ve Ruhum her şeyi doldurur ve 

kuşatır. 

50 Benim "indiğimi" söylediğinizde, doğru bir şey söylemiş olursunuz; çünkü Kendimi size 

tanıttığımda mükemmelden mükemmel olmayana inerim. Çünkü Ben Kendimi insan olan sizler için 

hissedilir kılmak için insanlaşır ve hatta cisimleşirim. 

51 Şimdi sözümü duyan buradaki insanlar, şu anda size öğretmekte olduğum şeyin anlamını yakında 

anlayacak ve mesajımı diğerlerine iletmeye hazır olacaklar. 

52 Şu anda bu kalabalıkları burada insanlık adına kabul ediyorum ve insanlığa atıfta bulunduğumda, 

yalnızca şimdiki insanlardan değil, altı ruhani dönem boyunca yeryüzünde yaşamış olan tüm nesillerden 

bahsediyorum. Bu altı zamanda size getirdiğim mesajlar tam olarak "mühürler" adıyla sembolize ettiğim 

şeylerdir; bunlardan biri, zaten bildiğiniz gibi, size diğerlerinin anlamını veya önemini - ruhun yaşamının, 

gelişimin ve mükemmelliğin o yüksek önemini - açıklayabilmesi için henüz serbest bırakılmamıştır. 

53 Bir bilgelik pınarı, tükenmez bir bilgi kaynağı olarak, insanlığa, içinde İlahi, Ruhani ve Ebedi 

olanın yüce hazzını bulacağı bu Söz'ün mirasını bırakacağım. 

54 Tohum çoktan yeryüzüne yayılmaya başladı. Ama tohum filizlendiğinde, ruhun tarlalarını verimli 

kılacak suyu göndereceğim. O zaman insanlığın kalbinde ruhanileşmenin çiçek açtığını göreceksiniz. 

55 Bugün yeni gelenlerin sayısı azdır ve müritlerin sayısı daha da azdır. Ama onlar çoğalacak ve 

yeryüzünün tüm yerlerine ve topraklarına yayılacaklar ve insanın yeryüzündeki altıncı ruhsal aşaması 
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olduğu için "Altıncı Mühür" olarak adlandırılan ve aynı zamanda Ruhumun insanla üçüncü iletişimi 

olduğu için "Üçüncü Zaman" olarak adlandırılan bir zamanın geldiğine tanıklık edecekler - İlyas'ın sizi 

farklı yollardan bir araya getirdiği bir zaman. 

Zorlu görevinizi yerine getirirken kendinizi mükemmelleştirebilmeniz için sizi bu dünyaya yeniden 

gönderdim. Benim talimatlarım sizi ruhanileştirebilmeniz için hazırlar. 

56 Sizinle bir dost olarak da konuşuyorum, öyle ki bu dünyanın sıkıntılarında artık kendinizi yalnız 

hissetmeyesiniz, öyle ki yüreklerinizde Kendisini tanıtan ve insanın anlama yetisi aracılığıyla sizinle 

konuşan Tanrınıza iman ve güven duyabilesiniz. 

Eğer Beni hissetmediyseniz, bunun nedeni kendinizi hazırlamamış olmanızdır. Ama yüreklerinizi 

hazırlar ve ruhlarınızı Bana yükseltirseniz, Beni hissedecek ve ruhunuzun gözleriyle Beni göreceksiniz. 

57 Size Yasa'yı hatırlatmak ve onu yerine getirmeniz için bu zamanda sizinle konuştum. Ruhlar 

dünyasının sizinle birlikte yaşamasına izin verdim ki size tavsiyelerde bulunabilsinler, size yardımcı 

olabilsinler ve sizi koruyabilsinler. Bu ruhlar ruhlarındaki Baba sevgisiyle savaşır ve çalışırlar. 

58 Hepiniz Beni anlayabilesiniz diye, hepiniz Kutsal Ruhumun ışığıyla aydınlanabilesiniz diye, size 

getirdiğim Söz sade ve basittir. Beni artık bu anlayış organları aracılığıyla duymadığınızda, öğrencilerim 

olarak ileri gitmeye ve Varlığıma sözlerinizle ve iyi örneklerinizle tanıklık etmeye hazırlanmanızı 

istiyorum. 

59 İnsanlar size gelip öğretinin ne olduğunu, Üstadınızın insanlık için size emanet ettiği ruhani 

yemeğin ne olduğunu soracaklar. Ama onlara benim sözümün içerdiği anlamı ve sevgiyi göstermelisiniz. 

60 Doğruluk her zaman galip gelecektir. Size gerçeğin sözlerini veriyorum ki, onlarla insan 

kardeşlerinizin gözyaşlarını kurutabilesiniz. 

İman ikrarında bulunma özgürlüğüne sahip olduğunuz bu dönemde, yalanın sizi esir almasına izin 

vermeyin. Şu anda sevgim aracılığıyla size yeniden öğretiyorum ve Benim elimde Bana inanmanız için 

sizi zorlayacak bir kırbaç bulamayacaksınız. Çünkü öyle olsaydı, artık sizin Babanız ve Tanrınız 

olmazdım. 

61 Benim ilahi şanımı arayın, kendinizi affetmeyi öğretin. Size armağanlar emanet ettim ki bunları iyi 

kullanabilesiniz ve insanlığa rehberlik eden iyi öğrencilerim olabilesiniz. İlyas ve Ruh Dünyam, 

çarmıhınız size ağır gelmesin diye sizinle birlikteler. 

62 Ne mutlu kalplerini bu mesaja açan iyi niyetli insanlara ve ne mutlu öğretilerimi takip eden iyi 

niyetli insanlara, çünkü onlar ışığın ve barışın çocukları olacaklar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 304 
1 Ne mutlu Bana gelenlere, çünkü onlar yolu buldular. Sözüm aracılığıyla rehberlik arayanlar 

kutsanmıştır. Ben yolum ve sizler de bu yolda yürüyecek ve dağın zirvesine ulaşacak olanlarsınız. Bu 

yükseklikten, ruhunuzun gelişimi sırasında kat ettiği her şeyi gözden kaçıracaksınız. 

2 Karşılaştığınız her engel ya da kaya, geçtiğiniz takdirde size liyakat kazandıracak bir test olacaktır. 

3 Kim doğanın sırlarını anladığını, öteye, görülmeyen ve duyulmayanın gizemine nüfuz ettiğini - 

ilahi arcanuma girdiğini ve onun öğütlerini bildiğini iddia edebilir? Kim kendini, eylemlerini ruhani ve 

maddi doğasıyla uyumlu hale getirebilecek şekilde tanıyabilmiştir? 

4 Sizler hâlâ amaçsızca dolaşan zayıf yaratıklarsınız. Çünkü sahip olduğunuz bilgi sizi insanlığa 

hizmet etmeye hazırlamış olsa da, ruhsal armağanlarınızı geliştirmediniz ve hala Benimle ve kendinizle 

uyum içinde yaşamak için ruhsallaşmış değilsiniz. Kendinizi tanıyamazsanız, başkalarını da tanıyamaz ve 

onlara mükemmel bir şekilde rehberlik edemezsiniz. Önce adımlarınızı hakikat yolunda yönlendirmeyi 

öğrenmediyseniz, nasıl insanların önderleri olacaksınız? 

5 İsrail halkı, sizinle bu şekilde konuştuğumda, bunun nedeni Üstadın İşimdeki çalışmalarınızı 

küçümsemesi değildir. Ruhsallaşma yolunda attığınız adımların bir sınırı olmadığını - ileriye doğru 

attığınız her adımda Çalışmamın büyüklüğünü kavramak için daha fazla ışık kazanacağınızı fark etmenizi 

sağlamak için yapılır. 

6 İnsana doğanın yapısını ve tezahürlerini araştırmasını sağlayan bir zekâ bahşettim ve evrenin bir 

bölümünü tefekkür etmesine ve Ruhsal Yaşamın tezahürlerini hissetmesine izin verdim. Çünkü Benim 

Öğretilerim ruhları durdurmaz, insanın gelişimini engellemez - tam tersine, araştırması, düşünmesi, 

sorgulaması ve çabalaması için onu özgürleştirir ve aydınlatır. Ancak insanın entelektüel araştırmasının en 

üst noktası olarak gördüğü şey, pek de başlangıç sayılmaz! 

7 Her şey ruhun evrimi için hazırlanmıştır. Kendinizi hazırlayın ki yarının insanlığına Benimle 

ruhtan ruha bağlantı kurmayı öğretebilesiniz. 

Günümüzde ve çağımızda, dünya farklı dünya görüşleriyle kafası karışmış bir hale gelmiştir ve onları 

aydınlatabilecek olan Kutsal Ruhumun ışığıdır, böylece benim ilhamımı alarak, barış içinde yaşamaları 

için onları ruhanileştirebilecek saf idealleri ortaya çıkarabilirler. 

8 Ruhani öğretilerim insanları gerçek bir anlayışta ve ruhani değerleri kavramada birleştirir. Ben 

birleşme merkeziyim, onların ruhani gelişimleri için ilham kaynağıyım. 

9 Bana acılarınızla, sevinçlerinizle ve sorunlarınızla gelmelisiniz. Size acınızın yerine, kendinizi asil 

ve Bana layık hissetmenin sevincini veriyorum - günahlarınızı temizleme fırsatı. 

10 Her insan Kutsal Ruhumun ışığıyla arınacak ve bu ışık ona diğer insanları sevmesi için ilham 

verecektir. Bu şekilde, dünyada barış pekişecek ve herkes tek bir güç, eylem ve ruhta birleşecek ve hiçbir 

dinin başaramadığı şey, insanlar tarafından alınan Tanrı ilhamına ulaşacaktır. Bu nedenle, bu Üçüncü 

Çağda, herkese Bana erişmek için eşit fırsat veriyorum. Benim Ruhani Doktrinim hiçbir farklılığa neden 

olmaz. 

11 Eğer şu anda kulaklarınız Beni duymuyorsa, ey insanlık ve gözleriniz karanlık bir bandajla 

kaplıysa, yine de Kutsal Ruh'un ışığını göreceğiniz ve Sözümü ilahi bir müzik gibi duyacağınız gün 

gelecektir. 

12 İsrail, tüm insan kardeşlerinizin size verilen lütuf armağanlarına layık olduğunu kabul edin. 

Rahatsız olduğunu gördüğünüz kişiye elinizi uzatın, çünkü hepinizin aynı hedefe ulaşması gerektiğini 

biliyorsunuz. 

Sözümü insan aklı aracılığıyla duymanızı sağladım. Ancak hemcinslerinizden birçoğu bu tezahürün 

gerçekliğini inkâr edecek ve aynı zamanda bu zamanda bir kez daha sizin için yolu açtığımı, aranızda 

lütfumu döktüğümü ve Evrensel Işınımın İlahi merhametim tarafından hazırlanan ses taşıyıcısına 

dayandığını da inkâr edecektir. Tanrısallığımın, aklı aracılığıyla Kendimi size tanıttığım kusurlu bir yaratık 

vasıtasıyla kendini nasıl gösterebildiğini kavrayamayacaklardır. Bunun yerine, Beni kendi dini 

topluluklarının kadim ayin ve ritüellerinde, anlamlı formlarda aramaya devam edeceklerdir. 

Her şeye kadir olan Tanrı'nın insan aklı aracılığıyla Kendisini tanıtması zor mudur? Bana olan 

inancınızı yalnızca imgeler ve ibadet ritüelleri aracılığıyla mı hissetmek istiyorsunuz? 
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13 Eğer Bana Yüce, Yaratıcı, her şeyi etkileyen Evrensel Otorite olarak inanıyorsanız - eğer Benim 

tüm yarattıklarımın içinde olduğuma inanıyorsanız, o zaman seçtiklerimin zihinlerini onların aracılığı ile 

Kendimi tanıtmak için hazırladığımdan şüphe edemezsiniz. 

14 Kendimi soluduğunuz havada, dünyaların var olduğu uzayın enginliğinde - ışınlarını gezegeninize 

gönderen güneşte - sizin için görünen ve görünmeyen şeylerde tezahür ettiriyorum. 

15 Seçilmiş İnsanlar, başkalarını kınayarak ya da eleştirerek yaklaşmayın. Elinizi uzatın ve Beni farklı 

şekillerde arayan insan kardeşlerinizin elini tutun. Sahip olduğunuz bilgiyi alabilmeleri için onlarla 

konuşun. Ancak onların düşüncelerini isteyerek dinleyin ki siz de biraz rehberlik alabilesiniz. Çünkü hiç 

kimse tek başına yeterli değildir; hepinizin Benim ve komşunuzun bilgeliğine ihtiyacı vardır. 

16 Ruhaniler olarak, hangi dini topluluğa mensup olurlarsa olsunlar, komşularınızla sevgi dolu bir 

ilişki içine girmelisiniz. Bu şekilde Benim tarafımdan hazırlandığınıza tanıklık edeceksiniz. O zaman asil 

eylemleriniz tüm kalplere ulaşacak ve onları bencillikten uzak bir şekilde düşünen herkes tarafından 

anlaşılacaksınız. 

17 Halkım, spiritüalizmin anlamlı formları yoktur, bu tezahürlere, bu ayinlere ihtiyacı yoktur. 

Eylemlerinizde anlaşılmaz, gizemli şeyler ifade edildiği sürece, gerçek spiritüalistler olamazsınız. Dış 

tasarım, ifade, biçim, etkilemeniz gereken nesneler ortadan kaldırıldı. Çünkü Benim Sözüm, Beni 

tanımanız ve kendinizi mükemmelliğe yükseltmeniz için yeterli güce sahiptir. 

18 1950 yılından sonra, gerçek spiritüalist size verdiğim talimatı anlamış olacak ve bunu sadece 

Benim merhametimi ihtiyaç duyulan yerlere aktarmak amacıyla uygulayacaktır. 

19 Yarın insanlar, çok az kişi tarafından duyulan bu kelimeyi daha iyi anlayabilecek ve yaygın olarak 

anlaşılacaktır. 

20 Önemli değil, 1950 yılı sona erdiğinde sözlerim herkes tarafından anlaşılmamış olacak. Geriye 

kalan birkaç tohum, meyvenin gelecekte olgunlaşması için yeterli olacaktır. 

21 Sevgili öğrenciler, siz bir yıldız gibisiniz, denizin enginliğinde bir deniz feneri gibisiniz. Giysinizi 

korumak, kalbinizi arındırmak ve onu altıncı şamdanın meşalesinin gece ve gündüz her ruhu aydınlattığı 

bir mabede dönüştürmek için çaba gösterin. 

22 Benim gibi olun - alçakgönüllü ve yumuşak kalpli. Birbirinizi sevin, birbirinizi bağışlayın. Kristal 

berraklığında bir su nehri gibi olun. Elinizde tek bir meyve taşıyın. Bir kitabın öğretisini insanlık için 

cankurtaran botu olarak sunun. 

23 Bana gel, seni bekliyorum. Her kim isterse verilecek, her kim ararsa bulacak ve her kim bu kapıyı 

çalarsa ona açılacaktır. Sizi Sözümün keskisiyle kayalar gibi işleyeceğim ve Kutsal Ruh'un ışığıyla 

yıkayacağım. 

24 Ey sevgili öğrenciler! Dünyanın ayartmalarından uzaklaşın, çünkü yarın Efendiniz gibi olasınız 

diye sizi hazırladım. 

25 İnsan aklı aracılığıyla aranızda tezahür ettiğim son gün, "taşlar" bile ağlayacak. Ama herkese 

esenliğimin öpücüğünü hissettireceğim, herkesi göğsüme bastıracağım. Ve daha sonra, hazır olduğunuzu 

gördüğümde, size "buluttan" şöyle diyeceğim: İşte çöl, onu geçin ve size verdiğim şeyi dünyaya getirin. 

26 Ey öğrenciler! Size yarından söz ediyorum ve ayrılış anımda acıdan ağlamamanız için sizi 

cesaretlendiriyorum. Çünkü sonrasında üzgün olmanızı istemiyorum - sizi eğitirken, pınarın berrak 

sularını taşırırken ve insanlığa bol meyve verirken görmek istiyorum. 

27 Peygamberlerim gibi tanıklık edin, Kutsal Ruh olarak içinizde olduğumu ilan edin. 

Beni artık ses taşıyıcıları aracılığıyla duymayacaksınız, ama ruhsal olarak öğretimi sonsuza dek almaya 

devam edeceksiniz. Kendinizi ruhsallaştırdığınızda, mutlulukla dolacaksınız çünkü Beni hissedeceksiniz, 

ilham alacaksınız ve tüm denemelerinizde Benim sizinle olduğumu deneyimleyeceksiniz. Mücadelenizde 

ilerlemeniz için sizi cesaretlendiren sesimi ruhtan ruha duyacaksınız ve güçlendiğinizi hissedeceksiniz 

çünkü Ben tüm çocuklarımla birlikte olacağım. 

28 Bugün Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak kendimi aranızda gösteriyorum ve özümde, varlığımda ve 

gücümde sizinle birlikteyim. 

29 Gelin, halkım İsrail'in bir parçasını oluşturan siz kalabalıklar. Ey Meryem gibi yeryüzünde anne 

olan kadınlar, Bana gelin. Siz bakireler, siz gençler, siz çocuklar ve siz yetişkinler Bana gelin, çünkü sizi 

kabul ediyorum ve size esenlik öpücüğümü veriyorum. 
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30 Ruhunuzun Bana gelmesine izin verin, çünkü ona ihtiyacı olanı verebilecek Olan Benim. Ben 

lütfunu bedenlenmiş ve bedenlenmemiş ruhların üzerine döken Vericiyim. 

31 İsrail'in seçilmiş halkı, sizler artık küçük çocuklar değilsiniz, çünkü bu ruhani yolda giderek daha 

fazla geliştiniz ve çeşitli reenkarnasyonlarınız sırasında çok fazla bilgi edindiniz. Şimdi, bu Üçüncü 

Çağda, sizler İlahi Üstadın öğrencilerisiniz, size verdiğim dersleri her gün öğreniyorsunuz, böylece ruhta 

büyük, insanlık için bilinmeyen şeylerin uzmanları olabilirsiniz. 

"İsrail" gelecek zamanlarda bilgisi sayesinde, İşimi idrak etmesi sayesinde, birliği sayesinde, 

mücadelesi sayesinde, itaati sayesinde, Tanrısallığıma ve insan kardeşlerine olan sevgisi sayesinde büyük 

olacaktır. Çünkü eğer halkım bu maneviyata sahip olmazsa, dünya benim Çalışmamı sadece yeryüzündeki 

bir başka öğreti olarak görecektir. 

32 Eğer halkım kendini hazırlamazsa, Beni anlamazsa, kendini ruhsallaştırmazsa, tüm bunlar olacak. 

Bu nedenle size diyorum ki: Şimdi kendinizi yenilemenizin ve öğretilerimi uygulayarak ruhsal olarak 

yücelmenizin zamanıdır. 

33 Ama bu Üçüncü Çağ'da Kendimi Kutsal Ruhumun ışığıyla tanıtmak için boşuna gelmedim. Çünkü 

sizler, lekelerden arındırdığım ve özgür kıldığım, zor görevinizi yerine getirmeye hazırlanmanız için güçlü 

kıldığım ve öğrettiğim ilk kişilersiniz ve böylece havariler, insanlığın ağabeyleri ve kız kardeşleri olarak 

yükselebilirsiniz, böylece insanlık için gök kubbedeki yıldızlar gibi olabilirsiniz ve bu şekilde 

hemcinsleriniz Benim tarafımdan ve geçmiş zamanların elçileri aracılığıyla verilen kehanetlerin 

gerçekleştiğini bilebilirler. 

"İsrail", halklar arasında, uluslar arasında geçerli olacaksın ki onlar da sonsuz yaşam ekmeğiyle 

beslenebilsinler. 

34 Sizi kehaneti, öğretilerimi, ilahi vahyi ve Varlığımın tanıklığını içeren açık bir kitap haline 

getiriyorum. Bu kitap, bu bilgiyi arayanlara kapılarını açacaktır. Pek çok soruya ışık ve gerçekle cevap 

vereceksiniz. Taklitçi olmayacaksınız, eserimi savunacak ve dünyanın onu kirletmesine izin 

vermeyeceksiniz. 

35 Bu talimat sadece sizin için değil. Çünkü Efendinizin örneğine göre hazırlandıktan sonra, 

sözleriniz ve işlerinizle Bana tanıklık etmek üzere yola çıkacaksınız. Size kendilerini bilgileriyle büyük 

sanan filozofları, bilim adamlarını getireceğim. Ama bilimlerinden ötürü onlardan korkmayacaksınız, 

çünkü onlar Benim bilgeliğimin yanında çok küçüktürler. 

36 İnsanların zihinleri barındırdıkları tüm karanlıklardan arınmadığı sürece, ne Beni anlayabilecekler, 

ne elçilerimi, havarilerimi, ne de gelecekte Üstatlar olarak ortaya çıkacak olanları kabul edebilecekler. 

37 Ey İsrail halkı, düşünün ve görevinizi mükemmel bir şekilde yerine getirebilmeniz için kendinizi 

tüm fanatizmden, tüm materyalizm kibrinden kurtarın. 

38 Eğer halkım benim istediğim gibi yola çıkmaz ve çabalamazsa, hatalarını görmeleri için sınavları 

çok büyük olacak ve güçleri kadar güçlü olacaklar, böylece görevlerinin ne olduğunu görmeyi ve anlamayı 

öğrenebilecekler. 

39 Her birinizin bedenine Ruhumun bir parçası olan bir ışık atomu yerleştirdim ve zamanı geldiğinde 

tüm bu parçacıklar rahmime geri dönmelidir. 

İnsanlığın geri kalanına enkarne olan ruhlar da sizinkiler gibidir ve onların arasında da aynı şekilde 

Beni arayan varlıklar vardır. Onlar da Beni sorgulamak için Bana nasıl yükseleceklerini bilirler. 

Diğerleri Bana dönerek insanlığın yaşadığı sarsıntının nedenini soruyor ve Bana şöyle diyorlar: "Baba, 

neden bizi duymuyorsun? Neden başarısız olmamak için Senin gücünü hissetmiyoruz? Biz senin 

çocukların değil miyiz?" 

Bu yüzden ruhlar Bana feryat ederler ama şu anda kendilerini arındırdıklarını bilmezler - Üçüncü 

Zaman'da yaşadıklarını bilmezler - enkarne olan ve olmayanlar için diriliş zamanında olduklarını 

bilmezler. 

İnsanlar bu dünyaya ait olanla övündüler, kibirle doldular ve ruhlarının Bana yükselmesine izin 

vermediler. 

40 Bu zamanda herkesin Bana gelmesi, Babalarını bulacakları ruhsal yerde Beni aramaları Benim 

isteğimdir. 

41 Bu süre zarfında, İsrail, liyakat kazanacak ve örneğinizle insanlara Benimle birlik içinde yaşamayı 

öğreteceksiniz. 
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42 Sadece hatalarınızdan söz ediyorum çünkü hiçbir şey Benden gizli değildir ve Benim önümde saf 

kaplar olabilmeniz için kendinizi yenilemeniz gereklidir. Size Sözümü verdim ve tüm ayartmaların ve 

denemelerin üstesinden gelebilmeniz için gücüm ondadır. Ruhunuzu ilgilendiren ve insan yaşamınıza ait 

olan şeyleri anlayabilmeniz için sizi aydınlattım. Bu şekilde, ilahi emirlere göre yaşayabilirsiniz, çünkü 

sizler benim öğrettiğim öğrencilerimsiniz, böylece ruhunuz daha da gelişebilir ve artık materyalizmin 

yükü altında, İşimde oluşturduğunuz alışılmış kült eylemler altında çökmeyebilirsiniz. Artık kendinizi 

gereksiz şeylerin tutmasına izin vermemelisiniz, çünkü tüm engelleri aşacak güce ve gerekli bilgiye 

sahipsiniz. Durmadan ilerlemelisiniz. 

43 Saflığa, maddesizleşmeye ulaştığınız ölçüde, ibadetiniz daha ruhani hale gelecek, Benim İşimdeki 

ibadet eylemleriniz daha az karmaşık olacaktır. Çünkü Benim İşimde kendi isteğinize göre hareket ettiniz 

ve yaptınız ve ruhsallaşmaya bağlı kalmadınız, dualarınızı göndermek için kalbinizi hazırlamadınız ve 

Bana sadece yazılı duaları kelimelerle sundunuz, böylece hemcinslerinize de aynı şeyi yaptınız. Çünkü 

sizin ayinleriniz, tapınma tarzınız, gelenekleriniz insanların insanlığa sunduklarıyla aynıydı. O zaman 

hangi konuda farklıydınız? Sizi diğerlerinden farklı kılan neydi? Hiçbir şey, İsrail, çünkü sen benim 

Sözümü maddeleştirdin ve aynı şeyi Ruhsal Dünyam için de yaptın. Tapınma eylemleriniz insanlığınkine 

eşit bir duygusallığa düştü, sembolleriniz aynıydı ve benim Çalışmamda da ayrılıklarını ve edinimlerini 

gösterdiniz. 

44 O halde insanlık size nasıl inanabilir? Siz diğer insanlarla aynı görüntüyü sergilerken, onlar Beni 

davranışlarınızdan nasıl tanıyabilir? 

Baba, yürüyüşünüzün çok yavaş ve çok şehvetli olduğunu gördüğünde, size daha fazla hoşgörü 

göstermedi ve bu yüzden sona ermekte olan sözüyle kendinizi şaşırtmak için birleşmenizi ve toplanmanızı 

emretti. Ve daha fazla taviz vermeden, kendinizi tüm materyalizmden kurtarmanızı, ruhani olmaktan çok 

nefsani oldukları için ibadet eylemlerinizi temizlemenizi emretti. Ama benim işim ruhsaldır, benim işimin 

amacı ruhu yüceltmek, sizi insan yaşamınızda yenilemektir, böylece "beden" ve ruh yüksek bir yaşam 

sürebilir. İradem artık halkımın uçuruma düşmesine ve orada İşimi yapmasına izin vermiyor. 

45 Bu nedenle, buyruklarımı aldığında, materyalizmi nedeniyle İsrail'de karışıklık oldu. Ancak 

diğerleri bu emre saygı ve itaatle itaat ettiler, çünkü ruhları İsrail'in yeni bir uyanış saatinin geldiğini, 

Baba'nın onu rutin ve eski geleneklerinden kopardığını anladı ve O'na şükrettiler. 

46 Tüm bu denemeler sizi sarstı, çünkü rutine alışmıştınız. Çünkü zihninizin, ruhunuzun sahte tarikat 

eylemleriyle yukarı doğru gelişmesini engellemiştiniz. 

47 Artık biliyorsunuz ki, ey insanlar, görevinizi yerine getirmek için size verdiğim talimatlara 

uymazsanız, Beni dinlemenizin size hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü sözümü aldığınızda onu 

uygulamanız benim isteğimdir, çünkü insan aklı aracılığıyla tezahürümün sonu sizin için yaklaşıyor - 1950 

yılı, artık ruhani dünyamı da duymayacaksınız. 

48 Bu nedenle ruhunuzda acı hissetmenizi istemiyorum, çünkü sizi güçlü ruhlar olasınız diye 

hazırladım, öyle ki yarın yakıcı güneşten yorgun ve bitkin düşmüş gezginlere gölge veren ağaçlar gibi 

olabilesiniz. İkinci Çağ'da Bana verdiğiniz acı gibi, ayrılışım anında Ruhuma acı vermenizi de 

istemiyorum. Günahınızın, itaatsizliğinizin, başarısızlığınızın çarmıhını bir kez daha omuzlarıma 

yüklemenizi istemiyorum. İsrail'de itaati, görevin yerine getirilmesini, yenilenmeyi, ruhsallaşmayı, 

Benimle ruhtan ruha iletişim kurmak için yükselişinizi görmek istiyorum. 

49 İsrail, şimdi uyumanın zamanı değil, kendinizi insanlığı uyandırma görevine adayabilmeniz için 

tamamen uyanmalısınız. Çünkü ışığım her zihni aydınlatsa da, çocuklarımın uyuşuk olduğunu görüyorum, 

yasalarımı tozlu kitaplarda görüyorum. Ancak siz, seçilmiş insanlar, halka önderlik etmeli ve onları 

"gözetmelisiniz". 

50 Ruhun öğretisi hakkında dünyaya fanatizmden uzak bir şekilde konuşmalısınız. 

51 Günden güne mükemmelleştirmeye devam edeceğiniz ruhtan ruha diyaloğu uygulayın. Çünkü 

sizin ve insanlığın Benimle iletişim kurması Benim İsteğimdir. Bu komünyon aracılığıyla Benim 

ilhamlarımı, emirlerimi alacaksınız ve Ben de ruhunuzu alacağım, duanızı duyacağım ve ruhani 

kollarınızın Beni kucaklamasına izin vereceğim. 

52 Benimle ruhtan ruha iletişim kurmayı öğrendiğinizde, armağanlarınız ortaya çıkacak ve 

tapınmanızda bu armağanlar yücelik ve ruhsallık içinde çiçek açacaktır. O zaman Beni maneviyatta 

arayacaksınız ve ibadetiniz mükemmel olacak. 
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53 İnsan aklı aracılığıyla gerçekleşen bu tezahür artık aranızda olmayacaktır. Aranızdan ayrıldıktan 

sonra kendinizi yetim hissetmenizi, ölümün sizi şaşırtmasını ve aranızda zayıflık olmasını istemiyorum. 

Çünkü 1950'den sonra kendinizi hazırlayacak ve ruhtan ruha Beni arayacaksınız, uyum içinde ve Benim 

huzurumda yaşayacaksınız. O zaman kaybettiğiniz zamanı telafi edecek ve hala bu gezegende yaşarken 

Benim Krallığıma yaklaşmanızı sağlayacak ruhanileşme derecesine ulaşacaksınız ve Bana ibadetinizi 

sunmak için ayinlere, törenlere ya da maddi sembollere ihtiyacınız olmadığını dünyaya kanıtlayacaksınız - 

ibadet tarzınız yüce ve ruhanidir ve inancınız ışığını yaşam yolları boyunca, insanların kalplerine ve 

ruhlarına yayan bir meşaledir. 

54 Benim tezahürümün zamanı, sizi ruhunuzun yenilenmesine ve yücelmesine götürecek olan 

ruhsallaşma derecesine ulaşmanız için yeterli olmuştur. 

55 Şu anda dağa tırmanmanız için size yardım ediyorum. Sizi elimden tutup bu hedefe doğru 

götürüyorum ve ruhani dünyamın da aynı şekilde size yardımcı olacağını, inancınızı artıracaklarını, 

adımlarınızın güvenli olmasını sağlayacaklarını, böylece görevi yerine getirmenizde artık hiçbir şüphe 

kalmayacağını, hiçbir şeyin sizi bunca yıldır ve yüzyıllardır yürüdüğünüz yoldan geri döndüremeyeceğini 

size bahşettim. Çölü geçerken rızkınız için gerekli olanı sağladım ve bu nedenle şimdi Bana çok 

yakınsınız. 

56 İnsan aklı aracılığıyla bildirime son vereceğim zaman yaklaşıyor ve o zaman gezintinize devam 

etmek için yola çıkacaksınız. Çünkü bu dünya sizin varış noktanız değildir ve sizin için bir dinlenme yeri 

de yoktur. Sizi bekleyen savaş için yeterince hazırlıklı olmanızı istiyorum, o zaman size verdiğim 

armağanlar sayesinde efendilerim, elçilerim ve tanıklarım olacaksınız. Bu insanlığı oluşturan farklı 

halklara ışığımı getiren büyük bir meşale gibi olmanızı istiyorum. 

57 Benimle birliktesiniz ve Benim esenliğimden yararlanıyorsunuz, kendinizi hazırlayabilmeniz için 

öğretimi dinleyin. Ama hemcinslerinizi, kaos içinde olan ve çok acı bir kadeh içen dünyayı unutmayın - bu 

dünyada hüküm süren karmaşayı unutmayın. Sizi duygusuz görmek istemiyorum, çünkü dünyanın ağıtları 

size de ulaşmalı. 

58 Bana karşı en çok sorumlu olan sizsiniz, çünkü insani akıl yetisi aracılığıyla Sözümü size verdim. 

İşimdeki davranışlarınızın daha mükemmel ve ruhani olmasını istiyorum, çünkü İlyas ve Ruhsal Dünyam 

tarafından hazırlanan Öğretimi her yere götüreceğiniz gün uzak değildir. Çünkü benim Krallığım herkesi 

bekliyor ve hepiniz erdemleriniz ve ruhunuzdaki alçakgönüllülük aracılığıyla Bana gelmelisiniz. 

59 Kalbinizin derinliklerinden Bana sık sık şöyle dediniz: "Efendi, Baba, bu kadar hassas ve bu kadar 

derin olmasına rağmen işinizi neden bu kadar günahkâr ve buna layık olmayan insanlara emanet ettiniz? 

Bu kadar büyük bir sorumluluğu neden bizim elimize verdiniz? İsrail dediğiniz bu halkı bu kadar 

beceriksiz ve cahil görmenize rağmen, neden tüm güveninizi onlara verdiniz? Bu kadar çok sınavdan, bu 

kadar çok arınmadan, bu kadar çok fanatizm ve putperestlikten geçmiş olan bizleri neden seçtin? 

Ama ben size diyorum ki, çocuklarım: Çünkü sizler kendinizi büyük ölçüde arındırmış ve 

denemelerinizin ortasında Beni tanımış insanlarsınız. Çünkü sınavlar sizi Bana yaklaştırdı ve böylece sizi 

seçilmiş ve kutsanmış bir halk olarak diğer uluslara sundum ki, yenilenmeleri ve ruhsallaşmaları için sizin 

aracılığınızla Benim çalışmalarımı alabilsinler ve bilebilsinler. 

Ancak sizi, size daha fazla sevgi beslediğim için ya da sizi insanlığın geri kalanından daha fazla 

sevdiğim için seçmedim. Baba'nın gözünde daha değerli olduğunuz için sizi armağanlara ve lütuflara sahip 

kılmadım. Eğer arınmalarınızdan geçtiyseniz, bunun nedeni aynı zamanda en çok günah işleyen, en çok 

hata yapan kişiler olmanızdır ve bu nedenle de yapmanız gereken en büyük telafi sizsiniz. 

60 Ey insanlar, vicdanınızı yoklayın ve Bana layık olup olmadığınızı düşünün. Erdemlerinizin Benim 

önümde durmak için yeterince büyük olup olmadığını bilin. Geçmişinizi hatırlayın ve bu dünyadaki 

yürüyüşünüzde yaptıklarınızın sizi Benim sağımda oturmaya layık kılıp kılmadığını düşünün. 

Geçmişinizi gözden geçirdikten sonra, lütfuma, armağanlarıma, faydalarıma ve yasalarıma sahip olma 

hakkını elde edip etmediğinizi söyleyin. 

"Hayır," diyor yüreğiniz Bana, "Sen bize sık sık nankör bir halk olduğumuzu söyledin - Sana her 

zaman itaatsizlik eden bir halk." 

Ama sana söylüyorum: Bir gün saf düşüncelerin insanları olasınız, büyük işler başarabilesiniz, 

ruhunuzun yüceliğine erişebilesiniz diye Ruhumdaki büyük arzuyla size lütfumu bahşettim. 
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61 Hakikat tohumunu yeşertecek olanlar torunlarınız olacaktır. Onu önce akrabalarınıza, sonra da 

insanlığa ekeceksiniz. 

62 İsrail: 1950'den sonra sizin için her şey farklı olacak. Kült eylemleriniz, bilginiz daha ileri düzeyde 

olacak, çalışmalarınız daha ruhani olacak, düşünceleriniz ve dualarınız daha yüce olacak ve kendinizi daha 

da ruhanileştireceksiniz. Çünkü o zaman artık materyalizm içinde yaşamayacaksınız. 

63 İnsanların acılarını hissedebilmeniz için kalplerinizi hassaslaştırıyorum. Bugün Sözümü size teslim 

ettiğim gibi, yarın onu dünyaya teslim etmesi gerekenler de sizler olacaksınız. İnsanlık Bana gelmek 

istemediğine göre, yarın ona gidecek ve Benim adıma, ona miras olarak bıraktığım sevgi mesajını 

getireceksiniz. 

64 İnancı, umudu ve Tanrı'sı olmayan bu insanlık arasında vereceğiniz mücadele ve yürütmeniz 

gereken çalışma büyük olacaktır. Ben ona yakın olmama rağmen, o Beni hissetmedi ve Varlığımı 

algılamadı. Çünkü Beni tensel bir şekilde görmek istiyor ve Beni ruhunun gözleriyle görmediği için Beni 

reddediyor ve Beni unutuyor. Yakında Benim elçilerim olarak ortaya çıkacağınız ve kitleleri güçlü ve 

ruhani sesinizle uyandıracağınız ve onları imana, ruhanileşmeye getireceğiniz an gelecektir. 

65 Bu gün ve bu çağda, 1950'den sonra Bana tanıklık etmek için kullanacağım yalnızca on iki yürek 

değildir. Bugün kutsanmış halkım İsrail'den 144.000 seçilmiş kişi var ki, tüm umudumu ve güvenimi 

onlara bağladım, öyle ki insanlık onlar aracılığıyla İşimi bilebilsin. 

66 İnsanlık arasında güçlü olanlar sizler olacaksınız ve görevinizi sonuna kadar yerine getireceksiniz. 

Ama her zaman benim ruhum tarafından korunacaksın. Ben sizin savunmanız olacağım ve ruhsal olarak 

size özümü, varlığımı ve gücümü emanet edeceğim - tüm yaratılışta kendini gösteren sevgiyi, ruhsal 

sevgiyi hissettiğiniz ve uyguladığınız ölçüde. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 305 
1 İnsanlığın ruhani yaşamı üç çağa ya da döneme ayrılır. İlk Çağ'da Kendimi Baba olarak tanıttım, 

İkinci Çağ'da Kendimi Efendi olarak açıkladım ve Üçüncü Çağ'da Kendimi Yargıç olarak hissettirdim. 

2 Bunlar insanlara açıkladığım ve sizin Beni tam olarak tanımanız gereken üç aşamadır. Ancak, 

yalnızca tek bir İlahi Ruh'un var olduğu yerde üç Tanrı ya da üç Kişi tanımaya hevesli olmayın. Çünkü bu 

şimdiki zamanda, gizemle örttüğünüz ve anlaşılmazlık noktasına kadar karmaşıklaştırdığınız her şeyin 

basitleştirilmesini kabul edebiliyorsunuz. 

Bu "tapınak" kalacaktır, ancak bu çalışma yüzyıllardır ilerlememiştir ve şimdi onu Babanıza sunmak 

için tamamlamak amacıyla devam etmelisiniz. 

3 Yeryüzündeki tüm halkların bu tezahüre katılması gerekli değildir. Çünkü İkinci Çağ'da olduğu 

gibi, öğretilerimin yazılar ve kitaplar aracılığıyla tüm dünyaya yayıldığını göreceğim. O zaman ruhani 

mesajım bilinecek ve iyi niyetli insanlar onu takip etmek için çaba göstereceklerdir. 

4 Bu mütevazı ve basit ama İlahi Işıkla dolu kitapta insanlar tüm şüphelerinin açıklığa kavuştuğunu 

görecek, geçmiş zamanlarda sadece kısmen açıklanmış olan öğretilerin tamamlandığını keşfedecek ve 

kadim metinlerde gizli olan her şeyi alegorilerle yorumlamanın açık ve basit yolunu bulacaklardır. 

5 Her kim bu ruhani mesajı aldıktan sonra, içeriğinin doğruluğuna kendini ikna eder ve duyumlara 

olan arzusuyla, putperestliğiyle ve fanatizmiyle savaşmaya, zihnini ve kalbini tüm bu kirlerden 

arındırmaya başlarsa, ruhunu özgürleştirecek ve ona neşe ve huzur verecektir, çünkü artık onu bekleyen 

sonsuzluğa ulaşmak için mücadele edebilecektir. Ama dışa dönük ibadetlerine devam edenler, dünyaya ait 

olanı sevmekte ısrar edenler ve ruhun açılımına ya da gelişimine inanmayanlar - size söylüyorum, onlar 

geride kalacaklar ve geri kalmışlıklarının ve cehaletlerinin farkına vardıklarında gözyaşı dökecekler. 

6 Her şey sürekli büyürken, değişirken, mükemmelleşirken ve ortaya çıkarken, ruhunuz neden 

yüzyıllar boyunca durağan kalsın? 

7 İnsanın gerçekleştirdiği tüm işlerden önce gelmesi gereken şey insan ruhudur, çünkü yeryüzündeki 

yaşam ona emanet edilmiştir. Oysa dünyanızda bunun tam tersini yapıyorsunuz, çünkü ruh kendini 

dünyevi hedeflere adamak ve sizin yarattığınız bu yaşamın sarhoşluğuna kendini daha fazla kaptırmak için 

en yüksek görevlerini ihmal ediyor. 

8 Bilim yoluyla pek çok şeyi keşfettiğiniz ve öğrendiğiniz için, yaratılışın tüm varlıklarında var olan 

durmak bilmeyen evrimden habersiz değilsiniz. Bu nedenle, ruhunuzu uzun zamandır içine soktuğunuz 

geri kalmışlık ve durgunluk içinde bırakmamanız gerektiğini ve sizi çevreleyen her şeyle uyum sağlamaya 

çalışmanız gerektiğini anlamanızı istiyorum, böylece insanoğlu için Doğa'nın sırlarını saklamak yerine 

onları açığa çıkaracağı ve Doğa'nın güçlerinin size düşman olmak yerine hizmetkâr, işbirlikçi ve kardeş 

olacağı bir gün gelebilir. 

9 Ruhu yeryüzünde enkarne olması ve insan olması için gönderdim ki yeryüzünde var olan her şeyin 

prensi ve efendisi olsun, köle ve kurban ya da onu gerçekten gördüğüm gibi muhtaç olsun diye değil. 

İnsan ihtiyaçlarının, tutkularının, ahlaksızlıklarının ve cehaletinin kölesidir. 

10 O, yeryüzünde yürürken ruhani yükseliş eksikliğinin ona getirdiği acıların, yanlış adımların ve 

kader darbelerinin kurbanıdır. Muhtaçtır çünkü hayatta hakkı olan mirastan habersizdir, neye sahip 

olduğunu bilmez ve hiçbir şeye sahip değilmiş gibi davranır. 

11 Bu insanlık önce uyanmalı ki Ruhsal Yaşam Kitabı'nda çalışmaya başlayabilsin ve sonra yakında, 

bu fikirler dünyasını nesilden nesile aktararak, içinde Sözümün yerine geleceği o kutsanmış tohum ortaya 

çıkacaktır. Size bir gün bu insanlığın ruhsallaşmaya ulaşacağını ve yaratılan her şeyle uyum içinde 

yaşamayı bileceğini ve ruh, zihin ve kalbin adım adım yürüyeceğini söyledim. 

12 İnsan kötülüğünün doruk noktasına ulaştığı bu Üçüncü Zaman, yine de bir uzlaşma ve bağışlama 

zamanı olacaktır. 

13 İnsanlar bencil amaçları ve düşmanlıklarıyla hareket ederek, düşman olarak adlandırdıkları 

hemcinslerini yok etmeye hazırlanırken, ben de onları yargılamam gereken saati, yaptıkları işi 

yargılamalarını ve tanımalarını sağlayarak hazırlıyorum. 

14 O yargı saatinde, vicdan duyulduğunda ve ışığı parlayıp zihni ve kalbi aydınlattığında, insanlar 

saçlarını yolup dişlerini gıcırdatacak ve Bana şöyle diyecekler: "Tanrım, nasıl bu kadar kötülük 

yapabildim? Neden böyle iğrenç bir iş yapmama izin verdin?" 
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15 Bu yargı anında uyananlar kutsanmıştır, çünkü bağışlamamın ışığının üzerlerine indiğini 

görecekler, kutsanmış uzlaşma gününün geldiğini görecekler. O zaman pek çok insan Benim sevgi 

öğretimin nedenini anlayacak ve en günahkâr olsalar bile, çocuklarımın her birinin Benim için ne anlama 

geldiğini deneyimleyeceklerdir. 

16 Evet, sevgili insanlar, herkesi sınırsız seviyorum, çünkü büyük bir günahkârın arkasında bile bir 

daha günah işlememek için ışığıma ihtiyaç duyan bir ruh vardır. 

17 Ben zalimleri kurtarmaya geldim, çünkü suç işleyen kişi de Tanrı'nın çocuğudur ve Benim için 

çocuklarımın her biri çok şey ifade eder. 

18 Bu öğretiyi bir umut ve kurtuluş örtüsü gibi tüm yeryüzüne yayacağım ve herkese Beni 

varlıklarının en gizli yerinde yeniden hissedene kadar eski borçlarını ve şimdiki borçlarını kademeli olarak 

ödeme fırsatı sunacağım. 

19 Uzun zamandır Beni hissetmediniz, Beni kaybettiniz ve şimdi size Benimle tanışma fırsatı 

veriyorum. Biliyorum ki, Beni kendi yolunda yeniden bulan, Beni bir daha asla kaybetmeyecektir. 

20 Bana doğru yürümeye başlayın, ey günahkârlar. Huzuruma geldiğinizde, sesimin sizi 

hemcinslerinizin önünde yargılayacağından korkmayın, çünkü size ihanet etmeyeceğim. Korkmayın, tıpkı 

Bana geldiğinde kendisini kimin gördüğüne, dinlediğine ya da kınadığına aldırmadan ağır günah 

yükünden kurtulan Mecdelli'nin korkmadığı gibi. Sakindi çünkü artık günahla lekelenmiş bir kadın değil, 

tövbeyle arınmış bir günahkâr olduğunu biliyordu. 

21 Tövbelerinde ve sevgilerinde onları örnek alın. 

22 Herkesin vicdanında sesimi duymasını sağlayacağım - Baba'dan, Efendi'den, Yargıç'tan gelen, 

kalplere nüfuz edecek ve onları mutlulukla, hayretle ve sevgiyle daha hızlı attıracak bir ses. Sesim her 

yaratığın içinde duyulacak çünkü ruhunuz Beni bu biçimde kabul etmeye hazır. 

23 Hapishane hücrelerinin sessizliğinde sesim duyulacak ve o erkek ve kadınlara şöyle diyecek: "Ben 

burada sizinle birlikteyim. Benim tarafımdan terk edildiğinize inandınız mı? Hayır, ey imanı zayıf olanlar, 

size katil olup olmadığınızı ya da hırsızlık yapıp yapmadığınızı sormuyorum. Günah işleyeni sevgimle 

kurtarırım, düşeni cesaretlendiririm ve iftira, haksızlık ya da hata kurbanı olan masumu kurtarırım." 

24 Sesim savaşın gürültüsü arasında duyulacak ve sesi o kadar delici olacak ki, varlığım 

hissedildiğinde insanların silahları susacak. 

25 Hastanelerde ve nerede bir hasta varsa, Ben de aynı şekilde Kendimi hissettirecek ve duyuracağım, 

hastaları sadece Benim yapabildiğim gibi "meshedecek" ve teselli edeceğim. Acı çekenlerin - hemcinsleri 

tarafından unutulanların - acılarının üzerine bir huzur ve teselli örtüsü sereceğim ve acılarına ilahi bir 

merhem dökeceğim ve ruhani varlığıma tanıklık etmeleri için onları hayata döndüreceğim. 

26 Evlerde çocuklar ve yetişkinler tarafından hissedileceğim ve her ikisi de Benim varlığıma tanıklık 

edecek. 

27 Ocağın ateşini sönmüş bulduğumda, eşimi çağıracağım ve ona şöyle diyeceğim: Neden sevgi dolu 

ve anlayışlı değilsin? Evliliğinize hayat veren alev olan aşk ateşini neden yakmıyorsunuz? 

Görevlerini ihmal ettiğini gördüğümde onu şaşırtacağım ve ona şöyle diyeceğim: Neden doğru yoldan 

saptın ve haçı attın? kadehte kalan son damla acı içkiyi içecek gücünüz yok muydu? Sizi belirlediğim yola 

geri dönün; imanınızı, itaatinizi ve cesaretinizi ödüllendirmek için Beni yalnızca orada bulacaksınız. 

28 Eşime kalbinin en hassas tellerinden dokunacağım ve ona soracağım: Eşim, özlediğin huzuru 

görevinin yolundan uzakta bulabileceğini düşünüyor musun? Hayır, kendinizi kandırmayın. Sizin 

erdeminiz, omuzlarınıza yüklediğim çarmıhı sonuna kadar özveri ve sabırla taşımak olacaktır. 

29 İlahi varlığımı hissettirmediğim ve uzlaşma, sevgi ve barış çağrısı yapmadığım bir kalp 

kalmayacak. 

30 Özümü içlerine yerleştirmek için hazırlanmış yürekler arıyorum; bu, insanın iç tapınağına ruhen 

girmek gibidir - o tapınak ki, kutsal alan temizlenene kadar günahlarınızı, sanki kutsal olmayan 

tüccarlarmış gibi dışarı atmalıyım. 

31 Sözümü anlamanız için kırbaç kullanmıyorum, yükseliş idealinizde sizi güçlendirmek için yaşam 

ekmeği getiriyorum. 

32 Dünya onu acı ve günah uçurumunda terk ettiğime inanmaya başlamışken, Ben ona sizi asla terk 

etmeyen ve bu nedenle sizinle babacan bir şekilde konuşan ve sizi bağışlayan sonsuz sevgimin yeni bir 

kanıtını vermeye geldim. 
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33 Bazen, ilahi şefkatle dolu Sözümü duyduğunuzda, sizi eğip bükmek için belirli bir ciddiyet 

kullanmam gerekirken, günahkârlara karşı neden bu tür bir talimat kullandığımı anlayamadan kafanız 

karışır. 

34 Size söylüyorum, bu "Üçüncü Çağ "da - size imkansız görünse bile - insanlığın yenilenmesi ve 

kurtuluşu zor olmayacaktır, çünkü kurtuluş işi ilahi bir iştir. 

35 İnsanları ışık ve hakikat yoluna geri getirecek olan benim sevgim olacaktır. Her kalbe gizlice nüfuz 

eden, her ruhu okşayan, her vicdanda kendini gösteren sevgim, sert kayaları duyarlı kalplere dönüştürecek, 

materyalist insanları ruhani varlıklara ve katılaşmış günahkârları iyilik, barış ve iyi niyet sahibi insanlara 

dönüştürecektir. 

36 Sizinle bu şekilde konuşuyorum çünkü hiç kimse ruhunuzun gelişimini benden daha iyi bilemez ve 

biliyorum ki günümüz insanı, büyük materyalizmine, dünyaya olan sevgisine ve en büyük günah noktasına 

kadar gelişmiş tutkularına rağmen, sadece görünüşte "bedenin" ve maddi yaşamın kölesi olarak 

yaşamaktadır. Biliyorum ki, ruhunda Benim sevgimin sevgi dolu dokunuşunu hisseder hissetmez, 

yükünden kurtulmak ve bilinçsizce yürümeyi arzuladığı hakikat yolunda Beni takip etmek için çabucak 

Bana gelecektir. 

37 İlk Çağ'da olduğu gibi ona taşa kazınmış yasayı göstermek zorunda kalmayacağım ya da Beni 

hissedebilmesi için varlığımı doğa güçleri aracılığıyla göstermek zorunda kalmayacağım. İnsanın ruhunu 

acı dolu bir yaşam ve kanlı bir ölümle kurtarmak için dünyaya insan suretinde gelmeme bile gerek 

kalmayacak. 

38 O zamanlar geride kaldı, insan ruhu gelişti. Artık Bana ve Benim varlığıma inanmak için ilahi 

olana elleriyle dokunmak ve onu fiziksel duyularıyla algılamak zorunda olan geçmiş zamanların küçük 

çocuğu değildir. 

39 İnsan, materyalizminin ve ruhani olana karşı duyarsızlığının ardında hafif bir ruh, uzun mesafeler 

kat etmiş ve kendisine kararlılık, deneyim ve bilgi kazandıran büyük sınavlardan geçmiş bir ruh gizler. 

Vicdanıyla içsel bir diyaloğa girmeye istekli olması yeterli olacaktır, böylece yeni bir yaşama yükselebilir 

ve varlığının özünde, Rab'bin sonsuz sesinin ebedi ve bilge bir adalet yasası olarak yayıldığı gerçek 

Kutsallar Kutsalını keşfedebilir - her zaman aydınlık ve emin bir yol olarak. 

40 Eğer bu ruhsal gelişim bu insanlıkta mevcut olmasaydı ve bu insanlık özgürleşmenin eşiğinde 

olmasaydı, size bu zaman için ruhun ruhla diyaloğu hakkındaki vahyi vermezdim. 

41 Dünyanızın içinden geçtiği sınavlar bir çağın sonunun işaretleridir, bir materyalizm çağının çöküşü 

ya da ölüm sancılarıdır; çünkü materyalizm biliminizde, hedeflerinizde ve tutkularınızda yer almıştır. 

Materyalizm sizin Bana olan bağlılığınızı ve aynı zamanda tüm çalışmalarınızı belirledi. 

42 Dünya sevgisi, dünyevi şeylere duyulan açgözlülük, bedenin arzusu, tüm temel arzuların hazzı, 

bencillik, kendini sevme ve kibir, zekanıza ve insan iradenize göre bir yaşam yarattığınız güçtü; 

deneyiminizin mükemmel olması için meyvelerini biçmenizi sağladım. Ama şimdi sona ermekte olan bu 

çağ, insanlık tarihine materyalizmiyle damgasını vuracaksa - size doğrusunu söyleyeyim, yeni çağ 

maneviyatıyla damgasını vuracaktır. Çünkü bunun içinde Ruh'un vicdanı ve iradesi yeryüzünde sevgi 

yoluyla cömert olan varlıkların dünyasını yükseltecektir - Baba'nın Ruhu'nun çocukların ruhunda 

titreştiğini hissedeceğiniz bir yaşam, çünkü o zaman bugün varlığınızda gizli olarak yaşayan tüm 

armağanlar ve yetenekler faaliyet alanı olarak sonsuzluğa sahip olacaktır. 

43 Sevgili insanlar, Beni anlamalısınız, çünkü sizinle en basit terimlerle konuşuyorum ve Sözüm 

hiçbir gizem içermez. Ben sizin Babanızım ve sizden hiçbir şey saklamam. Yaşadığınız dönemde 

aydınlanmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgeliği bulabilmeniz için hazinemi açtım. 

44 İnsan ruhu gelişti, yetenekleri ortaya çıktı ve Çalışmamı incelemeye başlayabilir. 

45 Hazırlandığınızda ilham, (içsel) söz ve bilgi armağanı hepinizin içindedir, çünkü ışık ruhunuza 

dökülmüştür. 

46 İnsan olduğumda sizin için açtığım aynı yoldan Bana ulaşmanın kaderiniz olduğunu bilin. Benim 

örneğim herkes tarafından bilinir. Mesih'in adının telaffuz edildiğini kim duymamıştır? Deneme 

saatlerinde Efendisini hatırlamayan var mıdır? Ve kim (önceki dünya yaşamlarında) ruhani bölgelere 

ulaşmak için, ölüm saatinde, bedeni öldüğünde, "Ruhumu senin ellerine teslim ediyorum" diye 

haykırmamıştır? Işığa olan arzunuzu, ruhsallaşma özleminizi biliyorum. Bu yüzden size geldim. 
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47 Çobanınız sizi Bana gelmeniz için hazırladı. İkinci Çağ'da çölde seslenen ve sevgiye aç ve susuz 

birçok kişinin hazırlanmak için geldiği kişi ile aynıdır. 

48 Sizi Bana getiren İlyas'tır, çünkü onun her gelişimde Benden önce gelme görevi her zaman aynıdır 

ve aynı kalacaktır. 

49 Bugün yeni bir dönemden geçiyorsunuz ve tanık olduğunuz mucizeler karşısında ruhunuz eğildi. 

Kendine odaklandı ve benim sözlerimde şüphelerini yatıştırmak için ihtiyaç duyduğu cevabı buldu - onu 

yoluna devam etmeye davet eden ışığı. Ve orada, sonsuzlukta, onu bekleyen, Baba ve Anne'nin sonsuza 

dek onlarla birlikte yaşaması için onu kabul edecekleri bir evin kapılarının açıldığını görür. 

50 Gözlerinizi gerçeğe açın, çünkü şimdi sırların zamanı değil - tam tersine, onların açıklığa 

kavuşturulma zamanıdır. 

51 Adımlarınızı yönlendiren korku olmamalı, sizi yasayı yerine getirmeye zorlayan da korku 

olmamalıdır. İman ve sevginin sizi yaşamlarınızda iyi işler yapmaya iten güç olmasına izin verin. Çünkü o 

zaman erdemleriniz gerçek olacaktır.  

52 Bu ışık çağı tüm insanlara anlayış getirecek, çünkü her gizem açıklığa kavuşacaktır. 

53 Yüreğinizde Bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, eğer Sen gerçeğini önümüze koyarsan, bizim ne 

değerimiz olacak? Görmeden iman edenlerin kutsanmış olduğunu söylemiştiniz." 

54 Ah, siz Benim Sözümü nasıl yorumlayacağını bilmeyen insanlar. Anlamına nüfuz etmeniz ve onu 

anlamanız için size yardım etmemin ne kadar gerekli olduğunu görmüyor musunuz? 

55 O zaman şöyle dediğim doğrudur: "Ne mutlu görmeden iman edenlere". Ama şunu demek 

istemiştim: "Ne mutlu, Tanrısal olanı dünyevi gözleriyle görmeye çalışmadan, onu manevi bakış olan 

imanın ışığıyla görmeyi bilenlere. Ne mutlu o kişiye ki - ruhani olana dokunmaya ya da onu duyularıyla 

algılamaya niyet etmeden - ruhundaki ilahi varlığı hissetmek için kendini nasıl hazırlayacağını biliyordu." 

56 Öğrenciler, şunu anlayın: "Ne mutlu görmeden iman edene" dediğimde, "bedenin" bakışlarına ve 

duyularına atıfta bulunuyordum, çünkü bu şekilde iman eden kişi bunu Beni ruhuyla gördüğü ve hissettiği 

için yapmıştır. 

57 Şimdi sadece inançla, ruhun o yüksek bakışıyla inanmakla kalmayacağınız, aynı zamanda insan 

aklınızın üzerinde bir anlayışla anlayacağınız bir zamanla karşı karşıyasınız, çünkü ruhsal bilgelikle 

aydınlanmış olan ruhunuz olacaktır. 

58 Şu anda bile size şunu söylüyorum: "Bedensel gözleriyle görmeden ya da sınırlı insan aklıyla 

kavramadan, yine de inananlara ne mutlu, çünkü ruhla hissederler, çünkü ruhsal gözle bakmak için 

yükselirler ve tüm insan zekasının üzerinde olan o zekayla kavrarlar". 

59 Eğer bir kişide ilahi olana dair gerçek bir inanç ortaya çıkarsa, bu onun ruhla görmüş olmasından 

kaynaklanır. Yaşadıklarını bu şekilde inkâr etmesine kim ya da ne sebep olabilir? Bununla birlikte, ruhla 

nasıl bakacaklarını ya da hissedeceklerini hiç bilmedikleri ve bakmadan bile iman ettiklerini söylemekle 

yetindikleri için kendilerini sahte bir imanla kandıranlar, işte bunlar iman ederler. Ancak bunlar ilk 

denemede şüphe duyan, kararsız kalan ya da kafası karışan ve sonunda genellikle inkar eden kişilerdir. 

60 Ama hepinizi kurtarıyorum. Bu nedenle, her gözün Beni göreceği saatin geleceği size geçmiş 

zamanlarda zaten söylenmişti. 

61 İlerlemeniz ya da yukarı doğru tekâmülünüz Benim gerçeğimi keşfetmenizi ve Benim İlahi 

Varlığımı algılamanızı sağlayacaktır - hem ruhsal hem de her bir eserimde. O zaman size şöyle diyeceğim: 

"Ne mutlu Beni her yerde tanıyabilenlere, çünkü Beni gerçekten sevenler onlardır. 

62 Beni ruhuyla ve hatta bedeniyle hissedebilenlere ne mutlu; çünkü onlar tüm varlıklarına incelik 

kazandırmış, kendilerini gerçekten ruhsallaştırmış olanlardır." 

63 İnsanlık tarafından uygulanan saf olmayan dini kültler ruhun gelişimini ne kadar engellemiştir! Bu 

şekilde insanlar ruhani inancın gerçekleştirdiği mucizelerin gerçeğe dönüşmesini engellemiş ve ruhani 

olanın insan yaşamı üzerindeki doğal etkisi de engellenmiştir. 

64 İnsanlar benim faydalarımı, cevaplarımı ve durmak bilmeyen sevgi kanıtlarımı aldıklarında, bu bir 

inancın veya gerçek bir ruhanileşmenin ödülü olarak değil, onların olgunlaşmamışlıklarına, sefilliklerine 

ve cehaletlerine duyduğum şefkatten dolayıdır. 

65 Bu kelimeyi öğrendiklerinde pek çok kişinin kızacağını biliyorum; ancak bu kişiler, zihinsel 

karmaşaları içinde, insanda, insan doğasından ayrı olarak, varlığın ruhani kısmının da bulunduğunu kabul 
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etmek istemeyenler - ya da insan ruhuna inanan ancak geleneklerinin ve inançlarının alışkanlıklarına bağlı 

olarak, ruh için sonsuz uzun bir gelişim yolu olduğunu reddedenler olacaktır. 

66 Ayrıca sizi sarsmak ve dünyanın içinde bulunduğu derin uyuşukluktan uyandırmak için adalet 

sözcükleriyle konuşmam gerektiğini de biliyorum. 

İnsanlar uzun bir süre boyunca güçlerini kendi isteklerini yerine getirmek için kullanmış, özgür irade 

armağanını dünyevi işler için kullanmışlardır. Ancak hala güçleri olduğunu görüyorum ve bu gücü, temeli 

gerçek inanç, hedefi ise sevgi ve adalet yoluyla ruhun yüceltilmesi olan yeni bir dünya, daha iyi bir dünya 

idealini onlara ilham ederek kullanacağım. Benim öğretilerim her zaman böyle olmadı mı? 

67 Dersimi çalışın ve derinlemesine düşündükten sonra ruhunuza bu konudaki yargısını sorun. 

Kendilerinin ötesinde olan bir şey hakkında ilk hüküm veren ne aklınız ne de kalbiniz olmalıdır. Çünkü 

ilahi ışığımın düşünceye dönüşerek zihninize ulaştığı ve onu sonsuz güzellik ve bilgelik dünyasına 

soktuğu bir zamanda yaşıyorsunuz. 

68 İşte sizi beklemekten asla yorulmayan ve yüreğinize yaklaşan, onu ruhsal özlemlerle esinleyen ve 

muazzam boşluğunu sevgimle dolduran O, sizinle birlikte. 

69 Dünyanın Beni duymayı ve görmeyi bırakmasının üzerinden neredeyse yirmi asır geçti, ne bir an 

bile Kendimi ondan ayırdığımı ne de bir an bile onunla konuştuğumu bilmeden. 

70 O zaman Sözümü duyabilmeniz için insan olmam gerekiyordu. Şimdi dünyanın bir kez daha 

"Sözü" duyabilmesi için Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıtmam gerekiyordu. 

71 Gözlerinizin önünde kendini sunan artık Nasıralı İsa değildir - bu Mesih'tir, size yeni dersini 

vermek için ruhunuzun önünde kendini gösteren Ruh'taki Efendi'dir. 

72 İsa, Kendimi insanların gözlerine görünür kılmak için kullandığım bedenim, vücut bulmuş halimdi 

ve Nasıra, bir erkek olarak büyüdüğüm, çocukluğumu geçirdiğim ve gençliğime başladığım köydü. 

Nasıralı Meryem, kutsanmış Anne, Bana insan olmam için rahmini sundu ve orada bu beden büyüdü ve 

gelişti, dünyanın daha sonra Beni Nasıralı olarak adlandırmasının nedeni buydu. 

73 Bugün Nasıra'dan gelmiyorum, Bana karşılık gelen dünyada yaşıyorum, bu da o zamanlarda size 

zaten ilan ettiğim ruhani krallıktır ve sesimi duymanıza izin veriyorum, bunun için ne engeller ne de 

mesafeler var. 

74 Sözümün bu şekilde tezahür edeceği son yılın ilk gününü karşılamak üzere bu akşam bir araya 

gelen sizleri kutsuyorum. 

75 Yakında artık bu ses taşıyıcıları aracılığıyla sizinle coşku içinde konuşmayacağım. Ama şunu 

unutmamalısınız ki, size Kendimi asla sizden ayırmayacağımı ve size Sözümü ilham şeklinde 

göndermekten asla vazgeçmeyeceğimi söyledim. 

76 O İkinci Çağ'da onlara kulak verdiğimde insanlar arasında büyük bir kafa karışıklığı vardı. Ama 

bugün, insanlaşmış sesimin tekrar duyulmasına izin verdiğimde, kafa karışıklığının daha da büyük 

olduğunu keşfediyorum. Bu nedenle, Kendimi insanlığa bir kez daha açıklamak için Benim tarafımdan 

ilan edilen saatin geldiğini görüyorum ve gerçeğimi yayarak ve insanları bilmeleri gereken tüm gizemleri 

çözmeleri gereken yola adım adım yaklaştırarak ve her açıklamayı ve her açıklığı bulmaları gereken yere 

getirerek ışık işime başlıyorum. 

77 Şimdi başlamış olan çok önemli bir zamandır - insanlar ve ruhlar için ölçülemez sonuçları olan bir 

zaman. 

78 Bildirilerimin sonuncusu olan bu yıl da bu halk için sonsuz bir öneme sahiptir, çünkü bu yılda size 

yeni bir döneme cesaretle ve kararlılıkla girmeniz için normlar, ışık, emirler ve bilgi veriyorum. 

79 Mesajım açık, aydınlık ve anlaşılır olmuştur, öyle ki hata veya cehalet kayalarına asla 

takılmayasınız. 

80 Anlamı yüreğinizde saklayın ki, Beni içinizde taşıyın ve her birinin içinde bir danışman, bir rehber, 

bir hekim vardır. 

81 Size öğrettiğim gibi öğretimi izlerseniz, ruhani hayırseverliği uygularsanız, yakında artık küçük 

çocuklar olmayacaksınız ve öğrenciler olacaksınız ve saf ve yukarı doğru bir düşünce aracılığıyla ruhumla 

temasa geçmenin ne kadar kolay olduğunu keşfedeceksiniz. O zaman tezahür dönemimin neden bir sınırı 

olduğunu anlayacaksınız. Eğer bu hiç bitmeyecek olsaydı, kendinizi asla ruhsallaştıramazdınız; çünkü 

arınmanız ve erdemleriniz aracılığıyla benim ilhamım için arzu içinde yükselmek yerine, her zaman 

dünyanızda ses taşıyıcısının size bir mesaj getirmek için kendisini hazırlamasını beklerdiniz. 
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82 Size doğrusunu söyleyeyim, yüreğinizde tohum olan Sözümün meyvesi, Benim İsteğime göre, 

ruhtan ruha diyalog olacaktır. Tohumu zaten size emanet ettim, size onu ekmeyi zaten öğrettim. Şimdi onu 

yayma ve bakımını yapma göreviniz var. Çünkü ektiklerimin meyvesini bekliyor olacağım, çocukların 

Benimle birlikte olmalarının tarifsiz mutluluğunu Ruhumda hissedeceğim, onların ruhani sesini 

duyacağım, İsa'nın dudakları aracılığıyla yaptığım gibi, onların okşamalarını hissedeceğim. "Susadım, 

aşkına susadım." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 306 
1 Berrak suları ruhunuza akan yaşam pınarından içmek için toplandınız. Sözümün vahyini gerçek 

olarak kabul ediyorsanız, bu, yeni dersimi bu biçimde almak için ruhsal olarak uzun bir yol kat ettiğinizin 

kanıtıdır. 

2 Size gerçekten söylüyorum, hem "Ruhsal Vadi "de hem de yaşadığınız gezegende pek çok kez 

bulundunuz. Ama aynı zamanda size ruhsal doğumunuzun ne zaman olduğunu ve bu dünyanın tozuna ilk 

ne zaman bastığınızı da söyleyeceğim, tıpkı size kaç kez bu dünyada bulunduğunuzu ve diğer 

enkarnasyonlarda kim olduğunuzu açıklamamı gerekli gördüğünüz gibi. 

Benim öğretilerim şu an için bilmemeniz gereken ve ancak yolun sonuna ulaştığınızda size açıklanacak 

olan şeyleri size açıklamaz. Eserim size ruhani bilginin zirvesine ulaşacağınız yolu göstermekte, sizi iyilik, 

sevgi ve kardeşlik merdiveninde adım adım yukarı taşımaktadır. 

3 Bu "Üçüncü Çağ "da İşimi yaymak için, büyük kalabalıklar arasından 144.000 ruh seçtim ve onları 

İlahi Işık öpücüğüyle işaretledim - bir Yahuda öpücüğü ya da ruhunuzu tehlikeye atan bir antlaşmanın 

mührü değil. İşaretim, Kutsal Ruh'un bu "Üçüncü Çağ "da büyük bir misyonu yerine getirmek üzere 

seçtiği kişilere yerleştirdiği işarettir. Bu işareti taşıyanlar tehlikeden uzak değildir - aksine, diğerlerinden 

daha fazla ayartılır ve daha fazla sınanırlar. "İkinci Çağ "da Benim tarafımdan seçilen on iki kişinin her 

birini hatırlayın ve şu anda size söylediklerimi doğrulayacaksınız. Aralarında şüpheye düştükleri anlar 

oldu. 

Zayıflık, kafa karışıklığı ve hatta Beni cellatlarıma bir öpücükle teslim ederek Bana ihanet eden biri bile 

vardı. 

4 Bu zamanın seçilmişlerinin günaha kapılmamaları için dikkat etmeleri ve dua etmeleri gerekmez 

mi? Ama size doğrusunu söyleyeyim, yine de yüz kırk dört bin kişi arasında hainler olacaktır. 

5 İzleyin ve dua edin, sevgili insanlar, dünyevi yol tehlikeler ve ayartmalarla doludur, ışık ve 

karanlık arasında sürekli bir savaştır. İşime ihanet etmek istemiyorsanız, durmadan savaşın ve dua edin, 

sözlerime itaat edin ve kendinizi hazırlayın. Gerçeğe ihanet ederseniz, istemeden veya bilmeden hain 

olabileceğinizi de unutmayın. 

6 Vicdan ve irade özgürlüğü arasında, ruhun doğasında var olan yüce olana eğilim ile bedenin 

doğasında var olan alçak olana eğilim arasında kalan ruhunuz, iyinin kötüye, ruhun "bedene", ışığın 

karanlığa karşı yüce zaferini elde etmek için kendini özgürleştirme ve erdem kazanma fırsatına sahip 

olduğunu bilir. 

7 Bu işaret terk edilme, görevlendirilme ve Tanrı'ya hesap verme anlamına gelir. Günaha ya da 

hastalığa karşı bir garanti değildir; çünkü eğer öyle olsaydı, benim seçtiklerimin ne değeri olurdu? Sözüme 

sadık kalmak için ruhunuz nasıl bir çaba gösterirdi? Sizinle bu şekilde konuşuyorum çünkü buradaki 

insanlar arasında o seçilmişler arasında olmayı dileyen pek çok yürek var. Ama gördüm ki, İşaretle 

verdiğim armağanlar aracılığıyla insanlığa hizmet etme arzusundan çok, kendilerini güvende hissetme 

arzusu ya da kibir onları Benden kendilerini çağırmamı istemeye itiyor. Bu çocuk öğrencilerimi sınava 

tabi tutacağım ve onlar da sözümün asılsız olmadığına kendilerini ikna edecekler. 

8 İşaret, onu sevgi, saygı, gayret ve alçakgönüllülükle takan kişinin görevini yerine getirebileceği 

görünmez bir işarettir. O zaman işaretin, onu acının üzerine çıkaran, büyük sınavlarda onu aydınlatan, ona 

derin farkındalıkları ifşa eden ve dilediği yerde ruhun ilerlemeye devam ettiği bir yol açan ilahi bir lütuf 

olduğunu görebilecektir. 

9 İşaret, ona sahip olan kişiyi ruhani dünyaya bağlayan bir zincir halkası gibidir, ruhani dünyanın 

düşünce ve sözünün sizin dünyanızda kendini göstermesi için bir araçtır, işte bu yüzden size işaret edilen 

kişinin Benden bir elçi olduğunu, Benim elçim ve Benim aracım olduğunu söylüyorum. 

10 İşaretlenmiş olanın işime karşı sorumluluğu kadar görevi de büyüktür. Ancak bu yolda yalnız 

değildir, yanında her zaman onu koruyan, ona rehberlik eden, ilham veren ve cesaretlendiren koruyucu 

meleği vardır. 

11 Çarmıhına sevgiyle sarılmayı bilen ne kadar güçlü olmuştur ve "Üçüncü Zaman "da kendini 

seçilmiş olanın ilahi işaretini taşımaya hazır bulmayan o seçilmiş kişi için yol ne kadar zor ve acı 

olmuştur. Beni duyan herkese izlemeyi ve dua etmeyi öğrenmelerini, çarmıhlarını sevgiyle taşımalarını ve 

doğru ve itaatkâr davranmalarını söylüyorum, böylece ruhunuz için en ışık dolu reenkarnasyonu anlamına 
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gelen bu yaşam kısırlaşmayacak ve daha sonra kaybedilen zaman ve kullanılmayan yetenekler için 

ağlamak zorunda kalmayacaksınız. 

12 İşaretli olsun ya da olmasın, hepiniz bu öğreti üzerinde düşünün, çünkü hepinizin işimde yerine 

getirmeniz gereken bir kaderi var. 

13 Size Yasa'yı hatırlatıyorum - zihinlerinizden silinemeyecek, kalpleriniz tarafından unutulamayacak 

ve sorgulanamayacak olan Yasa'yı, çünkü her insan kendisini Tanrı'ya götürecek olan ışığa içsel olarak 

sahip olsun diye bilge Zeka, evrensel Zeka tarafından dikte edilmiştir. 

14 Yaşamın tüm eylemlerinin hakikat ve adalete dayanması için Yasa hakkında derin bir bilgiye sahip 

olmak gerekir. Yasa hakkında bilgi sahibi olmadan kaçınılmaz olarak pek çok hata yapacaksınız. Ama 

sana soruyorum: Aklınız sizi hiç bilginin ışığına getirmedi mi? Size doğrusunu söyleyeyim, ruh hiçbir 

zaman boş durmamış ve kayıtsız kalmamıştır. Dış ışığın ihtişamından, yani dünya bilgisinden etkilenerek 

iç ışığı reddeden kalbinizdir, aynı zamanda zihninizdir. 

15 İlk aşkınız Ben olmam gerekirken, sonuncusunu Bana bıraktınız çünkü yanılsamalar ve hayaller, 

dünyevi aşklar ve tutkularınız sizi Beni sevemeyecek kadar güçsüz kıldı. 

16 Kalbinizi dünya sevgisiyle ve acı çekerek büyük ölçüde tükettiniz, ama her an yükselebilen 

ruhunuz aktif kalır, çünkü onda yorgunluk sadece görünürdür ve beden gibi yaşlanmaz, kalp gibi kendini 

yıpratmaz. 

17 Beni yaratılan her şeyden daha çok sevdiğinize inandınız, ama Bana yalnızca son sevginizi 

verdiğinize kendinizi ikna etmek zorunda kalacaksınız. 

18 Yaşlandığınızda ve doğal nedenlerle yüreğinizdeki tutkuların ve arzuların öldüğünü 

hissettiğinizde, gözlerinizi Bana çevirecek ve şöyle diyeceksiniz: "Tanrım, Sen haklıydın. Dünyada 

kendimizi genç ve güçlü hissettiğimiz sürece, Seni sevdiğimize ve hayatımızda ilk sırada olduğuna sık sık 

inanmamıza rağmen Seni unutuyoruz." 

19 Sana hayattaki son aşkın olduğumu söylediğimde doğruyu söylediğimin farkında mısın? Ancak hiç 

kimse, hayatınızda ilk sırada Benim olmam gerektiğini söylediğimde, Benden başka kimseyi sevmemeniz 

gerektiğini söylemek istediğimi düşünmesin. Beni herkesten çok sevenin gerçekten seveceğini anlamanızı 

istedim. Bu kişi yalnızca doğru olanı sevecek, hayatta asla tükenmeyecek ve hayal kırıklıklarına 

uğramayacaktır. Beni her şeyden çok sevdiği için, hakikati ve adaleti sevdi ve bunları yaşamına ve işlerine 

uygulayarak onu insani zorlukların üzerine çıkardı, yanılsamalardan kurtardı ve ışık, barış ve bilgelik dolu 

bir dünyada yaşamasını sağladı. 

20 Bazen yasalarıma mümkün olduğunca uysanız bile acıdan, talihsizliklerden ve denemelerden 

kaçamadığınızı gördüğünüzde etkilenirsiniz ve bu doğrudur sevgili insanlar. Ancak bu sadece burada, bir 

mihenk taşı, arındırıcı bir nehir ve ruh için bir okul olan bu gözyaşı vadisinde gerçekleşir. 

21 Ama neden duruşmaların ceza olduğuna inanalım? Denemelerin ceza değil, ruhunuzun daha fazla 

ışığa kavuşabilmesi için yaşamanız gereken deneyimler olduğuna inanmak daha iyidir. Dua etmeniz için 

sizi ne kadar sık sınava tabi tutuyorum, böylece imanınızı alevlendirebilir ve size teselli ve huzur 

göndererek çağrınıza nasıl hemen yanıt verdiğimi görebilirsiniz! Ama siz bunu böyle anlamıyorsunuz ve 

Bana dua edip güvenmek yerine, nankörlük edip küfrediyorsunuz, sizi unuttuğumu, sizi duymadığımı 

söylüyorsunuz ve sonra da Bana en az sizin kadar ihtiyacı olan hemcinslerinizin kapılarını çalıyorsunuz. 

22 Merhametimi dünyadan çeken ben değilim, merhametimi reddeden insanlardır. Bilgilerine ve 

güçlerine güvenerek bir süre daha böyle devam etmelerine izin vereceğim. Daha sonra, dünyayı 

dolduracak olan acıyı yenemeyeceklerine ikna olduklarında, ruhları olgunlaşmamış, zayıf, nankör ve katı 

yürekli olduklarını itiraf etmek için hızla Bana döneceklerdir. 

23 Yaptığınız kötü bir iş olsa bile, ışığın ortaya çıkmasına neden olmadığım hiçbir işinizin 

olamayacağı Ben, dünyanın kaosundan kurtulduğunda, ruhunda düşüşünden önce sahip olduğundan daha 

fazla ışığa sahip olmasına neden olacağım. 

24 Tüm günahlarınızı bağışlayacağım çünkü bunlar cehaletinizin meyvesiydi. Fakat varlığınızda ışık 

doğduğunda, deneyiminizin ve vicdanınızın ötesine geçerek bilerek günah işleyebilir misiniz? Hayır, 

öğrenciler, sizi böylesine acı bir kâseyi içmeye iten o hataya bir daha asla düşemezsiniz. 

25 İmtihanlarınızı ceza olarak adlandırdığınızda hafifçe yargıladığınızın, bunların size deneyim 

kazandırmaktan, sizi inançta güçlü kılmaktan, sizi gerçek bilgiyle zenginleştirmekten ve vicdanınızı 

temizlemekten başka bir amacı olmadığının farkında mısınız? 



U 306 

161 

26 Beni alçakgönüllülükle dinleyin, yüreğinizde taşıdığınız kibri aşın ve yaşamın gerçek anlamını 

yavaş yavaş keşfetmeye başlayın, her fırsatta daha önce göremediğiniz harikaları fark edin çünkü 

yetersizliğiniz gerçeğin üzerine bir gizem perdesi yaymıştı. 

İşte Benim ışığım size sadece gizemli olanı ifşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda gözlerinizden 

gizleyenin Ben olmadığımı, Beni tanımak istemeyenin siz olduğunuzu da söylüyor. 

27 Bakışlarımı hastanelere, hapishanelere, yas evlerine, yıkılmış evliliklere, yetimlere ya da ruhen aç 

olanlara çevirdiğimde, neden orada sizi keşfetmiyorum? Size sadece dua etmeyi öğretmediğimi, aynı 

zamanda söz söyleme armağanını verdiğimi ve şifa vermeyi de öğrettiğimi unutmayın. Ve size birçok kez, 

gerçekten hazır olduğunuzda varlığınızın mucizeler yaratabileceğini söyledim. 

28 Hayat size her gün iyilik yapmak için ne kadar çok fırsat sunuyor! Ancak unutmayın ki, 

yapabileceğiniz tek şeyin dua etmek olduğu durumlar olduğu gibi, konuşmanızın veya harekete 

geçmenizin gerekli olduğu durumlar da vardır. 

29 Ne mutlu kötü bakışlardan ya da dedikodulardan korkmayan ve yalnızca iyilik yapma arzusu 

taşıyanlara. Onlar Bana ruhsal olarak hastaların başucunda eşlik edenler, karanlıkta yaşayanlara gidip 

onlara iman, bilgi ya da teselli ışığı getirenlerdir. 

30 Ne mutlu yas tutanları, maddi ve manevi yoksulları hatırlayanlara, çünkü onların kalbi benim 

ruhuma yakın atar. 

31 Kendi acınızın size hükmetmesine izin verirseniz, hemcinslerinizin acısını nasıl düşüneceksiniz? 

Sadece isteksizce çarmıhınızı taşır ve her zaman en talihsizin siz olduğunuzu söylerseniz, dünyada sizden 

çok daha fazla acı çeken milyonlarca insan olduğunu nasıl keşfedeceksiniz? 

Gerçek yoldan çok ama çok uzakta yürüyen pek çok kişi var - tek bir sevgi sözcüğü duymamış, 

varlıklarında bir ışık kıvılcımı taşımayan pek çok kişi var ve siz yolunuzla kesiştiklerinde onlara yardım 

etmek için duraklamadınız. Ruhen yoksul olan bu insanların kaçı sizin gibi küfretmeden ya da isyan 

etmeden yüklerinin ağırlığını taşıyor! 

32 Kendinizin biraz ötesini, evinizin ve duygularınızın biraz ötesini görmeyi, başkalarının acılarına 

ortak olmayı öğrenmelisiniz ki, sevgili insanlar, kalbinizde iyilik uyansın, ruhunuz taşsın ve vicdanınızda 

yazılı olan en yüce buyruğu, "Birbirinizi sevin" buyruğunu yerine getirebilsin. Maddi olarak yoksulsanız 

ve bu nedenle komşunuza yardım edemiyorsanız, üzülmeyin. Dua edin, hiçbir şeyin olmadığı yerde ışığın 

parlamasını ve huzurun gelmesini sağlayayım. Merhametin doğduğu gerçek hayırseverlik, ihtiyaç 

sahiplerine verebileceğiniz en iyi hediyedir. Eğer bir bozuk para, bir somun ekmek ya da bir bardak su 

verdiğinizde, insan kardeşinize karşı sevgi duymuyorsanız - gerçekten söylüyorum, o zaman hiçbir şey 

vermemişsiniz demektir; verdiklerinizden ayrılmamanız sizin için daha iyi olacaktır. 

33 Ey insanlık, sevginin gücünü ne zaman anlayacaksınız? Şimdiye kadar yaşamın kaynağı olan bu 

gücü hiç kullanmadınız. 

34 Öğrencilerimle birlikte kırsal bölgelerde dolaşırken, köyleri, kasabaları ve evleri ziyaret ederken, 

yoksullara asla bozuk para vermedim çünkü hiç bozuk param olmadı. Yine de buldukları sağlığı onlara 

hiçbir bedel ödemeden geri verdim. Onları iyi yola geri getirdim ve onlara ışık, teselli ve neşe dolu bir yol 

verdim. 

Bir keresinde, büyük bir kalabalık sözümü dinlemek için Beni çöle kadar takip ettiğinde, insanlara 

ruhun ekmeğini verdikten ve açlıktan öldüklerini gördükten sonra bazı somunları ve balıkları kutsadım ve 

dağıttırdım. Kalabalık bu kadar küçük bir erzağın herkese yetmesine hayret etti. Bu, bu şüpheci, 

materyalist ve bencil insanlık için sonsuz bir ders olarak sevgi tarafından gerçekleştirilen bir mucizeydi. 

35 Ah, keşke dünya halkları sadece benim öğretimi sınamak için bile olsa kardeşçe ekmeklerini 

paylaşsalar - o zaman ne kadar çok iyilik görecekler ve ne harika tezahürler yaşayacaklar! Ama hala 

birbirlerini sevmiyorlar, hala uluslar birbirlerini kardeş olarak tanımıyorlar. Birbirlerini yabancı olarak 

görüyorlar ve birbirlerine yabancı diyorlar. Birbirlerini kıskanırlar, birbirlerine kızarlar, neredeyse her 

zaman birbirlerinden nefret ederler ve birbirleriyle savaşırlar. Tüm insanlar tarafından beslenen savaş, 

insan kalbinin olduğu her yerdedir. Bazıları bunu bir şekilde teşvik ederken, diğerleri başka bir şekilde 

destekliyor, birçoğu ne yaptıklarının farkında, diğerleri ise farkında değil. 

36 Sevgi, inanç ve iyi niyetten yoksun bu kurak tarlaya rahmetimi bereketli ve verimli bir yağmur gibi 

indireceğim. Ama önce, bir fırtına gibi, Benim adaletim tüm kötülükleri silip süpürecek, kötü ağaçları 
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devirecek, tarlaları ve şehirleri temizleyecek ve bu insanlığın uyuyan ruhunu uyandıracak ki böylece 

sevgimin gelecek zamanlar için sakladığı ilahi mesajı alabilsin. 

37 Şu anda girmiş olduğunuz 1950 yılı - ezelden beri yazıldığı gibi - insan aklı aracılığıyla ruhani 

tezahürüm aşamasının sonuna işaret etmektedir. Bu yıl, insan ruhunun benim varlığımı hissedeceği ve 

duaya yöneleceği yıldır. 

38 1950 yılı bir çağın sonu değil, insanlar için büyük vahiyler ve olaylar barındıran yeni bir zamanın 

şafağıdır. 

39 Geçtiğimiz yıl size nasıl bir deneyim bıraktı, havariler? Rallimin sonuncusu olan bu yıl için ne gibi 

kararlar aldınız? 

40 Sen dua et, ben de seni kutsayayım. Çünkü Bana yalvaran asla hayal kırıklığına uğramaz. 

41 Dua etmeye devam edin, ama şimdi her zamankinden daha fazla öğretimi anlamaya çalışın ki, 

durgunluğunuzdan çıkış yolunu bulabilesiniz ve tapınma eylemlerinize kattığınız, size ilerleme sağlamak 

yerine sizi rutine hapseden her şeyi ortadan kaldırabilesiniz. 

42 Vicdanınızın sesini dinleyin, o size engelleri aşmak ve geleneklerden kopmak için cesaret 

verecektir. 

43 Yapacak çok işiniz var sevgili insanlar, şimdi sizi bir araya getiriyorum ve toplantılarınızdan 

uzaklaşmış olanlara çağrıda bulunuyorum. Onları bir kez çağıracaksın ve eğer kulak verirlerse, onlara 

miraslarını açıklayacağım. Eğer sağır kalırlarsa, artık işi bana bırak; çünkü Rablerine kulak vermek 

istemeyenleri ancak ben yargılayabilirim. 

44 Bu son yılda size verdiğim Sözüm, tezahürümün bu zamanında size getirdiğim tüm mesajın özü 

olacaktır. İçinde yaşamınızın tüm adımları için talimatlar ve vahiyler bulacaksınız, böylece savaş 

başladığında silahlarınız olacak. 

45 Hemcinslerinize sizi birliğe ve uyuma çağırdığımı söyleyin. Bu kardeşlik var olmadığı sürece, tek 

bir halk oluşturduğunuz yalandır, çünkü o zaman sadece görünüşte birleşmiş olursunuz, çünkü gerçekte 

bölünmüş ve birbirinizden uzaksınızdır. Onlara birlik olmanız gerektiğini, çünkü size karşı zulüm ve 

düşmanlıkların geleceğini söyleyin - daha sonra itaatsizlikleri için ağlamalarını ya da telafi etmek için 

zaman kalmadığında şikayet etmelerini istemiyorum. 

46 Hiçbir noktayı aydınlığa kavuşturmadan bırakmadığımın farkına varın; bu nedenle hiç kimse 

şikâyet edemeyecek ve insanları sözlerimle uyarmadığımı söyleyemeyecektir. 

47 Benim sesim kehanettir, benim sözüm geleceğin hiçbir şeyi gizleyemeyeceği bir Tanrı'nın sözüdür. 

Her şey bekleniyor, her şey öngörülüyor, her şeyin benim isteğime göre gerçekleşmesi için yalnızca benim 

sözümle mutabakata varmanız gerekiyor. 

48 İnsanların çoğunluğu hataya düşse ve öngörülen yoldan sapsa bile, çoğu emirlerime itaatsizlik etse 

bile, bu ışık parlamaya son vermeyecektir, çünkü gerçek kötülük tarafından asla karartılamaz. 

49 İtaatkâr, enerjik, ruhani ve alçakgönüllü birkaç yürek, onları Sözümün hakikatini yaymaya devam 

edecek araçlar olarak kullanmam için yeterli olacaktır. 

50 Sizinle bu şekilde konuşmak benim görevimdir çünkü birçoğunuzun son saatte Bana yeni bir acı 

kâsesi vereceğinizi zaten biliyor olmalısınız. İsa'nın çarmıhta öldüğü saatte dünyanın karanlığa gömüldüğü 

gibi, bu halkın üzerine de karışıklık ve karanlık çökecektir. Ancak bu karanlığın ne kadar süreceğini şu 

anda bilmiyorsunuz; bu nedenle günaha düşmemeniz ve talimatlarıma itaatsizlik edenlerden olmamanız 

için izlemenizi ve dua etmenizi söylüyorum. 

51 Size söylüyorum, bu karmaşanın karanlığında bir ışık atılımı ortaya çıkacak, böylece Beni kalp ve 

ruhla takip etmek isteyen herkes yolu keşfedecek ve ruhsallaşma yolunda Bana gelecek. 

52 Bu halk, derin uyuşukluğundan uyanması için yarın kendisini sarsması gereken sınavları bile 

kendisinin yarattığının farkında değil. 

53 Her zaman olduğu gibi, çağrılanlar çok, seçilenler azdı; çünkü ben yalnızca zamanında görevlerini 

yerine getirmeye hazır olanları seçerim; geri kalanlara ise, kendilerinin de seçileceği zamanı nasıl 

bekleyeceklerini bilsinler diye bir ışık veririm. 

54 Henüz kendilerini bir görev için seçme zamanı gelmeden çağrılmış olan kaç kişi, ruhları bu 

çarmıhın yükünü taşımak için kesinlikle gerekli gelişime sahip olmadan ve zihinleri ilhamımı almak için 

gerekli ışığa sahip olmadan öğrencilerim ve işçilerim arasında sıraya girdi! Seçilmişlerin saflarına 

katıldıktan sonra birçoğu ne yaptı? Kirletmek, atmosferi zehirlemek, kötü eğilimlerini başkalarına 
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bulaştırmak, yalan söylemek, nifak tohumları ekmek, Benim adımla ve öğrencilerime verdiğim ruhani 

armağanlarla çıkar sağlamak. 

55 Kimse bunların hangileri olduğunu keşfetmeye çalışmaz, çünkü keşfedemezsiniz. Sadece Benim 

delici yargı gözüm onları gözden kaçırmaz ve Sözümün vicdanlarına girmesine izin veririm, bu da onlara 

şunu söyler: Günahlarınızdan zamanında tövbe edebilmeniz için izleyin ve dua edin; çünkü bunu 

yaparsanız, size söz veriyorum, ruhsal olarak sizi hemen soframa oturtacağım ve bir uzlaşma ve bağışlama 

ziyafeti kutlayacağım. 

56 Sevgili öğrenciler: Bu, Varlığımı size hissettirdiğim kutlu saattir. Size Sözümü ilettiğim Ses 

Taşıyıcısı hazırlandı ve Beni duyan kalabalıklar toplandı, düşüncede Bana yükseldi. 

57 Sizi her zaman böyle görmek istiyorum, böylece tezahürümün mucizesine tanık olabilir ve 

sevgimi, bakışımı, özümü varlığınızın derinliklerinde hissedebilirsiniz. 

58 Size gerçekten söylüyorum, ruhsal hazırlık anında Benim Varlığıma sahip olan sadece siz 

değilsiniz. İçinde Ruhumun bulunmadığı ne bir din ne de Bana adanmış bir eylem olabilir. Tam da 

kalabalığın harekete geçtiği, dua ettiği ve istediği, Benim adımı telaffuz ettiği ve kutsadığı o anda, ona 

istediğini vermek için kalbinin derinliklerine nüfuz ederim. 

59 Eğer dünya halkları ve dini topluluklar ruhani armağanlarını geliştirmiş olsalardı, Varlığımı bir 

şekilde algılama lütfuna erişmelerini sağlayacak duyarlılığa erişmiş olurlardı. Ama Beni göremezler, Beni 

duyamazlar ve Beni hissedemezler, çünkü duyuları ve yetileri putperest ve fanatik kültlerin uygulamaları 

içinde uykuya dalmıştır. 

60 Şimdi Bana sorarsanız: Efendim, farklı dini cemaatlere mensup kardeşlerimiz ne zaman şu anda 

bize öğrettiğiniz gibi Sizi hissedecek, Sizi duyacak ve Sizi görecekler? - Ben de size şöyle cevap verirdim: 

O zaman, herkes kendini ruhanileştirdiği zaman. - Ancak bu gerçekleştiğinde, onlar zaten tüm şehvetli dini 

uygulamalardan ve fanatik inançtan ayrılmış olacaklardı. 

61 Onlarla, onlar için ders niteliğinde olan sınavlar aracılığıyla konuşurum - bazen imanlarını 

ödüllendirir, bazen de Bana sunulması uygun olmayan eylemlerle Benim faydamı aradıklarında onları 

İlahi adaletimle cezalandırırım. 

62 Benim denemelerim aracılığıyla anlamalarını sağlamak istediğim şeyi çok nadiren anlarlar. Ama 

çektikleri acı, Bana olan inançları ya da umutları nedeniyle, hatalarını ve cehaletlerini bağışlar ve onlara 

merhametimi gönderirim. 

63 Şimdi Ruhumun durmaksızın insanların ruhuyla, canıyla, zihniyle ve kalbiyle konuştuğu bir 

zamandır. Sesim insanlara düşünceler ve denemeler aracılığıyla ulaşır; bu sayede pek çok kişi kendi 

rızasıyla gerçeğe uyanır, çünkü onlara rehberlik eden ya da talimat verenler uykudadır ve dünyanın asla 

uyanmamasını isterler. 

64 Sevgili insanlar, şunu unutmayın: Sözümün Müjdesini diğer ülkelere götürmeye hazır olsaydınız, 

birçok insan mesajımı anlayacaktı. 

65 Sizinle bu şekilde konuştuğumda, içinizden "Kendimi kendi dilimde ifade etmekte zorlanırken 

nasıl farklı dillerde eğitim verebileceğim?" diye soruyorsunuz. 

Ama sana söylüyorum: Ah, siz Benim Sözüme inancı olmayan insanlar! Sizce İkinci Çağ'ın elçileri 

farklı dilleri konuşmak için fiziksel eğitim almışlar mıdır? Hayır, çocuklarım, ama yine de kendilerini 

herkes tarafından anlaşılır kıldılar, çünkü konuştukları ve Benden öğrendikleri dil sevgi diliydi. 

Efendilerinin onlara öğrettiği gibi teselli ettiler, hastaları iyileştirdiler, barışı sağladılar, ışığı getirdiler, 

gerçeği açıkladılar ve yolu gösterdiler. Ancak bunu sözlerden çok işlerle yaptılar. 

Sevgi kendini bu şekilde ifade eder: işler aracılığıyla. Aynı şekilde, hafif ruh da konuşur ve bunun için 

insan sözcükleri çoğu zaman gereksizdir. 

66 Size mesajımı ifade ettiğim kısa zaman dilimlerinde bu dudaklardan ne kadar çok ruhani talimat 

aktığını fark ediyor musunuz? Benim tezahürüm sürdüğü müddetçe bu ağızdan ne kadar çok söz çıktığını 

görüyor musunuz? Yine de, her saat ve her zaman sizinle birlikte yaptığım işlerin sayısıyla 

karşılaştırdığınızda bunlar çok küçük kalıyor. Bu nedenle size doğrusunu söyleyeyim, sizinle sözlerimden 

çok işlerim aracılığıyla konuşuyorum. Sadece, sizinle bilgece ve durmaksızın konuşan Sözümü 

yorumlamayı öğrenmek için henüz çaba göstermediniz. Vahiylerimi yalnızca insan sözü aracılığıyla 

alabileceğinize inanıyorsunuz ve bu yüzden size Sözümü kendi dilinizde insanlaştırılmış olarak duymanızı 

sağladım. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 307 
1 Yüreğinize huzur ve ruhunuza esenlik veren Benim Sözümdür. Ona nasip ettiğim en büyük şey 

barıştır. Bu hazineye sahip olan kişi her şeye sahiptir - bu ruh halini bilen kişi onu dünyanın en büyük 

mülkleri ve hazineleriyle değiştirmez. 

2 Bana huzuru elde etmenin ve korumanın sırrının ne olduğunu sorarsanız, size bunun sırrının 

Babanızın İsteğini yerine getirmek olduğunu söylerim. Ve eğer Bana İlahi İrade'yi nasıl yerine 

getireceğinizi soracak olsaydınız, size yasamı ve öğretimi yaşamınıza uygulayarak yanıt verirdim. 

3 Bazıları Size verdiğim en büyük şeyin esenlik olduğunu söylediğimi duyduklarında hayal kırıklığı 

yaşarlar. Çünkü onlar Beni, bu dünyanın hazinelerini ve mallarını dağıtmaya geldiğimi söylerken duymak 

isterler. Bunun nedeni barışın ne olduğunu bilmemeleridir - ama sadece onlar değil. Barışı kim bilir? 

Hangi insan buna sahip olduğunu iddia edebilir? Hiç kimse, millet. Bu nedenle, size en büyük armağan 

olarak sunduğum şeyin çok az göründüğü pek çok kişi görüyorum: barış. 

Ruhun bu durumunun ne olduğunu öğrendiğinizde, bu lütfu kaybetmemek için elinizden geleni 

yapacaksınız, çünkü bu sayede ışığın krallığındaki ruhsal yaşamın nasıl olacağına dair bir fikriniz olacak. 

4 Gerçek huzurun ne olduğunu bilmediğiniz için, onu özlemekle yetiniyor ve mümkün olan her yolla 

ve akla gelebilecek her şekilde biraz huzur, rahatlık ve tatmin elde etmeye çalışıyorsunuz, ama asla 

gerçekten huzur olan şeyi elde edemiyorsunuz. Size şunu söyleyeyim, sadece çocuğun Rab'bin isteğine 

itaat etmesi bunu sağlar. 

5 Dünyada Sözümü iyi açıklayanların, öğretilerimi iyi yorumlayanların eksikliği var. Bu nedenle, 

insanlık, kendisini Hıristiyan olarak adlandırdığı ölçüde bile, ruhsal olarak geri yaşamaktadır, çünkü onu 

Benim gerçek öğretilerimle sarsacak kimse yoktur, insanlara öğrettiğim sevgiyle kalpleri besleyecek kimse 

yoktur. 

6 Her gün - cemaat salonlarında, kiliselerde ve katedrallerde - insanlar benim adımı anıyor ve 

sözlerimi tekrarlıyor, ama kimse içten etkilenmiyor, kimse onların ışığıyla titremiyor ve bunun nedeni 

insanların bu sözlerin anlamını yanlış anlamış olmasıdır. Çoğu kişi, Mesih'in sözünün etkinliğinin, onu 

ezberlemenin değil, üzerinde çalışmanın, düşünmenin, uygulamanın ve yaşamanın gerekli olduğunu 

anlamadan, mekanik bir şekilde tekrar tekrar söylemeye dayandığına inanmaktadır. 

7 Eğer insanlar anlamı Mesih'in Sözü'nde ararlarsa, bu onlar için her zaman yeni, taze, canlı ve 

yaşama yakın olacaktır. Ancak bunu sadece yüzeysel olarak biliyorlar ve bu yüzden ondan 

beslenemiyorlar ve bunu bu şekilde asla yapamayacaklar. 

8 Zavallı insanlık - ışık ona çok yakın olmasına rağmen karanlıkta dolaşıyor, barış ulaşılabilecek bir 

yerde olmasına rağmen korkuyla ağıt yakıyor! Ancak insanlar bu ilahi ışığı göremezler çünkü acımadan 

gözlerini bağlayanlar olmuştur. Sizi gerçekten seven Ben, sizi karanlıktan kurtararak ve o zaman size 

söylediğim her şeyin tüm zamanlar için olduğunu ve bu İlahi Sözü geçmiş bir çağın eski bir öğretisi olarak 

görmemeniz gerektiğini size kanıtlayarak yardımınıza geldim. Çünkü tüm öğretilerimin özü olan sevgi 

ebedidir ve bu sapkınlıklar, ölçüsüz acılar ve dizginlenemeyen tutkular zamanında kurtuluşunuzun sırrı 

onda yatmaktadır. 

9 Bu zamanda size getirdiğim yeni bir öğreti de değil, en eski zamanlardan günümüze kadar size 

vahyedilmiş olan her şeyi anlayabilmeniz için bir ışıktır. 

10 İnsanlık bu ruhani mesajı aldığında şaşıracak ve daha önceki öğretilerimdeki sonsuz sevgiye -

şüphelenmediği bir sevgiye- kendisini ikna edecektir. O zaman nankör, sadakatsiz, sadece bir ihtiyaç ya da 

maddi sıkıntıya düştüğünde başvurduğu Babasına karşı kayıtsız olduğunu fark edecektir. 

11 Sizi affediyorum, sizi seviyorum ve size gerçekten merhamet ediyorum. Ne mutlu kendini ruhsal, 

zihinsel ve entelektüel olarak hazırlayana, çünkü ışığımı doğrudan alacak ve o andan itibaren dünyadaki 

hemcinsleri tarafından kendisi için çizilen yollardan çok uzak yollarda ona rehberlik edecektir. 

12 Mücadelede cesaretinizi kaybetmemeniz için sevgimi hissetmenize izin veriyorum. 

13 Üçüncü Zaman ruhsal mücadele anlamına gelir, bir mihenk taşıdır ve aynı zamanda bir mirastır, 

çünkü size İlahi bir Ahit bıraktım. 

14 Tarlalarımda çalışan emekçilere, şimdiden yaklaşmakta olan ve size son tezahürüm olan 1950 

yılının sonunda gerçekleşecek olan o lütuf gününde onları Bana sunmaları için ektiklerine dikkat 

etmelerini ilham ediyorum. O zaman tarladan topladığınız en saf ve en güzel mısır başağını getirmenizi 
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istiyorum. O zaman hasadınızı kutsamak ve size şöyle demek için kabul edeceğim: "Bu tohumu 

tarlalarıma ekmeye devam edeceksiniz." 

15 Öyle değil mi, öğrenciler, bu yolda iyi mücadele ettiğinizde, aynı zamanda sevinçler de elde ettiniz 

ve acı kadehini içtiğinizde, böylece Efendiniz İsa'yı daha iyi anladınız? Yaşadığınız sınavlardan sonra 

Beni daha çok sevmeniz öyle değil mi? Evet, insanlar, size gerçekten söylüyorum, vermek için istemek ve 

almak arasında büyük bir fark vardır. 

16 Sözümden yoksun kalacağınız gün yaklaşıyor; öyle ki, öğretilerimden söz eden, onları eserlerle, 

açık ve ikna edici bir dille açıklayan siz olacaksınız. 

17 Eylemlerinizin zamanına - mücadelenizin zamanına - sağlam bir adımla girebilmeniz için dua edin. 

Ama Beni çölde, Ürdün Vadisi'nde ya da dağda izledikleri zaman kalabalıklara dua ettirdiğim sadelikle 

dua edin. 

18 Tüm insanlık için dua edin, kendiniz için de dua edin, spiritüalistler, çünkü imtihan saatiniz 

yaklaşıyor. 

19 Benim ayrılışımla birlikte toplumunuzda geçici olarak sizi bölecek bir karışıklık yaşanacağını 

söylediğimde dehşete kapılmayın. Hepiniz buyruğumu anlayana dek bir süre için üç gruba ayrılacaksınız. 

Ama daha bugünden İsteğimi anlayanları, ona sevgi ve iyi niyetle itaat edenleri kutsuyorum, çünkü onların 

ruhlarını ilhamlarımla bol bol yıkayacağım. Kendilerini hazırlama, davranış biçimlerini ruhsallaştırma ve 

Benim İşime her şeyleriyle sadık kalma sorumluluğunu üstlenecekler ki herkesi bir kez daha birleştirecek 

olan sınav geldiğinde, kalplerini sitem etmeden, kibirlenmeden, kardeşlerinden üstün olduklarını 

hissetmeden açabilsinler. 

20 Yaklaşmakta olan bu olayların duyurusunu duyduğunuzda kalplerinizin huzurunu bir hüzün bulutu 

gölgeledi. Hissettiğiniz bu acı, sizi sadakatsizlerin - kendi isteklerini yapmaya çalışarak Sözüme karşı 

gelenlerin - arasında olmaktan alıkoymaya hizmet etsin. 

21 Bana sırt çevirenlere, hatalarını itiraf edip itaat yoluna dönmeden önce çok ağlamaları gerekeceğini 

şimdiden söylüyorum. Ve Bana sadık kalacak olanlara, onları bekleyen mücadelenin büyük olacağını ve 

diğerleri vicdanlarınızda yazılı olduğu için hepinizin bildiği ilahi emre boyun eğmediği sürece, ayrılık 

nedeniyle çok gözyaşı dökmek, katlanmak, acı çekmek ve çok şey ummak zorunda kalacağınızı 

duyuruyorum. 

22 Ne mutlu sebat edenlere, çünkü onlar bu halkın birleştiğini ve ruhani mücadelenin başladığını 

görecekler. 

23 Dua edin ki, öğrenciler, ışık ve güçle dolup taşabilesiniz ve ayartıya yenik düşmeyesiniz. 

24 Acı kadehinizi sevgiyle içmeyi öğrenin, müridin erdemi burada yatar. Yolunuzda kararlılıkla 

ilerleyin ve Babanızı ve insanlığı kutsayarak Calvary'nin zirvesine ulaşın. Sana söylüyorum: Benim 

yolumda nasıl sadık ve itaatkâr kalacağını bilen kişi ne düşer ne de yoldan çıkar. Yaşam yolculuğu 

boyunca benim varlığımı hissedecek ve huzurumu deneyimleyecektir. 

25 Neden bazıları günah dolu bir yaşam sürdükten sonra fiziksel ölümleri anında kurtarılmak isterler? 

Neden pek çok kişi pislik içinde yaşamak ve kirlenmeden ya da incinmeden dikenlerin üzerinde yürümek 

istiyor? 

26 Size açık ve basit talimatlar getiriyorum ki, günahkârlar arasında hastalığa yakalanmadan 

yaşamayı; dikenler arasında kendinize zarar vermeden yolunuzu bulmayı; öfkelenmeden zulümlere ve 

alçaklıklara tanık olmayı; sefaletlerle dolu bir dünyada ondan kaçmaya çalışmadan yaşamayı, aksine 

ihtiyacı olanlara mümkün olan her iyiliği yapmak ve iyilik tohumlarını her şekilde saçmak için onun 

ortasında kalmayı arzulamayı öğrenebilesiniz. 

27 Yeryüzü cenneti insanların günahları yüzünden bir cehenneme dönüştüğünden, lekelerinden 

arınmaları ve böylece yaşamlarını ilk saflıklarına döndürmeleri gerekir. 

28 Öğrencilerim, bu öğretilerin her biriyle ilahi planımı size nasıl daha da açık hale getirdiğime ve 

görevinizi size nasıl bildirdiğime dikkat edin ve bu nedenle bu mesajın anlamını daha da çok anlıyorsunuz. 

29 Öğretilerim yayılacak ve birçok kalbi fethedecek. Yine de onunla alay edenler, onu reddedenler, 

onunla savaşanlar çok olacaktır. Ancak bu yeni bir şey olmayacak, her zaman gerçeğe karşı yapılanlarla 

aynı olacaktır. 

30 Bu halkın kendilerini şaşırtacak olan fırtınanın ortasında ilerleyebilmesi için, Yasam yolunda 

adımlarını güçlendirmeleri, iman alevinin yüreklerinde parlamasına izin vermeleri gerekecektir. Ruhu, bir 
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cankurtaran sandalı gibi, Ruh'a gerçek tapınma için çabalamak zorunda kalacak ve kalbi, insanın 

yaşamındaki ikinci tapınak olan aileye bağlılığa sığınmak zorunda kalacaktır. 

31 Bu gün özellikle yarın varlıklarıyla yeni bir yuvanın hayatını aydınlatmak zorunda olan kızlara 

sesleniyorum; onlar bilmelidirler ki eşin ve annenin kalbi, Ruh'un iç tapınağı aydınlattığı gibi o mabedi 

aydınlatan ışıklardır. 

32 Yeni yaşamınızın sizi gafil avlamaması için kendinizi şimdiden hazırlayın; çocuklarınızın 

yürüyeceği yolu şimdiden hazırlayın - rahminize yaklaşmak, bir forma ve insan yaşamına bürünmek, bir 

görevi yerine getirmek için saatini bekleyen o ruhları. 

33 Restorasyon planlarımda, yenilenme ve doğruluk çalışmalarımda iş ortağım olun. 

34 Bu dönemde adımlarınızı çevreleyen pek çok ayartıcı şeyden uzaklaşın. Pek çok kadının yok 

olduğu, pek çok mabedin kirletildiği ve pek çok lambanın söndüğü günahkâr şehirler için dua edin. 

35 İnsanlıktaki maneviyat eksikliğinin sonuçlarını durduracak yaşam, hakikat ve ışık tohumunu 

örneğinizle yayın. 

36 Bu halkın bakireleri: Uyanın ve kendinizi savaşa hazırlayın! Kalbin tutkuları tarafından kör 

edilmeyin, gerçek olmayan tarafından kör edilmeyin. Sezgi, ilham, duyarlılık ve şefkat yeteneklerinizi 

geliştirin. Gerçekte güçlü olun ve bu yaşamın savaşıyla yüzleşmek için en iyi silahlarınızı hazırlayın. 

Sevgiyi kanınızla aktarmak için, çocuklarınıza yaşamın özünü, yani size çok sözünü ettiğim sevgiyi 

aktarmak için, önce onu deneyimlemeli, içinize işlemesine izin vermeli ve onu derinden hissetmelisiniz. 

Benim öğretilerimin yüreklerinizde yapmak istediği de budur. 

37 Ne mutlu kadının kalbine, çünkü o kocanın sığınağıdır. Annenin kalbi kutsanmış olsun, çünkü 

çocukları için şefkatin kaynağıdır. Ama size şunu da söyleyeyim, muhtaçları mantolarının altında koruyan 

bakireler kutsanmıştır, çünkü onların şefkati insan ötesi bir nişan ve annelik gibi olacaktır. Ruhun 

görevlerini yerine getirmek için dünyanın görevlerini nasıl reddedeceğini bilenlerin sayısı ne kadar azdır. 

38 Tüm kadınlar ve erkekler dünyada ebeveyn olma misyonuna sahip değildir. Çocuklar anneleri için 

zincir gibidir ve çocuklarla uyumlu olmayan bazı görevleri yerine getirmek için özgürlüğe ihtiyaç duyan 

ruhlar vardır. 

39 Bu insanlık ne zaman herkesin - Babalarıyla sofraya oturduklarında ya da dua edip Bana 

yükseldiklerinde - görevlerini yerine getirmiş olmaktan duydukları sevinci Bana gösterecekleri tek ve 

gerçek bir aile oluşturacak? 

40 Hâlâ bu itaatten, bu rızadan ve bu uyumdan uzak yaşıyorsunuz. Çünkü bazıları yolu kaçırırken, 

diğerleri kaderlerine razı olmazlar. 

41 Bu ses taşıyıcılarının aklı aracılığıyla size açıkladığım ruhun öğretisinin yeryüzüne yayılması 

gerekir ki karanlık yerini ruhsallaşmanın ışığına bırakabilsin, insanlık gerçeğin suyunu içebilsin. 

42 Bugün öğretilerim sizi savaşa hazırlamakla sınırlı, kehanetlerim ise size sadece büyük sınavları 

duyuruyor. Sözüm sizi uyarır, düzeltir ve yargılar. Ama insanın ruhtan ruha iletişim kuracağı lütuf zamanı 

gelecektir. O zaman ilahi Söz'ün varlığının en yükseklerinde yankılandığını hissedecektir - bu, onu alanlar 

tarafından insani ifadeler ya da vurgular olmaksızın anlaşılır. 

43 Bu Söz artık ne yargı, ne kınama, ne de uyarı getirecektir. Bu mesaj bilgelik ve sevgi dolu 

olacaktır. 

44 O zamanın gelişini deneyimlemek istiyorsunuz ama yine de sabırlı olmanız gerekecek - pasif bir 

beklenti içinde değil, durmaksızın çaba ve çalışmayla. 

45 Size dua etmeyi öğrettim ve ruhsallaşmaya ulaşmanın yolunu gösterdim. Çünkü ruh aracılığıyla 

Tanrı ve insan arasındaki mükemmel birlikteliğin kapısını açacak olan anahtar onda yatmaktadır. 

46 Buna ulaşmak için, sevgili insanlar, dünyanın günahlarına direnmek için liyakat kazanın. Çabanızı 

artırın, gerekirse fedakarlık noktasına kadar gidin. Eğer bardağınız acıysa, sabırlı olun. 

47 Bana güven. Benim öğrencilerim olduğunuzu ve Beni örnek almanız gerektiğini unutmayın. Eğer 

iman ettiyseniz, eğer imanınız büyükse, o zaman denemeleri kabul edin, zorlukları cesaretle yaşayın. Siz 

Bana tanıklık ederseniz, Ben de size tanıklık ederim. 

48 Ruhum tüm insanların üzerine döküldü, ama siz benim varlığımı hissedebilen insanlarsınız. 

Yeryüzünün diğer halkları bu zamanın vahiylerini bilmiyorlar, Üçüncü Çağ'ın doğduğunu bilmiyorlar. Bu 

nedenle, göreviniz daha da büyüktür çünkü uyandırma çağrısını yapanlar - İyi Haberi yayanlar - sizler 

olmalısınız. 
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49 Doğru, pek çok insan Benim dönüşümün işaretlerini çoktan fark etti, kehanetleri aramak için kutsal 

yazıları araştırıyor - bugün insanlığın üzerindeki denemelerin Rab'bin yargısından bahsettiğini hissediyor. 

Beni arıyorlar, Beni bekliyorlar, Beni özlüyorlar, ama Benim ilahi ışıltımın zaten insanların arasında 

olduğunu bilmiyorlar. Kendimi bu halka nasıl tanıttığımı ve tüm maddeye ve her ruha nasıl yayıldığımı 

bilmiyorlar. 

50 Müjde, duyurum sırasında Beni işitenlerin dudaklarından uluslara ulaştırılacaktır. O zaman tüm 

dünya Benim gelişimi bilecek, mesajımı öğrenecek. İnsanlar bu bildirinin ne zaman başladığını ve ne 

zaman sona erdiğini öğrendiklerinde, her ulusun, halkın ve insanın benim varlığımı müjdeleyen 

sınavlardan ve olaylardan geçtiğini görerek hayrete düşecekler. 

51 Size doğrusunu söyleyeyim, artık ne burada ne de başka uluslarda Beni deneyimlediğiniz biçimde 

Kendimi göstermeyeceğim, çünkü bu halkın Sözümün tanıklığını yeryüzüne yayması ve insanlığın 

mesajıma inanması sevap olacaktır. 

52 Size doğrusunu söyleyeyim, bir zamanlar krallar bile içinde doğduğum sefilliğe hayret ettiyse, bu 

kez de size Sözümü getirmek için seçtiğim göze çarpmayan yolu öğrendiklerinde aynı derecede hayret 

edecekler. 

53 Mesajımın etrafında tartışmalar çıkacaktır: Bazıları bunun doğru olduğunu onaylayacak, diğerleri 

ise bunu inkâr etmeye çalışacaktır - bazıları kendi ruhani deneyimlerine tanıklık edecek, diğerleri ise bu 

tür tezahürlerin varlığını inkâr edecektir. Ancak gerçek galip gelecektir, çünkü şimdi ruhta uykuda olan 

yeteneklerin ve yetilerin ortaya çıkma ve kendilerini insanlar aracılığıyla gösterme zamanıdır. Çünkü bu 

zamanda bedenler ruhsal olanla iletişim kurmak için kesinlikle gerekli olan gelişime ve inceliğe çoktan 

ulaşmışlardır. 

54 Çocuklardan ergenliğe ve yetişkinlere kadar herkes ilk başta kendilerine garip gelen tezahürlere 

sahip olacaktır, çünkü insanlar uzun süredir ruhani olandan uzak yaşamaktadır. Ancak daha sonra bunları 

insanın yüksek yaşamında tamamen doğal bir şey olarak göreceklerdir. 

Bu, çocuklar bile derin şeylerden bahsettiğinde, erkekler ve kadınlar ruhani vizyonlar ve peygamberlik 

rüyaları gördüğünde ve şifa armağanı tüm dünyaya yayıldığında gerçekleşecektir. 

55 Ruhsal armağanlarının uyanışını ilk gösterenlere ne kadar çok karşı çıkılacaktır! Ama onlara 

eleştirilere, kınamalara ve alaylara dayanmaları için güç ve sabır vereceğim. 

56 Rahat olun, sevgili tanıklar. Uzun zamandır sadece sınırlı aklıyla dokunduğu, gördüğü ve kavradığı 

şeylere ve bilimiyle kanıtladığı şeylere inanan bu materyalist insanlığın ruhani hale geleceğini ve Bana 

ruhani bakışıyla bakabileceğini ve gerçeği arayabileceğini size duyuruyorum. 

57 Yeryüzünün lordları ve kudretli adamları Benim dönüşümü öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık 

yaşayacaklar. Çünkü yüreklerinde benim ne için geldiğimi soracaklar. Öte yandan yoksullar arasında 

büyük bir sevinç yaşanacaktır, çünkü kalpleri onlara ezilenler ve sevgi ve adalete sonsuz bir açlık duyanlar 

için lütuf, özgürlük ve barış anının yaklaştığını söyleyecektir. 

58 Bugün hala toplumsal önemsizliğinizle sınırlı ve sefilliğinizde saklı gördüğünüz bu çalışma, ilahi 

bir ışık olarak parlayacak, tüm dünyayı aydınlatacak, uyuyan ruhları uyandıracak, kalplerde inancı 

tutuşturacak ve insanların idrakinin önünde Gerçek Yaşam Kitabını, Hakikat Kitabını açacaktır. 

59 İnsanlar: Bildirimin sizinle bu kadar uzun süre kalmasının nedenlerinden birini bilmek istiyorsanız, 

o da beni işiten sizlerin sözümü yüreklerinizde saklamanız ve kitaplara yazmanızdır. Sizler bunu kalplere 

ulaştıracak elçiler ve aracılar olacaksınız. 

60 Bildirimim 1950'de sona ereceği için artık yakında hazırlıklarınıza başlamakta özgür olacaksınız. 

61 Yakında yeni bir çağ doğacak ve bu çağda yeteneklerinizin çiçek açması için çabalayacaksınız ki 

ilham aksın, (içsel) sözün armağanı yerleşsin, görücülük armağanı mükemmelleşsin ve kalbiniz insan 

kardeşlerinize karşı sevgi ve merhametle dolsun. 

62 Üç Ahit'i tek bir miras olarak alacaksınız ve yolda Kutsal Ruh'un gelişini bekleyenlerle 

karşılaştığınızda, onlara mesajımı gösterecek ve Mesih'i bekleyen ve kendilerine geldiğinde O'nu 

tanımayan ve hala O'nu bekleyen Yahudi halkı gibi olmamalarını söyleyeceksiniz. 

Ruhani misyonunuzun yollarında öyle bir şekilde yürüyün ki, insan kardeşleriniz sizin yaşam tarzınızı 

gördüklerinde ve sözlerinizi duyduklarında, sizi yeni bir dünyanın tohumu, yeni bir insanlığın temelini 

oluşturan nesiller olarak tanısınlar. 

63 Babalar ve anneler, bu nesillere ve yakında dünyaya gelecek olanlara liderlik etme ayrıcalığına 

sahip olan sizler: Onları izleyin ve onlar için dua edin! Onlar için yolu hazırlayın! Onları yeni vahiylerimi 
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almaya hazır bulacağım. Bunların arasından, tıpkı eski büyük peygamberlerin yaptığı gibi, dünyayı 

kehanetleriyle sarsacak peygamberler çıkacaktır; bunlar çile saatlerinde müjdeciler ve karanlığın ortasında 

meşaleler gibiydiler. 

64 Ruhani dünya bu yaratıkların adımlarını ölçülemeyecek kadar büyük bir koruyucu melek gibi 

izleyecek ve böylece size duyurduğum ve söz verdiğim bu insanları çocukları gibi aralarına kabul edenlere 

yardımcı olacaktır. 

65 Sizleri kutsuyorum, çünkü kısa bir süre için kendinizi dünyaya ait olan her şeyden uzaklaştırdınız 

ve kendinizi Beni dinlemenin ruhsal zevkine verdiniz, çarmıhınızın yükünü taşımak için ihtiyacınız olan 

tüm huzur, sevinç ve rahatlığın Benim Sözümde olduğunu fark ettiniz. 

66 Sevgim sizi kuşatıyor, huzurum sizi okşuyor, Ruhum sizi acı çeken ve yeryüzünde bir damla 

merhem ya da bir teselli ve sevgi sözcüğü bulamayanlar için dua etmeye davet ediyor. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 308 
1 Sevgili öğrenciler: Her gün ruhsal dua edin ve kendinizi mükemmelleştirmek için tüm iyi 

niyetinizi ortaya koyun. Unutmayın: Üstadınızla samimi bir birlikteliğe girmenin ve o anlarda sonsuz 

huzuru deneyimlemenin yanı sıra, bu benim ilahi ilhamlarımı almanız için en iyi fırsattır. Onlarda 

anlamadığınız ya da yanlış anladığınız her şeyin açıklamasını bulacaksınız. Bir tehlikeyi önlemenin, bir 

sorunu çözmenin, bir belirsizliği ortadan kaldırmanın yolunu bulacaksınız. Bu kutsanmış ruhani sohbet 

saatinde tüm duyularınız aydınlanacak ve kendinizi iyilik yapmaya daha hazır ve eğilimli hissedeceksiniz. 

2 Bu şekilde dua etmeyi öğrenin - artık dünyanız her türlü tehlikeyi barındırıyor. Ruhla dua etmeyi 

öğrenen kişi, kendisini savaşta yenilmez kılacak silahlara sahip olacak ve ona tüm denemelere dayanma 

gücü verecektir. 

3 Size ışığımı getiriyorum çünkü henüz kendi ışığınızla yolunuzu aydınlatamıyorsunuz. Ama 

öğrettiklerimi yaşamınıza uyguladığınızda bana şöyle diyeceksiniz: "Yaşam yolunda yürümeyi öğrettiğin 

için sana şükürler olsun Baba, çünkü artık kendimizi mahvetmeyecek ve düşmeyeceğiz." 

4 Bir keresinde size şöyle demiştim: "Ben dünyanın ışığıyım" çünkü bir insan olarak konuştum ve 

insanlar kendi küçük dünyalarının ötesinde hiçbir şey bilmiyorlardı. Şimdi size ruhen söylüyorum: Ben 

tüm dünyaların, göklerin ve evlerin yaşamını aydınlatan, tüm varlıkları ve yaratıkları aydınlatan ve onlara 

yaşam veren Evrensel Işık'ım. 

5 Sizler Işığın Babası'nın çocuklarısınız; ama zayıflığınız yüzünden sıkıntılar, hatalar ve 

gözyaşlarıyla dolu bir yaşamın karanlığına düştüyseniz, bu acılar geçecek çünkü sizi çağırdığımda Benim 

çağrımla yükselecek ve size şöyle diyeceksiniz: "İşte buradayım, dünyanızı aydınlatıyorum ve sizi 

zirvesinde yeryüzünde boşuna biriktirmeye çalıştığınız tüm huzuru, mutluluğu ve zenginliği bulacağınız 

dağa tırmanmaya davet ediyorum". 

6 Bağışlayıcılığım sizleri, bu dünyanın insanlarını ve yaratıklarını kucaklıyor ve ışığım, gece yatak 

odasına giren bir hırsız gibi, Baba olarak varlığımı hissettirmek için en gizli kalplere ulaşıyor, çünkü 

hepinizi seviyorum. 

7 Acılarınızı ve gözyaşlarınızı kutsuyorum, sevgili insanlar, ama size söylüyorum ki, acı kâsesini 

sevgi ve teslimiyetle kabul etmeyi henüz öğrenmediniz. Kendinize Beni örnek almadınız ve bu nedenle 

denemelerinizde sık sık isteksizlik ve hatta isyan gösteriyorsunuz. 

8 Bakın, öğrencilerim olmak istiyorsunuz, ama size öğrettiğim gibi kâselerinizi boşaltmalısınız. 

Zayıflığınızı dünyaya göstermeyin ya da talihsizliklerinizi yayınlamayın. Golgota'ya giden acı dolu yolda 

cellatlarıma direndim mi? Hayır. O dudaklar sadece kutsadı ve alçak sesle şöyle dedi: "Baba, Senin İsteğin 

olsun." "Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." 

9 Unutmayın ki erdem acı çekmekten değil, acıdan en büyük yararı elde etmek ve en derin dersleri 

almak için Baba'ya olan sevgiyle, imanla ve sabırla acı çekmekten ibarettir. Eğer denemelerinizde 

Baba'nın İsteğine karşı sevgi olmazsa, benim gözümde liyakat kazanmamış olursunuz, kendinizi biraz 

daha yükseltmek için bu fırsatı nasıl kullanacağınızı anlamamış olursunuz ve bu nedenle ruhunuzun 

ihtiyacı olan denemeden bir kez daha geçmek zorunda kalırsınız. 

Haçınızı keder içinde yanınızda sürüklemek yerine, acınızı kutsayarak yolda ilerleseydiniz, yaşamınız 

farklı olurdu. Çünkü o anda sanki görünmez bir elin acı dolu kadehi dudaklarınızdan almak için size doğru 

geldiğini hissedersiniz. 

10 Ne mutlu Rabbinin isteğini kutsayana, ne mutlu lekelerini temizleyeceğini bilerek kendi acısını 

kutsayana. Çünkü bu, Ruhani Dağ'a tırmanmak için attığı adımlara destek verir. 

11 Acı dolu kâseyi sonuna kadar boşaltmanız her zaman gerekli olmayacaktır. İmanınızı, itaatinizi, 

kararlılığınızı ve emrime itaat etme niyetinizi görmek Benim için yeterli olduğundan, imtihanınızın en zor 

anını size bağışlıyorum. 

İbrahim'in çok sevdiği oğlu İshak'ın canını feda etmesi gerektiğini ve Patriğin, acısının ve oğluna olan 

sevgisinin üstesinden gelerek, henüz kavrayamadığınız bir itaat, iman, sevgi ve alçakgönüllülük sınavında 

onu kurban etmek üzere olduğunu hatırlayın. Ancak Oğul'a olan kurbanını tamamlamasına izin verilmedi, 

çünkü kalbinin derinliklerinde İlahi İrade'ye olan itaatini zaten kanıtlamıştı ve bu yeterliydi. İbrahim'in eli 

yüce bir güç tarafından durdurulduğunda ve İshak'ı kurban etmesi engellendiğinde, İbrahim'in içsel sevinci 

ne kadar büyüktü! Rabbinin adını nasıl kutsadı ve bilgeliğine nasıl hayran kaldı! 



U 308 

171 

12 Bu nedenle, sevgili insanlar, Beni gerçekten tanıyabilmeniz için, denemelerinizde, karar anlarında 

Varlığımı hissedebilmeniz ve tüm zor ve acı anlarda merhametimi hissedebilmeniz için, size verdiğim 

büyük öğreti örneklerinin her zaman farkında olmanızı istiyorum. Çünkü şimdiye kadar Benim Varlığımı 

hissetmenizi sağlayacak tam ruhsal duyarlılığa erişemediniz. Bu nedenle, hayatlarınızda her fırsatta 

gerçekleştirdiğim sevgi ve adalet işlerimi takdir edemezsiniz. 

13 Ruhunuza getirdikleri ışıktan habersiz, cehaletiniz yüzünden kaç denemeyi reddettiniz! 

İsteksizliğiniz, inançsızlığınız ya da korkaklığınız buna izin vermediği için kaç ders hedefine ulaşamadı! 

14 Size acıyı sevin demiyorum - hayır, sevmeniz gereken huzurdur, mutluluktur, ışıktır. Ama acı, 

kusurlarınızın bir sonucu olarak dudaklarınıza bir kurtuluş kâsesi olarak geldiğine göre, onu sabırla 

boşaltın ve kutsayın - onun aracılığıyla arınabileceğinizi ve birçok gerçeğin açığa çıkacağını bilin. 

15 Siz küçük inançlı erkekler ve kadınlar: Neden sınavlarda kalbinizi kaybediyorsunuz? Düşeni 

kaldırmak için nasıl acele ettiğimi, ağlayanın gözyaşlarını nasıl sildiğimi, kimsesizlere nasıl yardım 

ettiğimi ve hastaları nasıl ziyaret ettiğimi hiç görmediniz mi? 

16 Hayatta çok ağlamış olan erkekler ve kadınlar, bu ders size adanmıştır. Bu konu üzerinde 

derinlemesine düşündüğünüzde kalbinize nasıl tatlı bir teselli girdiğini göreceksiniz. Varlığınızın en gizli 

yerinde küçük bir ışık tutuşacak ve daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir duyarlılık kalbinizin gevşek 

tellerini titreştirecek ve ruhani varlığımı hissetmenizi sağlayacak - acılarınızda olduğu kadar 

sevinçlerinizde ve huzur anlarınızda da. 

17 Bu anlarda tüm şikâyetlerinizi ve acılarınızı Bana bırakın. Ağlayın ve hıçkırın, çünkü ağlarken 

ruhunuz ezici yükünden kurtulacak ve sonrasında kalbiniz daha özgür olacaktır. 

18 Ağlayın sevgili insanlar, çünkü ağlamak Tanrı için yürekten gelen en içten dualardan biridir. 

Yarın, acıyı fethettiğinizde ve ruhaniliğe eriştiğinizde, ağlamak artık en iyi duanız değil, Beni kutsamak 

için Bana yaklaştığınız ruhunuzun huzuru olacaktır. 

19 Bugün size ruhumla görünüyorum ve Beni biraz daha iyi tanıyabilmeniz için sizinle ruhumla 

konuşuyorum. 

20 Ben dünyadayken insanlar Beni bir insan olarak gördüler ve adımı bildiler: Tanrım. Ancak Ben 

göğe yükseldikten sonra insanlar İsa'da konuşan Kişi'nin peygamberler tarafından bildirilen Mesih 

olduğunu anlamaya başladılar ve o andan itibaren İsa'ya "Mesih" dediler. 

21 Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih sizin dünyanızda doğmadı, çünkü O bütün dünyalardan önce 

Baba'yla birdi. 

22 Sizin dünyanızda doğan ve bir annenin rahminde beden alan İsa, insanlığın Beni görmesi ve 

duyması için Benim aracım ve sözcüm olan kutsanmış bedendi. 

23 Sizinle konuşan ben, Mesih, İsa'nın içindeydim. Ona hayat verdim, onu güçlendirdim ve ona ilham 

verdim. Tanrısal bir görevi yerine getirmeye yazgılıydı ve ona ruhsal olarak esin veren O'na adanmış 

yaşamı, bedeni ve kanı, "Söz "ün onun dudakları aracılığıyla söyleyeceği her şeyi mühürleyecekti. 

24 İsa bir insan yaratığıydı, ama Tanrı'ya bir araç olarak hizmet etmek üzere kirlenmeden, kirlilik 

olmadan dünyaya geldi. Onda beden bulan "Söz", yani ilahi Kelam'dı. Otuz yaşına geldiğinde, tam 

erkekliğe eriştiğinde, içinde yaşayan Mesih kendisini görkeminin, gerçeğinin ve sevgisinin tüm 

ihtişamıyla ortaya koydu. 

25 İlahi sözün ağzından çıkacağı saati bekleyen sevgi dolu ve alçakgönüllü Nasıralı İsa, vaftiz suyunu 

almak için Şeria Nehri kıyısında Yahya'yı aradı. İsa arınmak için mi gitti? Hayır, halkım. Bir ayin 

yapmaya mı gitti? O da yapmadı. İsa, kendisinin artık var olmadığı, insanın Ruh'un konuşmasına izin 

vermek için ortadan kaybolduğu saatin geldiğini biliyordu ve bu saati insanların hafızasına kazınacak bir 

eylemle işaretlemek istedi. 

26 Sembolik suyun yıkayıp temizleyeceği bir leke yoktu, ama insanlığa bir örnek olarak o bedeni 

dünyaya olan her türlü bağlılıktan kurtararak Ruh'la gönüllü olarak bir olmasını sağladı. Bu, orada 

bulunanlar insan sözleriyle konuşan ilahi bir ses duyduklarında oldu: "Bu, kendisinden hoşnut olduğum 

sevgili Oğlumdur. Onu dinleyin." 

27 O andan itibaren, Tanrı'nın sözü İsa'nın dudaklarında sonsuz yaşamın sözü haline geldi, çünkü 

Mesih Kendisini O'nun aracılığıyla tam olarak tanıttı. İnsanlar O'na Haham, Efendi, Elçi, Mesih ve 

Tanrı'nın Oğlu diyorlardı. 
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28 Üç yıl boyunca hiçbir sözüm ya da düşüncem o zihin tarafından çarpıtılmadan, hiçbir eylemi 

benim irademe uygun olmadan İsa'nın ağzından dünyaya seslendim. Bunun nedeni İsa ve Mesih'in, insan 

ve ruhun, tıpkı Mesih'in Baba'yla bir olduğu gibi, bir olmalarıydı. 

29 Havariler: Şimdi Ben Kendimi ruhsal olarak insanlar aracılığıyla göstererek sizinle konuştum. 

Ama bunlar İsa gibi Benim bedenim değiller ve Ben bu zamanda insan olmadım ve bu nedenle sizler gibi 

saf olmayan yaratıklar aracılığıyla konuştuğumda, sesimi taşıyanların beceriksiz ve kusurlu ifadelerinin 

ötesinde, İlahi anlamımı ve gerçeğimi keşfetmek için kendinizi Beni duymaya hazırlamanız gerektiğini 

görüyorsunuz. 

30 Ne mutlu benim anlamımı keşfedenlere ve onu insan ifadesinin kusurlarından ayıranlara, çünkü 

onlar benim en iyi yorumcularım olacaklar, Sözümü ve İkinci Çağ eserlerimi incelerken, konuşanın ne 

zaman insan İsa olduğunu ve ne zaman talimat verenin Ruh Mesih olduğunu nasıl ayırt edeceklerini 

bilmeyenler gibi kafa karışıklığına düşmeyecekler. 

31 Derslerimi sevgiyle çalışın ki, daha sonra benim tezahürüme tanıklık etmek zorunda kaldığınızda, 

insan kardeşlerinizle nasıl doğru ve basit bir şekilde konuşacağınızı bilesiniz. 

32 Çalışmalarınızı Bana sevinçle gösteriyorsunuz, zaferleriniz ve yenilgileriniz hakkında Benimle 

konuşuyorsunuz ve Ben, yaşamlarınızı yönlendiren ve sizi sonsuza dek izleyen Baba, tüm eylemlerinizde 

erdem ve doğruluğa ulaşabilmeniz için sizi devam etmeniz, gayretle mücadele etmeniz için teşvik 

ediyorum. 

33 Bir adım atmadan önce dua etmeyi öğrendiniz, yasalarıma en sıkı şekilde itaat ederek çalışmak 

istiyorsunuz ve her zaman öğrencilerim olarak sorumluluklarınızı düşünüyorsunuz, ki öylesiniz. En iyi 

saatlerinizi, enerjinizi ve kalbinizi ruhani görevinizi yerine getirmeye adamak için, kendinizi yeryüzündeki 

görevlerinizi tüm zamanınızı ve dikkatinizi almadan yerine getirebilecek şekilde hazırlayın. 

Size bahşedilen yaşam süresinin, ruhunuza layık büyük bir işi başarmak için yeterli olduğunu 

düşünürsünüz. Bu nedenle, yeteneklerinizi bildiğinizde, kendinizi varlığınızın tüm güçleriyle çalışmaya 

hazır hale getirirsiniz. O zaman içinizde sevinç ve Babanızda memnuniyet olur. 

34 Sizi çağırdım ve bu öğretinin tüm özünü taşıyabilecek saf bir kap olarak hazırladım. Bu kabı 

doldurduğunuzda, sevincinizi paylaşabilmeleri için onu dostlarınıza götürün. 

Şimdiden önünüzde uçsuz bucaksız bir ufuk, Benimle başlayan ve yine Benimle biten bir yol 

görüyorsunuz. Size söylediğimi hatırlayın: "Ben yolum" ve bunu itaatkar bir şekilde kabul ederseniz, size 

sunduğum şeyi sevgiyle kabul ederseniz, varlığınıza yansıyan memnuniyet ve huzurla hedefe 

ulaşacaksınız. Benim önüme hiçbir şikâyetle gelmeyeceksiniz, çünkü sahip olduğunuz her şeyi vermiş 

olacaksınız. Kendinizi tamamen insanlığın bir kısmına ruhsallaşma yolunda yardımcı olmaya adamış 

olacaksınız - bu restorasyon çalışmasında size verilen kısım. 

35 Kendinizi güçlü hissetmeden dağılmayın, başka illere gitmeden önce çalışın ki hemcinslerinizin 

yolunda bir fener olabilesiniz. Kendinizi İkinci Çağ'daki öğrencilerimin yaptığı gibi hazırlayın. Onlar da 

Efendileriyle birlikte yaşadıktan, sözlerimi hevesle özümsedikten ve mucizelerime tanık olduktan sonra, 

İşime devam etmek için kendilerini çok zayıf ve önemsiz hissettiler ve bu yüzden Benden onlarla daha 

uzun süre kalmamı istediler. 

Ancak ayrılış günüm yaklaştıkça, çok sevdikleri Üstatlarının ayrılmasına ve yerine getirmeleri için 

böylesine zor bir görev bırakmasına daha fazla razı oldular. Yüreklerine girdim ve onları bastıran acıyı 

gördüm ve büyük kederlerinde onları rahatlatmak için sözlerim bir merhem gibi üzerlerine damladı ve 

onlara şöyle dedim: "Korkmayın, çünkü ben sizinle olacağım ve ışığım sizi aydınlatmak için her zaman 

parlayacak." 

Aynı şekilde, şu anda bile sadece belirli bir süre için geldim ve bu süre zarfında Benim faydalarımı 

aldınız ve bu Söz de daha sonra bir insanın aracılığı olmadan ruhtan ruha akmaya devam etmek için sona 

erecektir. 

36 Bu tezahürlerin ortadan kalkmasından hoşnutsuzlukla şikâyet etmenizi istemiyorum, ama tıpkı 

sözlerimden büyük bir haz aldığınız gibi, bu formun sizi Bana daha da yakınlaştıracak daha yüksek türden 

yeni bir forma yol açmak için sona erdiğini kabul etmenizi de istiyorum. 

37 Ruhunuzla Bana bakın ve sevgiyle dolup taşarak kendinizi bu anın ciddiyetine bırakın. Işınım bir 

ses taşıyıcısını aydınlatır ve Sözüm, sevgi dolu bir özenle baktığım bir bahçe olan kalbinizin toprağına 
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inmek için akar. Benim Sözüm, onu verimli ve üretken kılmak için sulayan ve sonra yeni tohumları 

sevgiye hevesli bu insanlığın tarlalarına saçan sudur. 

38 Size rehberlik etmeme izin verin, o zaman yolun sonunda işinizin harika olduğunu keşfedeceksiniz 

çünkü Benim isteğime nasıl itaat edeceğinizi ve izleyeceğinizi biliyordunuz. 

39 Bildirimin sonu yaklaşıyor, çünkü 1950 yılı sona eriyor. Bundan sonra kasırga gelip ulu ağacı 

kırbaçlayacak, böylece yaşamı olmayan kuru yapraklar ve kötü meyveler ondan düşecek. 

40 Halkımın başına gelecek olan bu büyük sınavın sonucunda birçok yürek, kendilerine özsuyu veren 

ağaçtan kopan kuru yapraklar gibi dökülecek. İnanç eksikliği ya da sevgi eksikliği, kafa karışıklığı ya da 

ideal eksikliği nedeniyle uzaklaşacaklardır. Ancak bıraktıkları boşluklar daha sonra ateşli inananlar ve iyi 

niyetli öğrenciler tarafından doldurulacaktır. 

41 Yeni öğrenciler, bugün Benim İşimi adıyla bile bilmeyenler arasından çıkacaktır. Bazıları ilk 

andan itibaren alçakgönüllü ve coşkulu olacaklar ve onlara "Beni izleyin" diyen sesimi duyar duymaz Beni 

izleyecekler ve böylece İkinci Çağ'da deniz kenarında balık tutarken bulduğum öğrencilerime 

benzeyecekler. 

42 İşime karşı ayaklananlar ve halkıma öfkeyle zulmedenler de olacak. Ama onların arasında bile 

benim büyük ekicilerim, en sadık ve cömert öğrencilerim ortaya çıkacak ve din değiştirmeleriyle birlikte, 

Beni satan kişinin on iki öğrenci arasında boş bıraktığı yeri Efendisine olan sevgisiyle dolduran sevgili 

Pavlus'u, Saul'u hatırlayacaklar. 

43 Aynı şekilde, bu şimdiki zamanda, Bana sırtını dönen, Beni inkâr eden ya da Bana ihanet edenlerin 

boşluğunu doldurmak için yeni kalabalıkların halkıma gelmesi gerekecektir. 

44 Ey imtihan saatinde Bana vefasızlık edecek olan kalpler! Sözümün ölümsüz tohumunu 

ruhlarınızda saklayın ki bir gün kurtuluşunuzu onda bulabilesiniz! 

45 Ve Bana sadık kalacak olanlara - Beni sonuna kadar takip edecek olanlara, kendilerini 

hazırlamalarını, Sözümün özünde kendilerini güçlendirmelerini söylüyorum ki, sizi kınayanlar, 

eleştirenler, iftira atanlar ya da size zulmedenler karşısında bir an bile zayıflık yaşamasınlar. 

46 Öğrencim Petrus'un Saul tarafından ölümüne zulüm gördüğünü unutmayın. Sadık elçiye, 

imtihanında yalnız olmadığını ve Benim gücüme güvenirse, onu zulmedenlerden koruyacağımı 

kanıtladım. Saul, Petrus'u tutuklamak için onu aramaya gittiğinde benim ilahi ışığım karşısında şaşırdı. 

Işığım Saul'un yüreğinin derinliklerine ulaştı; Benim Varlığımda yere yıkılan, sevgim karşısında yenik 

düşen, öğrencime karşı planladığı görevi tamamlayamayan, tüm varlığının dönüşümünü en derin 

varlığında hisseden ve şimdi Mesih'e iman eden Saul, Petrus'u aramak için acele etti; ama artık onu 

öldürmek için değil, Rab'bin sözünü öğretmesini ve O'nun işine ortak olmasını istemek için. 

47 O andan itibaren Saul'un adı Pavlus oldu ve bu isim değişikliği o adamın tam bir ruhsal dönüşüm 

geçirdiğini, tamamen din değiştirdiğini gösterdi. 

48 Bu zamanda bile halkıma, o öğrenciler gibi Bana gerçekten güvenirlerse, iftiracılara ya da 

zulmedenlere karşı kendilerini savunmak zorunda bile kalmayacaklarını söylüyorum. Çünkü onları 

yollarının ortasında şaşırtacağım ve sesimi en saf ruhlarında duymalarını sağlayacağım - Saul'un yüreğine 

seslenen ve ona "Neden Bana zulmediyorsun?" diyen sesin ta kendisi. 

Kaç tane din değiştirme vakasına tanık olacaksınız! Gözleriniz ne kadar çok mucizeye tanık olacak! 

Ancak kendinizi nasıl hazırlayacağınızı ve bekleyeceğinizi bilin. İzleyin ve dua edin, millet. Fırtınalar 

ağacı sarsacak ve ben hepinizin ağaçla birlik içinde kalmanızı istiyorum. O zaman tüm kehanetlerimin 

gerçekleştiğini görebileceksiniz. 

49 Hafızanızın zayıflığından dolayı, sözlerimin çoğunun hafızanızdan uçup gittiğini düşünerek 

endişelenmeyin. Size şunu söyleyebilirim ki, sınav anında kendinizi nasıl hazırlayacağınızı ve 

batıracağınızı bilirseniz, unutulmuş gibi görünen sözüm hafızanıza geri dönecektir. 

50 Orada, meditasyonunuzun sessizliği ve içsel toplanması içinde, size bu sözcüğü duyuyormuşsunuz 

gibi gelecek ve onun anlamını ruhsal olarak gerçekten alacaksınız. 

51 Bu deneyim sizi güvenle dolduracak çünkü artık biliyorsunuz ki mücadelenizin her anında sözüm 

dudaklarınıza gelecek ve ışığım zihninizi aydınlatacak. 

52 İlyas'ın ruhundan ilham alan öncü Roque Rojas şu cümleyi yazmıştır: "Hemcinslerinize merhamet 

edin ve tekrar merhamet edin ve Babamı tüm ihtişamıyla göreceksiniz". 
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Gerçek ve ışık bu sözlerdedir, öğrenciler, çünkü yaşamında merhameti uygulamayan kişi asla 

krallığıma giremeyecektir. Buna karşılık, sizi temin ederim ki, en katı yürekli ve inatçı günahkâr bile 

merhamet sayesinde kendini kurtarabilir. 

53 Merhamet göstermeyi son ana kadar ertelemeyin ki Ruhsal Krallığın kapısına çok az bir liyakatle 

varıp içeri girmeyi başaramayasınız. 

54 Size tavsiyem, henüz çıkmadığınız yaşam yolculuğunuz boyunca bu tohumu ekip biçmeniz ve 

böylece bol hasat elde etmenizdir. 

55 Sevgi faaliyetinin uğraşlarınız arasında en önde gelmesine dikkat edin ve hayırsever olduğunuz 

için asla pişman olmayın; çünkü bu erdem sayesinde varlığınızın en büyük tatmin ve mutluluğuna sahip 

olacak ve aynı zamanda her asil ruhun özlemini çektiği tüm bilgelik, güç ve yüceliğe erişeceksiniz. 

56 İnsan kardeşlerinize merhamet ederek ruhunuzu arındıracak ve bu şekilde eski borçlarınızı 

ödeyeceksiniz. İnsan yaşamınızı yüceltecek ve ruhani yaşamınızı yükselteceksiniz. Hepinizin çalacağı 

kapıya ulaştığınızda, mutluluğunuz büyük olacak, çünkü sizi kutsayacak ve sizi yenilenme ve ruhsallaşma 

çalışmalarına çağıracak olan ruhani dünyadan gelen hoş geldin çağrısını duyacaksınız. 

57 Ey insan yığınları, Bana gelin ve merhamet etmeyi Benim Sözümden öğrenin. Gelin ve Beni 

dinleyin ve üzerinize dökmek istediğim her şeyi alın ki, ruhen en yoksul olanınızın bile merhametiniz 

sayesinde yaşama, sağlığa, teselliye, huzura ve bilgeliğe dönüştürülebilecek bir mal hazinesine sahip 

olduğunu anlayabilesiniz. 

58 Hiç kimse maddi yoksulluğu nedeniyle merhamet işleri yapamayacağını söylemesin. Çünkü bu 

şekilde konuşanlar onun cehaleti, inançsızlığı ve ruhunun iradesizliği olacaktır. 

59 Burada, halkımın içinde yoksul olamaz, çünkü krallığım hazinelerini üzerlerine dökmek için halka 

yaklaştı. 

60 Benim Sözüm, tarlaları sulamak ve verimli kılmak için topraklarınıza gelen berrak ve saf suyla 

dolu bir nehir gibidir. Kalbinizi ve ruhunuzu onda arındırın ki, günah dediğiniz hatalarınızın yükünden 

kurtulmuş olarak yolunuza devam edebilesiniz. 

61 Önce kendinizi arındırmazsanız, insan kardeşlerinize karşı merhamet duygusunu 

deneyimleyemezsiniz ve hatta onlarla birlikte ağlayıp acılarıyla empati kuramazsınız. Bu insanların 

Dünya'ya insanlığı ruhani olarak tek bir aile halinde birleştirme misyonunu getirdiklerinin daima farkında 

olun. 

62 Siz zaten 1950'desiniz, Benim bu formdaki son tezahürümsünüz. Beni sık sık duyduğunuzu ve 

mesajım sona erdiğinde, her şeyin Benim tarafımdan söylendiğini inkâr edemeyeceksiniz. 

Bu nedenle, size pasifliğinizi geride bırakmanızı ve bu kutsanmış alanlarda aktif işçiler olmanızı 

söylememin zamanı geldi - artık Sözümü duymak ya da üzerinde düşünmek için hazır bulunmakla 

yetinenler değilsiniz. Ruhunuzun bağlardan, prangalardan veya zincirlerden kurtulmuş olarak ayağa 

kalkmasının ve bu zamanda ortaya çıkarak kendisine emanet edilen mesajı dünyaya getirmesinin 

zamanıdır. 

63 Sadece bu ruhani tezahürlere katılmakla yetinen pek çok kişinin görevlerini yerine getirmeye 

başlaması ve Üstadın sözlerinin duyulduğu ve ruhani dünyanın öğütlerinin dinlendiği bu toplanma 

yerlerini bir okul olarak kabul etmesi gerekir. Uzun zamandır kendilerini sadece bu toplantı yerlerinde 

çalışmakla sınırlayan işçilerin, Ruhumun onlara bahşettiği ışık ve sevgi tohumunu yaymak için dünyanın 

farklı yerlerine dağılmaları gereken saatin yakında geleceğini anlamaları da gereklidir. 

64 Yine de kendi aranızda çok mücadele etmeniz gerekecek ve görevinizi başarmanız için gerekli 

olan donanıma erişebilmeniz için sizi sık sık sınamam gerekecek. 

65 Sınavlar sizin birleşmeniz içindir. Çünkü bu halkın bağrında ruhani birlik olmadığı sürece, 

biçtikleri tohum sağır olacaktır. 

66 Bu nedenle, eğer daha sonra tüm insanlıkla uyum içinde olmak isterseniz, birbirinizle uyum içinde 

olmaya başlamanızı ve ilk günlerden itibaren size şunu söyledim: "Hemcinslerinize merhamet edin ve 

tekrar merhamet edin ve Babamı tüm görkemiyle göreceksiniz." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 309 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Ey öğrencilerim, öğretişime hoş geldiniz. Beni varlığınızın en saf halinde hissettiniz ve Ben 

ruhunuzla konuştum. Benim öğretilerim İsrail ve tüm insanlık içindir. Belirsizlik ruhunuzdan yok olsun 

diye sizi eğitiyorum. 

2 Size emanet ettiğim görevin büyüklüğünü anlamayı ve takdir etmeyi öğrenmelisiniz. Ruhunuzun 

bunun hakkını vermesi için, duasıyla şüpheyi, belirsizliği reddetmeli, yalnızca benim vahiylerimin, 

talimatlarımın ve ilhamlarımın ona verebileceği yardıma ihtiyacı olduğunu bilmelidir. 

Bu şekilde benim öğreti söylemime uyanan ruhlar, yorulmak bilmeden öğretimi dinledikleri için çocuk 

müritlikten müritliğe geçtiler. Sözlerimden bir tanesini bile kaçırırlarsa, bundan yakınırlar. Onlar 

gelecekteki mücadeleyi öngörebilenlerdir - benim merhametimden elde ettikleri tüm faydaları insanlıkla 

paylaşmaları gerektiğini fark edenlerdir. 

Büyük sorumluluğu bu şekilde anlamış olan herkes, burada Ses Taşıyıcısı aracılığıyla talimatlarımı - 

yaşamlarınızda deneyimlediğiniz tüm denemeleri, dersleri ve olayları tek tek açıklayan ve yorumlayan 

Sözü - işitmektedir. Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, Ben Kendimi ses taşıyıcıları aracılığıyla 

konuşmakla sınırlamıyorum. Kendimi size tanıtmak için sonsuz biçimler vardır ve bu, öğretimi insan 

biçiminde duymanızı sağladığım biçimlerden yalnızca biridir. Kendimi çocuklarıma sürekli olarak 

gösteriyorum, geceyi ya da gündüzü beklemiyorum, size yaklaşmak için ne sabit bir saatim ne de sabit bir 

zamanım var. Ben yaratılmış olan her şeyde ebediyim. 

3 Evrensel varlığım her şeyi doldurur, evrenin hiçbir yerinde veya habitatında boşluk yoktur, her şey 

Benim tarafımdan nüfuz edilmiştir. 

4 Ruhunuz her zaman Benimle temas halindeydi, ancak şimdiye kadar bu temasın tam olarak farkına 

varamadınız ve bu nedenle, Üçüncü Çağ'da, bu tezahürden ruhtan ruha tezahüre sadece bir adım olduğunu 

söylemek için, sizleri ebedi Sözün ses taşıyıcıları yaparak Kendimi sizin aracılığınızla tanıttım, böylece 

Benim İlahiliğimle en yüksek temasa ulaşmaya çalışabilirsiniz. Ancak bundan önce, bir ses taşıyıcısı 

tarafından yapılan bu duyuru dönemi sona ermelidir. 

5 Bu vahiy biçiminde artık Bana sahip olmadığınızda, ruhunuzu Benim Adımı çağırarak 

yükselteceksiniz ve Beni aramanın bu biçiminde size ne kadar çok ders açıklayacağım! İlahi ilhamım 

seyahat etmeniz için yolları aydınlatacak. O zaman geçmişinizi göreceksiniz - artık karanlıkta değil, parlak 

gün ışığında. Attığınız adımları anlayacak ve hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu fark 

edeceksiniz. Bu yüce çabada İsrail güçlenecek ve bu güç kalpten kalbe ve ulustan ulusa yayılacak, ta ki 

tüm insan yaratıkları Beni ruhtan ruha arayana dek. 

6 Dünyaya bakın, onu inceleyin ve onun materyalizmini, temel tutkularını, yozlaşmışlığını 

göreceksiniz. Şimdilik, ruhaniyete erişmek size imkansız görünecektir, ancak Üstat başarısız olmamanız 

için geçmiş zamanlarda size örnekler bırakmıştır. 

Aranızda yaşamak için insan olduğumda, dünyaya insanlık için o kadar yüksek bir talimat getirdiğimi 

hatırlayın ki, öğrencilerim bile bunu takip etmeyi zor ve hatta imkansız buldular. Bununla birlikte, o 

havariler Benim sevgi yasalarımı yerine getiren bir örnek bıraktılar ve o halkın kalbine ektiğim sevgi 

mesajımı verimli kıldılar ve onu çiçeklendirip meyve vermesini sağladılar. O halde insanlar arasında 

ruhanileştirme uygulaması Üçüncü Çağ'da neden imkansız olsun? 

7 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlık materyalizminin sona ermekte olduğuna dair güçlü işaretler 

verecektir. Sırlarını bizzat Doğa'dan alan bilim insanlarının ilericiliği sınırlarına ulaşmaktadır ve Doğa'nın 

güçleri, onlara saygısızlık edenlere karşı dönecektir. Doğa, meyvelerini kötü amaçlara bağışlamayı 

reddedecek ve insanlar yanılgıları ve nefretleri içinde ölümü bulacaklar, güç arzularının meyvesini kendi 

elleriyle serbest bırakılmış olarak bulacaklar: Fırtınalar, salgın hastalıklar, vebalar. Peki tüm bunları kim 

durdurabilir? Kendi elleriyle mi? Ya da sırlarımı sevgi olmayan bir anahtarla açtığında onları kirleten 

insan bilimi mi? Size gerçekten söylüyorum, onlar sadece benim ilahi adaletimin kapılarını açacaklar! 

8 Üçüncü çağın insanlarının vay haline! Onların feryatları yeryüzünün her yerinde duyulacak. Acı 

kâsesinin mayası daha önce hiç olmadığı kadar içilecek ve herkes kendi payına düşeni almak zorunda 

kalacaktır. Çünkü acı gün geçtikçe daha da artar ve kişi açlık ve susuzluk hissetmeye başlar - saf tohum 

için açlık ve kristal berraklığında su için susuzluk, hakikat ve sonsuzluk için. 
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9 İnsanlar arasında yaşanan bu olaylar karşısında sizin göreviniz nedir? Öğretilerimi almak, anlamak 

ve yaşamak için. Çünkü spiritüalizm sadece dudaklarınızda olmamalı, onu uygulamaya koymalı, ruhsal, 

ahlaki ve pratik olarak yaşamalısınız, fanatizme düşmeden, gizliliğe kapılmadan, basit ve saf bir şekilde 

yaşayarak, ruhsal ruha hak ettiği değeri ve yeri vererek, böylece insan yaşamında geçici olan bedeni 

üzerinde hüküm sürebilsin, böylece misyonunuzu yerine getirirken mükemmel bir uyum olsun ve bu örnek 

insanlar arasında meyve verebilsin. 

10 Çalışmalarımdaki her adımınızı kutsuyorum ve onların çoğalmasını sağlayacağım ki daha sonra 

dünyanın geniş yolları size açıldığında, barışımın ve yeni vahiylerimin habercileri olarak o yollarda 

yürüyebilesiniz. İlahi derslerimle eğitilen ruhunuzun insanlar için yenilenme yolları açması ve 

ruhanileşmeye ulaşmak için yücelikten ilham alarak sağlıklı ideallere uyanmaları Benim İrademdir. Bu 

kez ruhunuzda vazgeçilmez bir hazırlık ve dayanıklılık kazanmış olacaksınız. Hiçbir şey sizi yolunuzdan 

geri döndüremez. 

11 O zaman bugün sizi sarsan ve yolunuzdan alıkoyan denemeler sadece yüzünüze zarar veremeyen 

hafif esintiler gibi görünecektir. Ancak o zaman yasalarıma uyarak kazandığınız gücün farkına 

varabileceksiniz. 

Kendinizi hazırlamaya devam edin, Sözümün anlamına giderek daha fazla nüfuz edin. Önce öğrenciler 

olarak size geleni yapın ve Kendimi sizde Efendi, Baba ve Işık olarak göstermeme izin verin. 

12 Tüm ruhlar görevlerini yerine getirecek ve her birinden yararlanacağım, böylece her şey Sözümün 

yerine gelmesi için hazırlanmış olacak. Ancak, insanlığı kurtarma misyonuna sahip olan ve bu misyonu 

yerine getirme çarmıhının üzerinde olduğu tek kişinin siz olduğunuza inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu 

işin sadece çok küçük bir kısmı size düşüyor, çünkü her yaratık, farklı yaşam seviyesinde, evrenin 

birleşmesinde işbirliği yapmaya mahkumdur. 

13 Barış idealiyle, duayla, sevgi ve iyi niyetle yola çıkan pek çok kişi olacak ve bu erdemler onları 

birleştirecek ve ruhları benim talimatımla zafere ulaşacak. 

14 Hemcinslerinizin ve Benim İlahi Adaletimin yargıcı olmayın. Kanunum insanlar tarafından sık sık 

kınanır, ama size söylüyorum: Yüksek öğütlerime yalnızca Ben nüfuz edebilirim. 

15 Barışa aç ve susuz olanlar, keder içinde yaşayanlar, ulusları sefalete, yıkıma sürükleyenlerin 

üzerine inecek olan adalet asamın darbesini gün be gün beklemektedirler. Siz Beni bu şekilde 

bekleyenlerden olmayacaksınız, çünkü Benim İlahi adaletim mükemmeldir ve bunu size sevgimle 

kanıtlıyorum. 

16 Sözümü iyi anlayın ki, pek çokları gibi siz de İlahi Adaletimin eylemleri konusunda yanılgıya 

düşmeyesiniz; Ben sadece hafif bir suç işleyenleri güçlü bir şekilde cezalandırırken, öte yandan ağır bir 

suç işleyenleri affediyor gibi görünüyorum. Efendi sana söyler: Sadece küçük bir suç işlemiş gibi 

görünenleri güçle ziyaret ediyorsam, bunun nedeni ruhların zayıflığını bilmemdir ve Yasa'yı yerine 

getirme yolundan saparlarsa, bu onları mahvolmaya götüren ilk adım olabilir. Ama başkalarını ağır bir 

suçtan dolayı cezalandırdığımda, bunun nedeni büyük bir günahın ruh için aynı derecede büyük bir 

tövbeye neden olduğunu bilmemdir. 

17 Yargılamayın, kınamayın, adaletimin uluslar arasında kan dökülmesine neden olanların üzerine 

düşmesini aklınızdan bile geçirmeyin. Sadece şunu düşünün: Onlar da sizin gibi benim çocuklarım, benim 

yaratıklarım ve büyük suçlarının kefaretini büyük kefaretlerle ödemek zorunda kalacaklar. Size gerçekten 

söylüyorum, barışı acımasızca yok eden ve sizi kaosa sürükleyenler olarak parmakla gösterdiğiniz kişiler, 

gelecek zamanlarda büyük barış sağlayıcılar, insanlığın büyük hayırseverleri olacaklar. 

18 Milyonlarca kurbanın kanı yeryüzünden benim ilahi adaletim için haykırıyor, ama insan 

hukukunun ötesinde her ruha, her kalbe ulaşan benimki olacak. İnsanların hukuku affetmez, kurtarmaz, 

sevmez. Benimki sever, bağışlar, kurtarır, canlandırır, yüceltir ve aydınlatır; ve tam da insanlığa bu kadar 

çok acı çektirmiş olanları, arınacakları ve vicdanlarının sesine tamamen uyanacakları, işlerinin en derinini 

görebilecekleri bir pota olacak olan büyük kefaretlerinden geçirerek kurtaracağım ve kurtaracağım. 

Kurbanlarına, halklarına kat ettirdikleri yolun aynısını onlara da kat ettireceğim. Ama sonunda dünyaya 

geri dönebilecek, yıkılan her şeyi yeniden inşa edebilecek, harap olan her şeyi onarabilecek ruh saflığına 

ulaşacaklardır. 
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19 Çocuklarımın bu günahlarına karşı adaletimde zayıf olduğumu mu sanıyorsunuz? Hoşgörülü ve 

zayıf bir yargıç mıyım? Doğrusu size derim ki, hakkında bilgi sahibi olduğunuz ilk katil olan Kabil'den 

itibaren, şu anda sizinle konuştuğum adaletin aynısını ortaya koydum. 

Kayin ve Habil Bana yakmalık sunularını sunarken, her birinin sunusunu düşündüm: Habil'inki masum 

ve samimiydi, Kabil'inki ise kibirliydi. Habil'inkini kabul ettim ve Kabil'inkini reddettim. Ama bunu 

anladığında, kardeşini nefret ve öfkeyle öldürdü. 

Ondan bu canın, bu kanın hesabını vermesini istedim ve bu konudaki hoşnutsuzluğumu gösterdim. 

Sonra Bana dedi ki: "Benim suçum bağışlanamayacak kadar büyük. Kardeşimi öldürdüğüm için bana 

kızgınsın. Beni bu topraklardan sürüyorsunuz ve tıpkı kardeşimi öldürdüğüm gibi bu şekilde 

öldürüldüğümü hissediyorum." 

Ama ben ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim, Kabil'i öldüren yedi kat cezaya çarptırılacak" diye karşılık 

verdim. O zaman onu hâlâ sevdiğimi ve onu bağışladığımın bir kanıtı olduğunu, ancak bu suçun kefaretini 

ödemesi, lekeyi temizlemesi ve bu yüce ve İlahi bağışlamaya layık olduğunu kanıtlaması gerektiğini 

anladı. 

20 Kabil'le konuşan ses neydi? Kendi vicdanının, insan yarattıklarımın her birinin içine yerleştirdiğim 

o iç yargıcın. Herkesle aynı ses konuşacak ve rüşvet verilemeyecek bir yargıç olduğu için acımasız 

olacaktır. Onunla da Kabil'le konuştuğu gibi aynı netlikte konuşacaktır. Ancak Kayin'in kardeşinin kanını 

dökerken işlediği suçun ciddiyetini bilmediğini anlamalısınız. O ölümün ne olduğunu bilmiyordu ama o 

zamanın insanları ölümün ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. 

21 Bu nedenle, bu kez insanların adaletinin, hemcinslerinin suçlarında kendini hissettirmesini 

beklemeyeceğim. Çocuklarımın her birinin Mahkememe gelmesini bekleyeceğim ve orada Mahkemem 

onlara hak ettikleri cezayı verecek, böylece tövbenin vicdana getirdiği acılarla kefaretlerini 

ödeyebilecekler. Rablerinin büyük sevgisini ancak orada anlayacaklardır. 

22 Bu Üçüncü Çağ'da, size ruhun reenkarnasyonunun teyidini getirdim. İnsanlık her zaman bunun 

sezgisel bilgisine sahip olmuştur ve ruh bu sırrı bedene ifşa etmiştir, ancak her zaman inançsız ve zayıf 

olan beden bundan şüphe duymuştur. 

Ötelerden gelen varlıklar bu vahyi insanlara iletmek için gelmişlerdir, ancak sadece bazılarında inanç 

bulmuşlardır ve bunlar inançlarına karşı çıkılmış ve cahil ve inançsızlar tarafından reddedilmişlerdir. 

Ancak bugün, daha önce hiç olmadığı kadar, bu tezahürlerin kesinliği, hepsi dünya korkusuyla itiraf 

etmeye cesaret edemese bile, insanlığın içinde yaşamaktadır. 

Ama bu zamanda size bunu teyit etmek ve size şunu söylemek için geldim: Ruhun reenkarnasyonunda, 

Benim mükemmel sevgi yasam açığa çıkar. Ama size gerçekten söylüyorum: Dünyada sadece bir kez 

insan olanlar ne kadar azdır ve ruhların yaptıkları kötülükleri telafi etmek için dünyada farklı bedenler 

aracılığıyla ruhlara ne kadar çok fırsat bahşettim. Ancak bedeniniz bu öğretilerin özünü keşfetmenizi 

engelleyen kalın bir perdedir. 

23 Çağlar boyunca kim olduğunuzu bilmenize izin verdiğim şey çok azdır, çünkü ruhunuzun gerçek 

olgunluğuna erişmeden önce, bedende kutsal alanıma, yüksek öğütlerimin mahremiyetine girmenizi 

istemiyorum. Ruhani yaşam öğretilerini, sizi sadece meraka, şaşkınlığa ve zaman kaybına sürükleyecek 

yeni bilimlere dönüştürmenizi istemiyorum. Ruhani yolda size faydası olmayan tek bir adım bile atmanızı 

istemiyorum. Hepsinin işinize yaramasını, sadece ruhsal gelişiminizde size yardımcı olacak şeyleri 

duymanızı ve sadece bunların size ifşa edilmesini istiyorum. Ama size yalnızca insani tatmin için hizmet 

eden hiçbir şeyi deneyimlemeyeceksiniz. Üzerinde her zaman bir örtü olacaktır, çünkü kutsal olanı, 

manevi mirasınızın mahrem kısmını temsil eder. 

24 Bu insanlık ruhsallaşmada, yasalarımın yerine getirilmesinde sağlam adımlar attığında, insan 

yaşamında zaten Kutsal Ruh'un büyük öğretilerini keşfedecek ve o zaman geçmişin, şimdinin ve geleceğin 

net vizyonuna sahip olacaktır - sadece Benim İradem olduğu sürece sınırlıdır. 

Bu nedenle, öğrenciler, öğretilerimin size gösterdiği gerçek ruhsallaşma yoluna girin ki, kitlelere 

tehlikeyi duyuran ve onları başarısızlıktan kurtaran iyi peygamberler olabilesiniz. 

Uygun bir zamanda, o kâfirlerin geçmiş yaşamlarının bir bölümünü size göstererek görevinizde size 

yardımcı olacağım. Ama bu, onları kınaman için değil, onlara Benim ayetlerimi öğretebilmen için 

yapılacaktır. 



U 309 

178 

25 Böylece insanları gelişimlerinde uyandıracaklar ve ebedi dersimi bilmek için bir insan hayatının 

yeterli olmadığını anlayacaklar. 

26 Bu savaşa tüm bağlılığınızla katılırsanız, çok şey başaracaksınız. Ama aranızda bu dünyaya geri 

döneceği ya da hiç dönmeyeceği kesin olan kim var? Kim diyebilir ki: "Hayatta yaptığım her şey Baba'nın 

kaderim için tasarladığı şeydi. Artık başka dünyalara geçebilir ve evrimin sonsuz merdiveninde Tanrı'ya 

yaklaşmaya devam edebilirim." 

Size gerçekten söylüyorum, bu dersleri anlamak için sahip olduğunuz bilgi çok küçüktür. Ancak 

görevlerini yerine getiren herkes ruhani yolda Bana doğru bir adım atmış olacak ve dersten derse, yaşam 

dünyasından yaşam dünyasına, sonsuzluğa doğru ilerleyecektir. Eğer böyle olmasaydı, yaşamın daha 

yüksek düzlemlerinde yaşayabileceğinize ve vicdanınızın bunu yapmanıza izin vereceğine inanıyor 

musunuz, ki bu Benim kendi adaletimdir? 

27 Adanmış olun, çalışın ve İlahi İrademin sizde gerçekleşmesine izin verin. Birçoğunuz hala dünyevi 

bedende kehanetlerimin gerçekleştiğini, bu insanlığın dönüşümünü, yasamdaki herkesin kurtuluşunu 

göreceksiniz. Ancak bundan önce, henüz insanların bilmediği, tarihin henüz kaydetmediği büyük 

savaşlara, büyük muharebelere tanık olmanız gerekecek. 

Ama olacaklar, yaklaşan olaylar hakkında zaten bilgi sahibi olan sizler kendinizi arındırmak 

zorundaysanız - Kutsal Ruh'un öğretileri karşısında uyanmamış, Yasama saygısızlık etmiş, görevlerini 

unutmuş, gelenekleri içinde yaşayan ve kendilerini cehalet zincirleriyle yüklemiş olanlara ne olacak? 

28 Şaşkınlık, acı ve tövbe, kendi yargıçlarının önünde sıraya girecek olan büyük ruh lejyonları için bir 

pota gibi olacaktır. Ama gerçekten, size söylüyorum, onlara da yardım edeceğim ve derin uykularından 

uyandıklarında, onlara bağışlayıcılığımı gösteren ışıltılı yüzümü görecekler ve sadece onları daha önce 

kirlettikleri ve hor gördükleri yola göndermemi bekleyecekler, suçlarını telafi etmek ve sevgime layık 

olduklarını kanıtlamak için. Ve ben, sevgi dolu bir Baba olarak, onlara bunu bahşedeceğim. 

29 Bu nedenle, öğretilerimde size, bugün insan kanıyla ve tüm günahlarla lekelenmiş olarak 

gördüğünüz kişileri yargılamamanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü ebedi varlığınızda insan kanı 

dökmekten daha büyük suçlar vardır. Ancak şimdilik her şeyi bilmeyi talep etmeyin. Yüksek öğütlerimde 

yalnızca benim adil bir şekilde hüküm verebileceğimi size daha önce belirtmiştim. 

30 Şimdi sadece sevmeli ve bağışlamalısınız ve eğer etrafınızda olup bitenleri incelemenize ve 

değerlendirmenize izin veriyorsam, bunun nedeni hemcinslerinizin acılarına karşı kayıtsız, kör ve 

umursamaz olmanızı istemememdir. Zamanı geldiğinde tüm insan kardeşlerinize öğreti, anlayış, sevgi, 

bağışlama ve teselli verebilmeniz için sizi öğretilerimle duyarlı kıldım. Bunun için sizi bir deniz feneri, 

parlayan bir yıldız ve sadık bir dost yapıyorum ki evlerinizde, kurumlarda ve uluslar arasında buna uygun 

davranabilesiniz. 

31 Artık kendinizi yabancı olarak görmenizi istemiyorum. Evrensel kardeşliğin aranızda çiçek 

açmasını ve aranızda meyve vermeye başlamasını istiyorum. 

32 Beşeri yasalarınızı korumanız iyidir, ancak benim Öğretimi ve ruhaniyetinizi onların üstünde 

tutun. Yasalarıma itaat edin ve size doğrusunu söyleyeyim, insan yasaları yüzünden başınıza gelen en 

ciddi çatışmalardan sizi kurtaracağım. Ama adaletsizlikle, yolsuzlukla savaşın - öldürücü silahlarla ya da 

nefretle değil, benim sevgi tohumumla savaşın. 

Mücadelede yalnız olmayacaksınız, size daha önce de söylediğim gibi, insanlık arasında Benimle 

birleşmek amacıyla yola çıkan, kendilerini materyalizmden kurtaran, kadere vurdukları darbelerle 

güçlenen halklar var. Kim bu ruhlar? Şu an için bunları bilmeniz gerekli değildir. 

33 Ruhunuzu yükseltin, birbirinizi sevin, bu evrensel kardeşlik idealiyle öte dünyada birleşin. Sizi 

Ruhani Dağ'a çağıracağım ve orada bazılarıyla ve diğerleriyle - barışı, kurtuluşu özleyen herkesle birlikte 

olacağım, onlara güç ve vahiylerime inanç vereceğim, böylece bu şekilde donatılmış olarak yolculuklarına 

devam edebilecekler. 

Ruhlar ortaya çıkmaya devam edecek - bazıları kır çiçekleri, diğerleri ise çöldeki dikenler gibi. Ama 

bazıları, diğerleri gibi, tek bir idealle birleşecek ve ötede, sevginizin çiçekleri bir sevgi sunusu olarak Bana 

ulaşmak için birleşecek. 

34 Ey öğrenciler, bu tezahürlerin son yılında size bu şekilde talimat veriyorum. Size doğrusunu 

söyleyeyim, bu dönem sona erdiğinde, ruhaniyetiniz çok büyük sınavlara tabi tutulacaktır. Kaçınız 
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fanatizmin ve putperestliğin kurbanı olacaksınız? Kaçınız sadece gizlilik yolunda ilerleyecek ve kaçınız 

kendinizi insanlar arasında ayırt etmek için Benim işime ona ait olmayan bir şey eklemek isteyecek? 

İzleyin ve dua edin, ey insanlar! Ama unutmayın ki, dini uygulamanız ne kadar saf ve basit olursa ve 

Benim yasalarımdan ne kadar çok ilham alırsa, ruhunuzun ulaşacağı mükemmellik de o kadar büyük 

olacaktır. Daha az tören ve ayin, daha fazla maneviyat, komşunuza karşı daha fazla merhamet ve sevginiz 

olsun, Beni seveceksiniz. 

35 Yeryüzündeki tüm halklar için bir putperestlik ve fanatizm dönemi yaklaşmaktadır. Ayin ve 

törenler en yüksek yoğunluğa ulaşacak ve aşırı uçlara taşınacaktır. Çeşitli dinlerin ve mezheplerin din 

adamları ve rahipleri takipçilerini yüceltme noktasına getireceklerdir. Buna izin veriyorum, çünkü bu 

insanlık arasında bir fırtına gibi olacak ve bu kaos içinde ruhlar kendilerini kazazedeler gibi hissedecekler. 

Kendisini güvenli bir limanda ya da cankurtaran botunda hisseden hiç kimse olmayacaktır. 

36 Tüm ruhlar arasında karmaşanın hüküm süreceği ve hiçbir yerde huzur sığınağı bulamayacakları 

bir zaman gelecektir. O zaman insanlar en şanlı başları, daha büyük zekalarıyla ayırt edilen bakanları, 

insanlığın kutsal saydığı kişileri arayacaklar. Ancak bunların da pusulasız, huzursuz ve ışıksız kazazedeler 

olduğunu anladıklarında şaşkınlıkları çok büyük olacaktır. 

Sonra karanlıklar gelecek. Ancak bu kaosun ortasında, ruhlar kurtuluşlarını aramak için yükselecek ve 

karanlık fırtına bulutlarının ötesinde yeni bir yaşam gibi, yeni bir şafak gibi ışığı görecekler ve bu ışık 

Kutsal Ruh'un ışığı olacak, tüm evreni aydınlatan, çocukların dönüşünü bekleyen ve fırtınalı okyanusları 

aydınlatan deniz feneri olacak. 

37 Bu sınavlar döneminden sonra, insanlık için ruh özgürlüğü gelecektir. İnsanoğlunun ayakları eski 

putlarını çiğneyecek, kibir, şatafat ve sahte ihtişamla dolu toplanma yerlerini yok edecekler. Bilgili 

eserlerin yazarları kendi eserlerini ateşe atacaklardır. 

38 O zaman, en eğitimsiz ve en az eğitimli olanınız bile dikkatle dinlenecektir. Şimdi bu basit ve sefil 

insanlar arasında benim öğretimi dinleyen ve belagat ve maneviyattan yoksun olduklarını düşündükleri 

için kendilerini önemsiz hissedenlerden kaçı, daha sonra kendilerini kalabalıklar tarafından kuşatılmış 

bulacak ve aralarında beni ses taşıyıcısı aracılığıyla duyduklarında deli olduklarını düşündükleri bazı 

kişiler de olacak. Bugün mesajımdan şüphe edenlerin kaçı daha sonra Sözümün her fırsatta gerçekleştiğini 

gördüklerinde Petrus gibi ağlayacaklar. 

39 O zamana kadar kendinizi hazırlamaya devam edin, kimseyi yoldan çıkarmayan öğretilerimle 

ruhunuzu güçlendirin, çünkü sizden yalnızca kurtuluş, ruhsallaşma yoluyla kurtuluş talep eder. Ama 

ruhsallaştırma nedir? Bu, zamanın başlangıcından beri Benim tarafımdan işaretlenmiş olan yoldur ve bu 

yol üzerinde tüm arınmış ruhlar Tanrı'nın koynuna ulaşacaktır. Üzerinde tüm erdemlerin kaynağı olan İlahi 

Yasa vardır. Tanrı'nın tüm bilgeliğini içeren açık bir kitap, Yaşam Kitabı vardır. Bu yolda sizi bir kez daha 

davet ettim. 

40 Dağın tepesinden size üçüncü kez sesleniyorum ve diyorum ki: "Ben Yol, Gerçek ve Yaşam'ım. 

Artık kendinizi benden ayırmayın. 

41 Unutmayın: Bedenim çarmıhtan alınıp gömüldüğünde, dehşete kapılan ve ne olduğunu 

anlayamayan öğrenciler, Efendi'nin ölümüyle her şeyin sona erdiğine inandılar. İmanlarının alevlenmesi 

ve sözlerim hakkındaki bilgilerinin güçlenmesi için gözlerinin Beni tekrar görmesi ve kulaklarının Beni 

tekrar duyması gerekiyordu. 

42 Şimdi size söyleyebilirim ki, o öğrenciler arasında Benden asla şüphe etmeyen, denemeler 

karşısında asla tereddüt etmeyen ve Beni bir an bile terk etmeyen biri vardı. Bu kişi sadık, cesur, ateşli ve 

sevgi dolu bir öğrenci olan Yuhanna'ydı. Bu sevgi uğruna, çarmıhın dibinde durduklarında Meryem'i ona 

emanet ettim, öyle ki o lekesiz kalpte sevgiyi bulmaya devam etsin ve onun yanında kendisini bekleyen 

savaş için daha da güçlensin. Kardeşleri, diğer öğrenciler, celladın ölüm darbesi altında birer birer 

düşerken, böylece vaaz ettikleri tüm gerçeği ve Efendilerinin adını kanlarıyla ve canlarıyla mühürlerken, 

Yahya ölümü yendi ve şehitlikten kurtuldu. Çorak topraklara sürüldüğünde, ona zulmedenler, onu 

sürdükleri o adada, yavaş yavaş içinden geçmekte olduğunuz çağların büyük vahyinin - insanlara 

gerçekleşecek ve yerine gelecek her şeyden söz eden kehanetin - göklerden o adama ineceğini 

düşünmediler. 
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43 Yahya kardeşlerine büyük bir sevgi verdikten ve hayatını Efendisi adına onlara hizmet etmeye 

adadıktan sonra, onlardan ayrı, yalnız yaşamak zorunda kaldı; ama her zaman insanlık için dua etti, her 

zaman İsa'nın uğruna kanını döktüğü kişileri düşündü. 

44 Dua, sessizlik, iç gözlem, varlığının samimiyeti ve düşüncelerinin iyiliği, o kişinin, o ruhun, diğer 

ruhların başarmak için binlerce yıla ihtiyaç duyduğu mucizeyi kısa sürede geliştirmesini sağladı. 

45 Evet, öğrenciler, Yuhanna insan ruhunun gelecek zamanlarda neye ulaşacağının bir örneğidir. 

Yuhanna'nın konuştuğu, gördüğü ve işittiği kendinden geçiş, o zamanda deneyimleyeceğiniz şeyin 

vahyiydi. Alegorilerde temsil edilen ruhani vizyonlar, kâhinlik armağanı, yani ruhani görüş aracılığıyla 

görülüyordu. 

46 Beynine ulaşan ve kalbine dokunan ilahi ses ve ruhlar dünyasının sesi, bu zamanda ses taşıyıcıları 

ve armağan taşıyıcıları aracılığıyla sahip olduğunuz tezahürün ön işaretleriydi. Ve son olarak, bir meleğin 

yönlendirmesiyle gördüğü ve duyduğu her şeyi yazan Yuhanna, insanlığa, insanlar yaşamlarında 

kendilerini kirlilikten ve materyalizmden kurtardıklarında gelecek olan ruhtan ruha diyaloğu açıkladı. 

47 İnsanlar dikkatlerini ne zaman sevgili öğrencimin yazılı olarak bıraktıklarına çevirecekler? 

Vahyinin yazıya dökülme şekli garip, anlamı gizemli, sözleri ölçülemeyecek kadar derindir. Onları kim 

anlayabilir ki? Yuhanna'nın Vahyi'yle ilgilenmeye başlayan insanlar onu derinlemesine inceler, yorumlar, 

gözlemler ve çalışırlar. Bazıları gerçeğe biraz daha yaklaşır, diğerleri Vahyin anlamını keşfettiklerini 

düşünür ve bunu tüm dünyaya ilan eder; hala diğerlerinin kafası karışıktır ya da daha fazla 

araştıramayacak kadar yorgundur ve sonunda bu mesajın ilahi bir anlamı olduğunu reddederler. 

48 "Üçüncü Çağ "ın öğrencileri, şimdi size diyorum ki, eğer bu kutsal alana gerçekten girmek ve bu 

vahiylerin gerçek anlamını öğrenmek istiyorsanız, ruhtan ruha dua ile tanışmalısınız - Yahya'nın 

sürgündeyken uyguladığı duanın ta kendisi. Öncelikle ilahi vahyin, her ne kadar dünyevi figürler ve 

imgelerle temsil edilse de, tamamen insan ruhuyla, onun gelişimiyle, mücadeleleriyle, ayartmaları ve 

düşüşleriyle, saygısızlıkları ve itaatsizlikleriyle ilgili olduğunu anlamalısınız. Bu benim doğruluğum, 

bilgeliğim, krallığım, sevgi gösterilerim ve insanlarla iletişimim, onların uyanışı, yenilenmesi ve nihayet 

ruhsallaşması ile ilgilidir. 

49 Ruhun evrimini daha iyi anlayabilmeniz için size orada insanlığın ruhani yaşam yolculuğunu 

zaman dilimlerine bölerek açıkladım. 

50 O halde öğrenciler, Vahiy sizin ruhsal yaşamınızla ilgili olduğundan, onu ruhsal bir bakış açısıyla 

incelemeniz ve düşünmeniz uygun olacaktır; çünkü onu yalnızca dünyasal olaylar açısından 

yorumlarsanız, diğer pek çok kişi gibi siz de kafa karışıklığına düşersiniz. 

51 Dünyadaki pek çok olayın bu vahyin gerçekleşmesiyle bir bağlantısı olduğu ve gelecekte de 

olacağı doğrudur. Ama bilin ki, burada yer alan olaylar ve işaretler de, Benim gerçeğimi anlamanıza ve 

ruhun saflığı yolunda Bana yükselme kaderinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak şekiller, imgeler ve 

örneklerdir; öğrencim Yuhanna, Rabbi ile ruhtan ruha diyalogda bin yıl boyunca insanlığın önüne geçerek 

size parlak bir örnek bırakmıştır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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stiftung.de  "Gerçek Hayat Kitabı "na Giriş (ücretsiz) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 
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