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Önsöz 
"Bu, insanlıkla konuşmam gereken önceden bildirilmiş zamandır ve size verdiğim bu sözle 

peygamberliklerimi yerine getirmek için ciltler dolusu kitap derlemenizi istiyorum, ...." (6, 52) 

Bildirilen zaman, Birinci Zaman (Musa ve peygamberler) ve İkinci Zaman'ın (İsa ve havarileri) ardılı 

olan ve Üçüncü Zaman olarak da adlandırılan şimdiki zamanı ifade eder. 

Üçüncü Zaman, İlyas'ın Ruhu ve öğrencisi Roque Rojas tarafından 1866 yılında Meksika'da hazırlandı, 

böylece 1884'ten 1950'nin sonuna kadar 66 yıllık bir süre boyunca İlahi Ruh insanlıkla iletişim kurabildi: 

Her Pazar, sıradan halktan insanlar basit toplantı yerlerinde bir araya gelerek yaklaşık iki saat boyunca 

ilahi mesajı dinlediler. Tanrı, ağızlar (porta vozes) olarak, yüce bir ruh hali içinde ilahi sözün ışınını 

duyulabilir kılan sayısız ses taşıyıcısını (günümüzün peygamberlerini) kullanmıştır. 

Bu ilahi vahiyler, mesajlar ya da öğretiler 1950'den önceki son on yılda birlikte kaleme alınmış ve 

kaydedilmiştir. 1950'den sonra, bu çok sayıdaki protokolden 366 öğreti seçildi ve 12 ciltlik Libro de la 

Vida Verdadera (Gerçek Yaşam Kitabı) adlı büyük eserde yayınlandı. 

1975'ten sonra, 1943'ten 1950'ye kadar Pazar toplantılarına katılmış olan Walter Maier ve Traugott 

Göltenboth, Cilt I'den Cilt V'e kadar olan kısımları Almanca'ya çevirerek Reichl Verlag'da yayınladılar. 

Walter Maier'in 2001 yılında ölümünden sonra VI. cilt Traugott Göltenboth tarafından tamamlanmış ve 

2004 yılında yayımlanmıştır. 

      VII ila XI. ciltler daha sonra Traugott Göltenboth tarafından çevrilmiş ve 2014-2015 yıllarında 

Buchdienst zum Leben tarafından yayımlanmıştır. XII. cildin 2016 yılında piyasaya çıkması 

beklenmektedir. 

Böylece, en büyük bilimsel ve teknik ilerlemenin yanı sıra en büyük savaşların ve ideolojik sapmaların 

yaşandığı dönemlerde de İlahi Ruh insanlığı yalnız bırakmamıştır. 

Tanrı, sonsuz sevgisi ve bilgeliğiyle, Meksika Vahiyleri aracılığıyla bize ideolojik sapmalardan çıkış 

yolunu göstermiş, açlık çeken ruhlarımıza teselli ve şifa vermiş ve yaşamlarımızı ilahi iradeye göre 

yönlendirmek için çok pratik talimatlar sağlamıştır. 

Aşağıdaki sözlerin çok yakında gerçekleşmesi dileğiyle: 

En yüce Tanrı'ya şükürler olsun ve yeryüzünde barış olsun 

ve insanlar için bir zevk. 
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Giriş 
Aşağıdaki alıntılar okuyucuya bu cilt hakkında bir fikir verebilir. Parantez içindeki sayılar talimat ve 

ayet numaralandırmasını ifade eder. 

İyilik gerçek ve sevgidir 

Sözümün yeni bir din olmadığını ve olamayacağını kabul edin. Bu çalışma, tüm ideolojilerin, 

inançların ve dinlerin Vaat Edilmiş Toprakların kapılarından girmek için ruhen birleşeceği ışıklı bir 

yoldur. (310, 39) 

Hepiniz Beni tanıyın ki kimse Beni inkâr etmesin ─ Beni tanıyın ki Tanrı kavramınız gerçeğe dayansın 

ve iyiliğin kendini gösterdiği yerde Benim de orada olduğumu bilin. 

İyilik hiçbir şeyle karışmaz. İyilik gerçektir, sevgidir, merhamettir, anlayıştır. 

İyilik açıkça tanınabilir ve hatasızdır. Hata yapmamak için bunun farkına varın. Her bir kişi farklı bir 

yoldan gidebilir; ancak hepsi bir noktada buluşursa, ki bu iyi bir şeydir, sonunda birbirlerini tanıyacak ve 

birleşeceklerdir. Bu zamanın insanlarında olduğu gibi, iyiliğe kötülük görüntüsü vererek ve kötülüğü iyilik 

olarak maskeleyerek kendilerini ısrarla aldatırlarsa böyle olmaz. (329, 4547) 

Ruhani evimize geri dönüş yolu 

Her dünya, her varoluş düzlemi, ruhun üzerinde gelişebilmesi ve Yaratıcısına doğru bir adım 

atabilmesi ve böylece mükemmellik yolunda daha da ilerleyerek yolculuğunun hedefine, tam olarak 

Tanrı'nın krallığında lekesiz, saf ve iyi şekillendirilmiş olarak ikamet etmek olan ruhsal mükemmelliğin 

zirvesine ulaşma fırsatına sahip olması için yaratılmıştır. 

Her şeye rağmen "Tanrı'nın bağrında" yaşamak kime imkansız görünüyor? Ah, siz düşünmeyi 

gerçekten bilmeyen zavallı entelektüel adamlar! Rahmimden var olduğunuzu, yani daha önce rahmimde 

var olduğunuzu çoktan unuttunuz mu? Yaşamın kaynağından çıkan her şeyin kendi zamanında ona geri 

dönmesi gerçeğinde garip bir şey yoktur. Her ruh, Benden hayata geldiğinde, bakir bir şekilde saftı; ancak 

daha sonra birçokları kendi yollarında kendilerini lekeledi. Yine de, her şey Benim tarafımdan bilge, sevgi 

dolu ve doğru bir şekilde öngörüldüğü için, çocuklarımın geçmesi gereken yol boyunca kurtuluşları ve 

yenilenmeleri için gerekli tüm araçları sağlamaya hemen başladım. 

Bu ruh bakireliği birçok varlık tarafından ihlal edilmiş olsa da, kendilerini tüm günahlarından 

arındıracakları ve böylece orijinal saflıklarını yeniden kazanacakları gün gelecektir. Bu arınma benim 

gözümde çok değerli olacaktır, çünkü ruh buna imanı, sevgisi, sadakati ve sabrıyla ilgili büyük ve sürekli 

denemelerden geçerek ulaşmış olacaktır. (313, 21-23) 

Mücadelenin sonunda, tüm çocuklarım Ruhani Ev'de ebediyen birleştiğinde, her birinizin ilahi 

çalışmaya yapıcı veya onarıcı bir şekilde katıldığınız gerçeğini kabul ederek, Yaratıcı olarak benim sonsuz 

mutluluğumu paylaşmanızı istiyorum. 

Sadece ruhsal varlıklar olarak, başlangıçtan beri yarattığım hiçbir şeyin kaybolmadığını, her şeyin 

Bende yeniden dirildiğini, her şeyin canlandığını ve yenilendiğini keşfedeceksiniz. 

Böylece pek çok varlık uzun bir süre boyunca kaybolduğunda, pek çoğu yaşam işleri yerine yıkıcı işler 

yaptığında, yoldan çıktıkları zamanın sadece geçici olduğunu ve ne kadar kötü olursa olsun işlerinin Ebedi 

Yaşamda telafi bulacağını ve durmaksızın yaratıcı olan işimin iş arkadaşlarına dönüşeceklerini görecekler. 

İnsanlığın yeryüzünde geçirdiği birkaç yüzyıllık günah ve karanlık, sonsuzlukla, sonu olmayan bir 

evrim ve barış zamanıyla kıyaslandığında nedir ki? Özgür iradenizle Benden ayrıldınız ve vicdanınızın 

yönlendirmesiyle Bana geri döneceksiniz. (317, 17-20) 

Işığın ruhani varlıkları yanımızda duruyor 

Yalnız yürümüyorsunuz, çünkü Benim teşviğim ve ışığım her birinizle birlikte. Ama bu size küçük 

gelirse diye, her insan yaratığının yanına adımlarınızı izlemesi, bazı tehlikeleri hissetmenizi sağlaması, 

yalnızlığınızda bir yoldaş ve yaşam yolculuğunda bir asa olarak hizmet etmesi için ruhani bir ışık varlığı 

yerleştirdim. Onlar sizin koruyucu melekler ya da koruyucular dediğiniz varlıklardır. 
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Onlara asla nankörlük etmeyin ve onların uyarılarına sağır kalmayın, çünkü güçleriniz yaşamın tüm 

sınavlarını geçmeye yetmeyecektir. Sizden daha ileri olanlara ve geleceğinize dair bir şeyler bilenlere 

ihtiyacınız var çünkü ben onlara bunu açıkladım. 

Siz ruhsallaşmaya ulaşmadığınız sürece bu varlıkların mücadelesi çok zordur, çünkü bu zor 

görevlerinde onları desteklemek için kendi payınıza çok az katkıda bulunuyorsunuz. 

Ruhaniyetiniz, sizin refahınız ve ilerlemeniz için görünmez bir şekilde çalışan kardeşlerinizin varlığını 

hissetmenize ve algılamanıza izin verdiğinde, onları günahlarınız uğruna bu kadar çok acı çekmeye 

zorladığınız için pişman olacaksınız. Fakat bu içgörü sizde ortaya çıktığında, bunun tek nedeni zaten 

zihninizde ışık haline gelmiş olmasıdır. O zaman onlara karşı şefkat, minnettarlık ve anlayış uyanacaktır. 

Çabalarının sizin tarafınızdan desteklendiğini ve ilhamlarının sizin yüceliğinizle uyum içinde olduğunu 

gördüklerinde koruyucularınızda ne büyük bir mutluluk olacaktır! 

"Ruhani Vale "de tanımadığınız pek çok kardeşiniz ve dostunuz var. 

Yarın, ruhani yaşamın bilgisi tüm dünyaya yayıldığında, insanlık sizin yanınızdaki bu varlıkların 

önemini anlayacak ve insanlar benim Takdirimi kutsayacaklar. (334, 70-76) 

Aydınlık ve karanlık arasındaki savaş 

İnsan yaşamınızın ötesinde, sizi fethetmek için kendi aralarında savaşan ruhlar dünyası, kardeşleriniz, 

insanlar tarafından görülemeyen varlıklar vardır. 

Bu mücadele, bazıları ile diğerleri arasındaki gelişim farkından kaynaklanmaktadır. Sevgi, uyum, barış 

ve mükemmellik idealini taşıyan ışık varlıkları insanlığın yolunu ışıkla donatırken, ona her zaman iyilik 

ilhamı verirken ve insanlığın iyiliği için olan her şeyi ona ifşa ederken, yeryüzünün materyalizmine hala 

bağlı olan varlıklar ekmektedir, Kendilerini bencilliklerinden ve dünya sevgilerinden kurtaramayanlar ya 

da insani bağımlılıkları ve eğilimleri sınırsızca besleyenler, insanlardan yararlanmak ve onları kendi 

planlarının araçları haline getirmek ya da onları kendi bedenleriymiş gibi kullanmak için aklı karartarak, 

kalpleri körleştirerek, iradeyi köleleştirerek insanlığın yolunu karmaşayla ekerler. 

Işığın Ruhani Dünyası ise, sonsuzluğa doğru bir gedik açmak için insanın ruhunu kazanmaya çalışır; 

Bu kutsanmış ev sahipleri durmaksızın çalışarak sevgilerini arttırırken, acı çekenlerin başucunda 

hemşireler, büyük bir sorumluluk yüklenen insanların yanında danışmanlar, gençlerin danışmanları, 

çocukların koruyucuları, unutan ve yalnız yaşayanların yoldaşları olurken, ruhani bilgeliğin ışığından ve 

sevginin yüceltici duygusundan yoksun varlıkların lejyonları da aynı şekilde insanlar arasında durmaksızın 

çalışır. Ancak onların amacı Ruhani Krallığa giden yolu kolaylaştırmak değildir ─ hayır; bu varlıkların 

niyeti tamamen bunun tersidir, onların arzusu dünyaya hükmetmek, onun efendileri olmaya devam etmek, 

kendilerini yeryüzünde ebedileştirmek, insanlara hükmetmek ve onları kendi iradelerinin köleleri ve 

araçları haline getirmektir ─ tek kelimeyle, her zaman kendilerine ait olduğunu düşündükleri şeyi, yani 

dünyayı kimsenin ellerinden almasına izin vermemektir. 

Yani, öğrenciler: Bir varlık ile diğeri arasında şiddetli bir savaş var ─ fiziksel gözlerinizin görmediği, 

ancak yansımaları dünyanızda her gün hissedilen bir savaş. 

İnsanın kendisini savunabilmesi ve kötü etkilerden kurtarabilmesi için, kendisini çevreleyen gerçeğin 

bilgisine ihtiyacı vardır, ruhla dua etmeyi öğrenmelidir ve ayrıca kötülüğe karşı iyiliğin, karanlığa karşı 

ışığın, materyalizme karşı ruhsallaşmanın bu büyük savaşında silah olarak kullanabilmek için varlığının 

hangi yeteneklerle donatıldığını bilmelidir. 

Bir gün dünyanın ruhsallaşma yoluna girmesi için çalışan, savaşan ve her şeyi hazırlayan tam da ışığın 

ruhani dünyasıdır. 

Tüm bunları düşündüğünüzde, insanların kurtuluşu için çabalayan ruhani kardeşlerinizin bu 

mücadelesinin şiddetini hayal edebileceksiniz ─bu mücadele onlar için sürekli olarak nankörlük safrası 

içirdiğiniz bir kadehtir, çünkü kendinizi onlardan size bahşettikleri tüm iyilikleri almakla sınırlıyorsunuz, 

ancak mücadelelerinde onlara yardımcı olmak için kendinizi asla onların yanına koymuyorsunuz. 

Onlara nasıl katılacağını bilen sadece birkaç kişi var, ilhamlarına açık olan ve tavsiyelerini takip eden 

sadece birkaç kişi var. Ama hayatlarını ne kadar güçlü bir şekilde sürdürüyorlar, kendilerini ne kadar 

güvende hissediyorlar, ruhlarına ne gibi zevkler ve ilhamlar ilham veriyor! 

İnsanların çoğunluğu bu iki etki arasında kalmıştır; birini seçmeden, kendilerini tamamen 

materyalizme adamadan, ama aynı zamanda kendilerini ondan kurtarmak ve yaşamlarını ruhsallaştırmak, 
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yani iyilik, bilgi ve ruhsal güç yoluyla yüceltmek için çaba sarf etmeden. Bunlar hala kendileriyle 

tamamen savaş halindeler. 

Vicdanın sesini hâlâ umursamadan tamamen materyalizme teslim olanlar ve ruhlarıyla ilgili olduğu 

sürece her şeyi göz ardı edenler artık savaşmazlar, savaşta yenilmişlerdir. Kazandıklarını sanıyorlar, özgür 

olduklarını düşünüyorlar ve tutsak olduklarını ve onları kurtarmak için ışık lejyonlarının karanlığa inmesi 

gerektiğini fark etmiyorlar. 

Bu ışık mesajını yeryüzündeki tüm halklara gönderiyorum ki insanlar uyansınlar, onu yenene kadar 

savaşmaları gereken düşmanın kim olduğunun ve bilmeden hangi silahları taşıdıklarının farkına varsınlar. 

(321, 5363) 

Tanrı'nın geleceğimiz için vizyonu 

Dünyadan ruhanileşme bekliyorum. Benim için, her kilisenin ya da mezhebin kendisini ayırt ettiği 

isimlerin ya da ayinlerinin ve dışsal ibadet biçimlerinin az ya da çok büyük ihtişamının hiçbir anlamı 

yoktur. Bu sadece insan duyularına ulaşıyor ama ruhuma ulaşmıyor. 

     İnsanlardan ruhsallaşma bekliyorum; çünkü bu, yaşamın yüceltilmesi, mükemmellik ideali, iyinin 

sevilmesi, gerçeğe yönelme, sevgi faaliyetinin uygulanması, kişinin kendisiyle uyum içinde olması, 

başkalarıyla ve dolayısıyla Tanrı'yla uyum içinde olması anlamına gelir. (326, 21-22) 

     Günümüzün maneviyattan ve sevgiden yoksun insanlarından, Sözümde sık sık kehanet edilen nesilleri 

ortaya çıkaracağım. Ama önce bugün birbirlerini yanlış değerlendiren, birbirlerine karşı savaşan ve 

birbirlerini yok eden bu halklar üzerinde çalışacağım. 

O zaman, hükmümün infazı herkesin üzerinden geçtiğinde ve yabani otlar köklerinden söküldüğünde, 

artık "kanında" anlaşmazlık, nefret veya kıskançlık tohumları taşımayan yeni bir insanlık ortaya çıkmaya 

başlayacaktır, çünkü ebeveynlerinin "kanı" kendisini acı ve tövbe potasında arındırmıştır. 

Onları kabul edeceğim ve onlara şöyle diyeceğim: "İsteyin, isteyin ve size verilecektir", İkinci 

Zaman'da size söylediğim gibi. Ama bugün ekliyorum: nasıl sorulacağını bilin. (333, 54) 

Ahlakı maneviyattan kaynaklanan bir insanlığın ilerlemesini hayal edin; sınırları ya da ulusal sınırları 

olmayan, dünyanın çocuklarına sunduğu tüm yaşam araçlarını kardeşçe paylaşan bir insanlığı hayal edin. 

İnsan biliminin idealinde birbirini sevmek olsaydı, insan aradığı bilgiyi dua yoluyla elde etseydi nasıl 

olurdu hayal etmeye çalışın. İnsanların ayinlere ve dışsal tapınma biçimlerine başvurmak zorunda 

kalmadan, yaşamları boyunca sevgi, iman, itaat ve alçakgönüllülükle tapınmalarını kabul etmenin Beni ne 

kadar memnun edeceğini bir düşünün. 

İnsanlar için yaşam sadece bu olacaktır; çünkü bu yaşamda huzur soluyacak, özgürlüğün tadını 

çıkaracak ve sadece hakikati içeren şeylerle besleneceklerdir. (315, 57-58) 

Sesim insanlığa ruhani olarak kendini duyurduğunda, insanlar kendilerini özgürce ifade edemeseler de 

içlerinde her zaman var olan bir şeyin titreştiğini hissedecekler. Rabbinin sesiyle cesaretlenen ruh ayağa 

kalkacak ve çağrıma yanıt verecektir. 

O zaman yeryüzünde yeni bir çağ başlayacak, çünkü artık hayata aşağıdan bakmayacaksınız, ona 

bakacak, onu tanıyacak ve ruhsal yükselişinizin yüksekliklerinden zevk alacaksınız. (321, 38-39)  
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Talimat 310 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Bana gelin, kayıp ve hatalı insanlık. Önce benim krallığımı arayın ve oraya girdiğinizde 

bilgeliğimin tükenmez pınarından için. Ama krallığımın bu dünyaya ait olmadığını ve oraya ancak benim 

sevgi yasalarıma uyarak girebileceğinizi unutmayın. 

2 Müritler: İçinde bulunduğumuz 1950 yılı tüm insanlar için belirleyici olaylar getirecektir. İşte bu 

yüzden benim öğretimi dinlediğinizde sorumluluğunuz çok büyüktür. 

3 İnsanlık hastadır, kördür ve mahvolma yolundadır. Baba onları sizin aracılığınızla kurtaracaktır. 

Size doğrusunu söyleyeyim, hiç kimse kaybolmayacaktır. 

4 Tüm çocuklarımı eşit sevdiğime göre ─ dünyada neden sefalet var? İnsanların sorduğu soru bu. 

Ama olan bitenin nedenini biliyorsunuz. 

5 Bu, ruhunuzun bu dünyada yaşadığı ilk sefer değil. Uzun zaman önce, hatalarını telafi edebilmesi 

ve Yasama layık hale gelebilmesi için farklı dünyevi bedenlerde yeniden dünyaya gelmesine izin verdim. 

Yaratılışlarının başlangıcından itibaren ruhları yeryüzüne yerleştirdim ki kendi erdemleri sayesinde 

Krallığıma girme becerisi kazansınlar. 

6 İnsan ruhu, yaratılışın ayrıcalıklı varlığı olmuştur. Sevgimin bir kanıtı olarak ona irade özgürlüğü 

bahşettim. 

7 Diğer tüm varlıklar benim irademe tabidir. Ama insanlar irade özgürlüklerini kullanırken sadece 

benim sevgimin yolundan ayrılmışlarsa, kurtuluşlarına irade özgürlüklerinin yarattığı bu yolda ulaşmak 

zorunda kalacaklardır. Tüm ruhlar için hasat zamanı geldi ve bu nedenle insanlar arasında karışıklık 

görüyorsunuz. Ama gerçekten, size söylüyorum, bu kaos içinde herkes kendi tohumunu biçecek. 

Ama yasalarımı sürekli olarak ihlal eden çocuklarıma ne olacak? Şüphesiz, uyuyanlar ve benim 

talimatlarıma kulak verip çalışmak istemeyenler, onları yere indirecek bir kasırga gibi imtihanlarla 

yakalanacaklar. Ama talimatlarıma uyan herkes için bu, görevlerini yerine getirmeleri için bir teşvik, 

Tanrı'nın onlara verdiği güzel bir ödül gibi olacaktır. 

8 Baba tükenmez bir etkinliğe sahiptir, tüm çocukları için sonsuza dek çalışır ve bu örnek ışığında, 

siz de işinizi yerine getirirken yorulmak bilmemelisiniz, böylece bu şekilde Rabbinizle bir olabilirsiniz. 

Çalışmanızın sizin için gerçek bir lütuf olduğunu anlayın; çünkü bu, Tanrınıza daha da yaklaşmanızı 

sağlar. Hayatınızı mükemmelleştirmenin sırrı budur. 

9 İnsan evrimleşmiştir ve evriminde insanlığa hizmet edecek pek çok meyve elde etmiştir. Ancak 

günümüzde, kibrinden dolayı kendisini Yaratıcısından üstün görmektedir. 

10 Bana, çocuklarımın sapkınlıklarından çıkış yollarını bulmalarına yardım edip edemeyeceğimi 

soruyorsunuz. Ve size söylüyorum: Evet, millet. Ruha insan yaşamındaki reenkarnasyonlarında verdiğim 

fırsat, sevgimin bir kanıtıdır. Çünkü Benim krallığıma ancak çocuklarımın irade özgürlüklerini tam olarak 

kullanarak vicdanlarının direktiflerine uyarak gerçekleştirdikleri sevgi ve merhamet dolu iyi eylemler 

sayesinde ulaşılabilir. 

11 Kendinizi önemsiz ve zayıf hissetseniz bile, bu buyrukla size emanet ettiğim sonsuz güç sayesinde 

insan kardeşlerinize yardım edeceksiniz. Size öğrettiğim saf ve yüksek sesli dua, tüm insanlığı Benim 

sevgimin engelinde birleştirecek olan şeydir. 

12 Dua edin, öğrenciler, düşüncelerinizi şu anda zekâlarıyla yaşamlarınızı dönüştürenlere bir barış 

mesajı olarak gönderin ki elde ettikleri meyveler insanlığın acılarına merhem olsun. 

13 Rab size neden "seçilmiş halk" diyor? Çünkü daha Birinci Çağ'da size hemcinsleriniz arasında zor 

bir görev vermiştim. Yine de seni onlardan daha büyük armağanlarla donatmadım, seni diğer halklardan 

üstün tutmadım, ama seni sadık bir oğul, yeryüzünde hâlâ sapkınlık içinde olan tüm halklara ışık ve sevgi 

mesajımın elçisi yaptım. 

14 Size Sözümü bir ses taşıyıcısı aracılığıyla duyma lütfunu bahşettim ─ zamanı geldiğinde insanların 

kalbine taşıyacağınız bir mesaj. 

15 Öğrenciler, zamanı değerlendirin, materyalizmlerine gömülmüş ve dünyanın sahte seslerine 

sarılmış insanlara bakın. Acı içlerinde olacak ve ancak bu şekilde vicdanlarıyla ilgili olarak 

uyanacaklardır. Acı çekmek ─anlamasanız bile, yaşadığınız sürece─ ruhunuz için bir nimettir. 
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16 Her işkencenin, her ayartmanın ya da zayıflığın üzerinde, ruhen Bana yükselin ve Yasamın yerine 

getirilmesinde size sunduğum yolun ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Ahlaksızlığın zirvesine 

ulaşmış olan insanlığa baktığınızda, Baba size şunu söyler: ruh yine de evrimleşmiştir, savaşların 

acımasızlığı onu uyandırmıştır ve bugün, her şekilde barış arayarak, bir yol ayrımındadır. 

17 İşte senin görevin, İsrail. Her biriniz dualarınızla ve örneğinizle insanlığa önderlik etmelisiniz. Hiç 

kimsenin komşusunun kusurlarından bahsetmeye hakkı yoktur. O halde aranızda kim kusursuz? 

Kimseyi yargılamayın ve insanlar arasında iyi bir örnek olun. Bu şekilde ebedi huzur ve mutluluğun bir 

yansıması olarak yaşayacaksınız. O zaman insanlar ─birçok acıdan bıkmış olarak─ size gelecek ve şöyle 

diyecekler: "Bize ekmeğinizden verin, bize bu tükenmez sudan verin." 

18 Uluslar henüz ulaşamadıkları bir barışı bulmak için mücadele ediyor. Dünyanın bazı bölgelerinde 

savaşlar sona erdi, ancak diğerlerinde kaos, ölümcül mücadelelerinde insanları kuşatmaya devam ediyor. 

Sevgi ve merhametten yoksun oldukları için bu dünyada barışın hüküm sürmesini boşuna isterler. 

İnsanlar, insan zekasının yarattığı yeni silahlardan korkarak titriyor. Onlara yardım edin, insanlar, size 

emanet ettiğim sevgi mesajımla onlara ulaşın. Belirli ırkları, dilleri veya ideolojileri tercih etmeyin, 

onlarda sadece tavsiye ve sevgiye ihtiyaç duyan kardeşlerinizi görün. 

19 Dua edin, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, esenliğim yeryüzündeki tüm halklara ulaşacak, 

bencilliğin ve insani zayıflıkların üstesinden gelecektir. 

20 Böylece krallığım size gelecek ve o zaman bugün yıkıma ve ölüme neden olan icatlar sadece bu 

dünyayı gerçek bir cennet haline getirmek için gerekli yeniden yapılanma içinde gönderilecektir. İnsanın 

sonunda kendini mükemmelleştirmesini ve bu gezegeni Baba'nın evreni yönettiği gibi yönetmesini 

istiyorum: sevgiyle. 

21 Yasama büyük bir inançla bağlı olan ve öğretimi büyük bir sevgiyle öğreten kişinin korkacak 

hiçbir şeyi yoktur çünkü Baba'nın bir aracı ve aynı zamanda Tanrı'nın bir parçası olacaktır. 

22 Öğrenciler: Işık karanlığı nasıl ortadan kaldırırsa, siz de benim ilahi mesajımla insanlığın 

cehaletini ortadan kaldırabileceksiniz. 

23 Bu Üçüncü Çağ'da açıklanan Sözüm, insanların doğruluğun gerçek anlamını keşfetmelerine ve 

Benim Eserimden esinlenen yasaları yürürlüğe koymalarına neden olacaktır. 

24 İnsanlık tarafından henüz bilinmeyen bu öğreti eninde sonunda yeryüzüne yayılacak ve pek çok 

halkın kalbinde kök salacaktır. Ruhsallaştırma, geleceğin insanlığında tam gelişimine ulaşacaktır. 

25 Ses taşıyıcılarım aracılığıyla mesajlarımı duyma lütfuna sahip oldunuz, ancak artık öğretilerimin 

çiçek açmasına tanık olmayacaksınız çünkü artık bu dünyaya ait olmayacaksınız. Sözümün gerçekleştiğine 

tanıklık edecek olanlar başka kuşaklar olacaktır. Çünkü size ruhsallaşmanın öncüleri olma görevi verildi. 

26 Ancak bu nedenle, misyonunuz gelecek nesillerden daha az önemli olmayacaktır ─ tam tersine. 

Onların iyi yolu seçmelerinin, İşimin iyi yorumcuları ve iyi öğrenciler olmalarının size bağlı olduğunu 

unutmayın. 

27 Size daha önce de söylediğim gibi ─çok önemli─ olan kendi payınıza düşen katkıyı yapacaksınız. 

Ancak bununla gurur duymayın. Çünkü ruhani bir çalışma içinde kendini beğenen kişi nasıl değerli bir 

öğrenci olunacağını anlamamıştır, çünkü Benim öğrencim olmanın en temel koşullarından biri 

alçakgönüllülüktür. 

28 Vicdanınızın aynasında kendinize bakın ve bunun bir adaletsizliği yansıtıp yansıtmadığını görün. 

Hemcinslerinizin çalışmalarını kınamaya başlamadan önce bu iç aynada kendinize bakın. O zaman 

eylemlerinizin altında daha fazla saflık ve doğruluk yatacaktır. 

29 Bunu size söylüyorum çünkü görüyorum ki birçoğunuz, hemcinslerinizin çeşitli dini cemaatlerde 

işledikleri hataları, ayinlerini ve hizmetlerini kınamaktan zevk alıyorsunuz. Size ne kiliseleri ne de 

inançları yargılamanızın daha iyi olacağını söylüyorum, çünkü şu an için onların ruhani kapsamını 

tanımıyorsunuz. 

30 Sizi rehber olarak bırakıyorum ama kışkırtıcı olarak değil. Tohumunuz barış ve uyumun tohumu 

olacak, ama asla kargaşa ya da şiddetin tohumu olmayacak. 

31 Sözümün amacı birlik ve barıştır, öyle ki ondan ilham aldığınızda, insan kardeşlerinize nasıl 

ulaşacağınızı bilebilesiniz ve onların inançlarına her zaman kutsal bir şey olarak saygı duyabilesiniz. 

Çünkü onların imanı, içinde yaşadığım bir iç sunaktır. 
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O zaman insan kardeşlerinizin mücadeleleri, çabaları ve talihsizlikleri sayesinde ulaştıkları gelişmeyi fark 

edebileceksiniz. 

32 Eğer hemcinslerinizin dinlerini uyguladıkları biçim ile sizin sahip olduğunuz biçimi 

karşılaştırdığınızda farklılıklar keşfederseniz, görünüşe göre yargılamaktan vazgeçin ve gerçeğin var 

olduğu meselenin özüne nüfuz edin. Sizler spiritüalistler olduğunuza göre, dışsal formlara değil her zaman 

ruha bağlı kalmanız gerektiğini unutmayın. 

33 İnsan kardeşlerinizi bu şekilde yavaş yavaş anlarsanız, çok geçmeden her insanın farklı bir yolda 

ilerlediğini, ancak tüm yolların tek bir noktada birleştiğini, bunun da ışığa, gerçeğe ve yaşama giden yol 

olduğunu keşfedeceksiniz. 

34 Artık Sözümün bilgisini ruhunuza taşımanın yeterli olmadığını anlıyorsunuz, çünkü yapılması 

gereken en önemli şey öğretilerimi kullanmaktır. Bu, Sözümden ne kadar çok şey öğrendiğinizi 

göstermeniz gereken bir sınavdır. 

35 Size mecazi bir dille dudaklarınızı kapattığımı söylediğimde, bu, o anda dudaklarınızı kutsadığımı 

anlamanızı sağlamak içindi, böylece onlar aracılığıyla ruhunuz ilhamını gösterebilir ve ilahi sözlerimi 

tekrarlayabilirken, bu dudaklar yargılamaya, eleştirmeye, yalan söylemeye veya küfretmeye kapalı kaldı. 

Öğretimi sevgiyle sürdürün ve ruhunuzun yüzyıllardır bastırılmış bir nehir gibi teselli, ışık, merhem, 

bilgelik ve huzur sözcükleriyle taşmasına izin verin. 

36 Benim adımı sık sık telaffuz etmenize gerek kalmayacak ─ tam tersine. Bunu ne kadar az telaffuz 

eder ve öğretimi ne kadar iyi uygularsanız, Benim hakkımda o kadar büyük bir tanıklık vermiş olursunuz. 

37 Yavaş yavaş komşularınızı kalplerinizde gerçek kardeşler olarak hissedin, insanlığı tek bir aile 

olarak görün, ancak bunu ilan etmekten sakının. Erdemlerinizi asla açıklamayın, çünkü bunlar yalnızca 

Benim yargılamam içindir. Hayatınız ve sözleriniz aracılığıyla duyurmanız gereken tek şey benim işimdir. 

Çünkü bunu bütün dostlarınız bilecek. 

38 Spiritüalistin alçakgönüllülüğü gerçek olmalı, sadece görünürde olmamalıdır ki yeryüzündeki izi 

ışıkla dolu olsun. 

39 Sözümün yeni bir din olmadığını ve olamayacağını kabul edin. Bu Çalışma, tüm ideolojilerin, 

inançların ve dinlerin Vaat Edilmiş Toprakların kapılarından girmek için ruhani olarak birleşeceği ışıklı 

yoldur. 

40 Bu sözle size acınızı unutturacak huzuru ve sevgi dolu ilgiyi veriyorum. İnancınızı güçlendiriyor 

ve Bana götüren yolu izlemeniz için size ışık veriyorum. Bu ışık size ilham verir, sizi acı çekenler için dua 

etmeye davet eder ─ var olan ya da olmayan. Sizi, sizden uzakta yaşayan, fiziksel olarak dokunamadığınız 

veya okşayamadığınız meçhul kardeşlerinize yaklaştırır. 

Benim öğretilerim size her şeyi istemeyi ve komşunuzun kalbinde neler olup bittiğini hissetmeyi 

öğretir. Size her yerde hazır olduğumu, Benim için hiç kimsenin eksik ya da uzak olmadığını söyledim ve 

size yardıma, teselliye ya da arkadaşlığa ihtiyacı olanlara yönelme yeteneği veriyorum. 

41 Yeteneklerinizi fark ettiğiniz ve onları hemcinslerinizin yararına nasıl kullanacağınızı bildiğiniz 

günden itibaren ne kadar çok iyilik yapabileceksiniz! Hazırlıklı ruh, özlemini çektiği yere gitmek için 

mesafeleri aşabilir, tehlikelere göğüs gerebilir ve engelleri aşabilir. 

42 Eski borçlarınızı ödeyemediğiniz için ruhunuzda ağır bir yük taşıyorsanız, ruhani bir şekilde 

çalışın; kaybettiğiniz huzur ve neşenin geri geldiğini hissedeceksiniz. 

43 Sözüm size patrikler ve peygamberler aracılığıyla tezahürlerimi ve İkinci Çağ'da İsa aracılığıyla 

Sözümü hatırlatarak önceki zamanları deneyimlemenizi sağlar. Size Babalık sevgimi hissettiriyorum ve 

ruhunuz merhametim tarafından görüldüğünü ve korunduğunu bilerek iyileşiyor. 

44 Öğrencilerime Efendi olarak verdiğim bilgeliğin aynısıyla sizinle konuşuyorum. Ama bugün 

Kutsal Ruh olarak, üzerinde çalışıp aydınlanabilmeniz için size Kitap'ın başka bir sayfasını gösteriyorum. 

45 Size üç zamanda verilen üç vasiyeti tek bir vasiyette birleştirmeniz ve size bu tezahürlerin nedenini 

soranlara cevap vermek için kendinizi hazırlamanız benim isteğimdir. 

46 Atalarınızın örneği silinmez harflerle yazılmıştır: Halklarına iman, sevgi ve sebat tohumları 

bırakan İbrahim, İshak ve Yakup kaderlerini gerçekleştirdiler ve Benimle birlikteler. Sizden fedakârlık 

yapmanızı istemiyorum, çünkü o zamanlar artık geride kaldı. Bugünkü yaşamınız zaten kederli ve ben 

sizden sadece kendinizi ruhanileştirmenizi istiyorum. Ama eğer çocuklarınıza Benim öğretimi başka 

ülkelere taşıma görevi verirsem, buna karşı koymayın. Sözleriniz ve örneklerinizle bir kalabalığa önderlik 
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etmeniz için sizi kullanacak olursam, bunu reddetmeyin. Bu şekilde bu zamanda bir iz bırakacaksınız ve 

ben de gelecek nesillere sözümün ürettiği meyveleri göstereceğim. 

47 Sizin için savaş zamanı geldi. Büyük dini cemaatlerin din adamları kendilerini güçlü hissetmek ve 

benim seçtiklerime karşı savaşmak için birbirleriyle birleşiyorlar. 

Zamanı geldiğinde, sadece Benim tarafımdan hazırlanmış olan sizlere emanet ettiğim bu vahyi kendi 

armağanlarına atfetmek isteyeceklerdir. Eğer bu lütfu içinize yerleştirdiysem, bu sizi tanıdığım, sizi 

arındırdığım ve Beni aklınızla kullanmanız için sizi beslediğim içindir. Ama size verdiklerim tüm 

çocuklarıma aittir ve bunun bir kavga vesilesi olmasını istemiyorum. 

Eğer bu mücadele yine de 1950'den sonra başlarsa - artık bu formda Benim bildirime sahip 

olamayacağınız bir zaman - Sözümün yokluğunu ne kadar çok hissedeceksiniz! O zaman sadece büyük 

imana ve güçlü iradeye sahip elçilerimi örnek almanıza izin vereceğim. 

48 Sözüm yakında diğer uluslara ulaşacak ve insanların nefret ve intikam hırsını dizginleyecek. Bakın 

─hâlâ hastalar kamplarından çıkmıyor ve hâlâ yeni savaş haberleri geliyor. Evler yeniden inşa edilmedi ve 

uluslar restore edilmedi ve hala kana susamışlık var. Onlara barış ve uzlaşma mesajım ulaşacak. 

49 Kıtanızın ötesinde ulusların harap olduğunu ve acının tüm kalplere ulaştığını biliyorsunuz. Acı 

dolu bir kadehi boşaltmamış hiçbir çocuk, genç ya da yetişkin yok ve onların arasında, acılarına rağmen, 

barışlarını koruyan ulusların savaşla harap edilmemesini isteyecek güce sahip olanları keşfediyorum. Ve 

çeşitli tarikatlarda, bu büyük sınavlardan geçenler için içten sevgi ve şefkatle dua eden dindar ruhlar 

buluyorum. Onların eserlerini kabul ediyor, geleneklerine saygı duyuyor ve onlara hak ettikleri değeri 

veriyorum. İyi öğrenciler olarak izleyin, dua edin, isteyin ve size lütfumu bahşedeyim. Her canlıyı korur 

ve tüm ulusları kutsarım. 

50 Hepiniz hak ettiğiniz huzuru alacaksınız, ama size daha iyi zamanlar vaat ediyorum. Yeryüzünde 

gerçekleşmesi gereken arınmadan sonra, Benim tarafımdan gönderilen insanlar, itaatkâr insan ailesini 

yaratmak için büyük misyonları olan erdemli ruhlar ortaya çıkacaktır. Öğretilerim yeryüzüne yayılıp güzel 

meyveler verene kadar sizinkilerden sonra dört kuşak daha geçecek. 

51 Çocuklarımın hepsi bu zamanda ruhen gelişimi anlamayacak ve insanlığı Bana dönmeye 

hazırladığımı bilmeyecekler. 

Göklerin Egemenliği'ne girebilmeniz için Benden çıktığınız gibi, yani saf olarak geri dönmenizi istiyorum. 

52 Her ruh kendi içinde onu zulümlerde ve ayartmalarda koruyan bir güç ve ona yol gösteren bir ışık 

taşır; bu da vicdandır. İnsana irade özgürlüğü verdiysem, bu, kendi iradesine sahip olması ve böylece 

kendini yaşamının, eylemlerinin efendisi ve Bana benzer hissetmesi içindir. Bu çocuk ona verdiğim 

yasalara itaat etmemiş olsa da, onu yüksek bir kaderin sahibi yaparak ve onu konforla kuşatarak ona olan 

sevgimi kanıtladım. 

53 Bu zamandaki çağrım herkes içindi, ancak Beni izleyen çok az kişi var. Bugün bu dünyada 

yaşadığınız için kendinizi Benden uzak hissetmeyin. Yaşam dünyanızda Beni zaten tanımanızı, kalbinizin 

her ilahi tezahüre açık olduğunu, Beni sevdiğinizi ve Benimle yakın bir şekilde birleştiğinizi bilmenizi 

istiyorum. Sınırlı bir biçimde de olsa Benim doğama sahip olduğunuz için, Beni anlayabilir ve büyük işler 

yapabilirsiniz. 

54 Ruh için çizdiğim yol onu yüceliğe götürür, her ne kadar yol boyunca sık sık dikenlerle karşılaşsa 

da. 

55 Size yol gösterecek kutsal ya da doğru kişiler ararsanız, onları bulamazsınız. En yüksek 

mükemmellik için çabalamak istiyorsanız, Sonsuz'da Bana bakın, Benimle bağlantı kurun; size öğüt 

vereceğim ve ilham vereceğim. 

56 Benden duyduklarınızı dünyaya anlatmadınız. Ancak bu materyalist ve soğuk dünya, Rabbine 

dönmek ve yeni bir hayata başlamak için Benden bir işaret, bir ipucu ya da bir söz beklemektedir. 

Bilim insanları uzaydaki pek çok olgunun nedenini gözlemliyor ve merak ediyor. Teologlar 

gizemlerime nüfuz etmek istiyorlar ve varlığıma duyarlı her ruh, dünyanın yeni bir çağa girip girmediğini 

merak ediyor ve bu bilgi arzulayanlar, susamış olanlar için cevabım var, onlara susuzluklarını gideren suyu 

kaynakta içireceğim. 

57 Artık hazırsınız, hediyeleriniz kalıcı. Sahip olduğunuz lütfa değer verdiyseniz, onu kaybetmeyin. 

Eğer liyakatiniz varsa, artırın. Çünkü hiçbir fedakârlık sonuçsuz kalmayacak, hiçbir çaba boşa 



 

14 

gitmeyecektir; çünkü her çalışma yazılı olarak kalır ve kitabınızı silebilecek ya da değiştirebilecek bir el 

yoktur. 

58 İçinizde bir İsrail ruhu taşıyan sizler, Sözümün döktüğü özün, Birinci ve İkinci Çağ'da size 

verdiğimle aynı olduğunu bilin. Bugün size Yaşam Kitabı'nın üçüncü bölümünün sayfalarını gösteriyorum 

ve öncekiler gibi o da Benim sonsuz bilgeliğimi içeriyor. 

59 Ben yaşamın yazıldığı ve tüm bilgeliğin mevcut olduğu kitabım. Gelin, kapımı çalın ve size 

gecikmeden açayım. Ama ben yüreğinizde gerçek bir ışık arzusu görmek istiyorum. 

Eğer kavrayışınızın sınırına ulaştığını ve ötesine geçemeyeceğinizi düşünüyorsanız, endişelenmeyin. 

Çünkü o zaman, daha ileri ufukların var olduğu ruhunuz, görmek istediği ışığa ulaşana kadar maddenin 

sınırlamalarının üzerine çıkacaktır. 

60 İnsan, bilgisini artırma arzusuyla her şeyi zekâsının gücüne emanet ettiğinde, insan zihninin 

aşamayacağı engeller yüzünden başarısız olmuştur. Ya da merakını ya da bilimi için daha fazla ışık 

keşfetme arzusunu tatmin edemeden gizemlerle dolu uçurumlara dalmıştır. 

61 Bugüne kadar bilim adamları maneviyattan yoksundu, bu yüzden bilgileri her zaman sınırlı kaldı, 

çünkü inceledikleri her şeyin gerçek kökenini, ilk nedenini ve ilkesini nasıl arayacaklarını bilmiyorlardı. 

62 Size gerçekten söylüyorum, bu materyalist, egoist ve zararlı bilim çağından sonra, bilim 

adamlarının doğanın sırlarına nasıl nüfuz edeceklerini bilecekleri bir zaman gelecek ─ dua ile ruhen 

hazırlanmış, tevazu ve saygı ile giyinmiş, asil, yüksek, insani fikirler ve niyetlerden ilham almış. 

63 İnsanlık büyük adımlarla insan bilimi tarafından yaratılan bu dünyanın, bu sahte ve yüzeysel 

dünyanın sonuna doğru ilerliyor ve kibir ve açgözlülüğünün inşa ettiği eseri kendi eliyle yok eden insan 

olacak. 

Bundan sonra sessizlik, düşünme ve böylece yenilenme, yüce kararlar ve idealler olacaktır. İnsanların 

önünde yeni bir çağ yükselecek ve bu çağa acıyla arınmış ve deneyimle saflaşmış bir insanlık girecektir. 

İnsanlar yeni bir dünya inşa edecekler, ama bu dünya ruh tarafından yönlendirilen, ruh tarafından 

aydınlatılan, yasalarımın yoluna sokulan bir dünya olacak. 

64 Bu dünyanın materyalist bilimin asla varoluşunuzun amacı olmadığını ve olmayacağını anlamasını 

istiyorum, çünkü onunla yeryüzündeki mutluluğunuza bile ulaşamadınız. 

65 Daha yüksek bir yaşam dünyasına ulaşabilmek için bu gezegeni terk ettiğinizde, bilimsel ve 

materyalist bir dünyayı terk ederseniz bunu yapamayacağınızı, ancak sevgiyle, erdemle ruhsallaştırılmış 

bir dünya olursa bunu yapabileceğinizi bilmelisiniz. 

66 Maddeleşmiş ruhlar diğer dünyalarda kördürler çünkü ruhsal olanı anlama yeteneklerini ihmal 

etmişler ve böylece sübtil, saf, yüksek, aydınlık olanı algılamak için yeterince hassas olmalarını 

engellemişlerdir. 

67 Hiç kimse onun varlığında ruhani görevleri beraberinde getirdiğini inkar etmeye cesaret edemez. 

Baba ve çocukları arasında var olan anlaşmayı yalnızca ben ve sizin ruhunuz biliyoruz. Ancak inanın ve 

bilin ki, size teslim ettiğim her şey için Bana hesap vermelisiniz; ruhsal varlıklar olarak ebedi krallığa 

döndüğünüzde size emanet ettiğim tüm armağanların ve görevlerin hesabını vermelisiniz. 

68 Ruhsal Yaşamı anlayabileceğiniz, kabul edebileceğiniz ve kavrayabileceğiniz bir zamana 

ulaştığınız için, size ruh için öğreti olan, kesin yol ve ışık dolu Sözümü gönderdim, öyle ki Bana emin ve 

sağlam adımlarla gelebilesiniz, sabır ve sevgiyle telafi edebilesiniz, kendinizi kirliliklerin pelerininden 

kurtarabilesiniz, Uzun zamandır üzerinizde taşıdığınız ışığı daha da artırın ki, sizi bu çile ve mücadele 

dünyasından çıkaracak o kutlu saat geldiğinde, size ışık hasadı ve huzur meyvesi vermek üzere sizi 

bekleyen "vadiye" layık bir giriş yapabilesiniz. 

69 Hepinizin içinde Benim ışığım var, her ruh bu lütfa sahiptir; ama bazıları için bu ışık güçlenir, 

büyür, kendini duyurmak için dışarıya doğru nüfuz ederken, diğerleri için sadece gizli, saklı, bilinçsiz bir 

durumda kalır. Ama size gerçekten söylüyorum: Bir kişi ruhsal açıdan ne kadar geri zekâlı olursa olsun, 

her zaman iyi ile kötüyü ayırt edebilecektir; işte bu yüzden hepiniz yaptıklarınızdan Bana karşı 

sorumlusunuz. 

70 Size şunu söylemeliyim ki, bilginiz arttıkça sorumluluğunuz da artacaktır; çünkü o zaman vicdanın 

direktiflerine karşı daha duyarlı hale geleceksiniz. 

71 Yeryüzünde izin verilen, doğru ve basit bir şekilde anlamanızı kolaylaştıran eğitime ne kadar 

ihtiyacınız olduğunun farkında mısınız? 
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72 İşte Benim Sözüm, insanlar, vaat edilen Söz, İkinci Çağ'da Benim tarafımdan zaten duyurulmuş 

olan mesaj ─özü Gerçeğin Ruhu olacak olan, insanların zihinlerinin nüfuz edemediği her gizemi 

aydınlatmak için gelecek olan İlahi Işık. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 311 
1 Sevgili öğrenciler: Beni kabul etmek için mabedi hazırladınız ve işte buradayım, ruhta ve gerçekte 

hazırım. 

Her biriniz Bana kendi mabedini gösterir. Ama Üstat sizin birliğiniz, ruhani uyumunuz yoluyla 

oluşturduğunuz şeyleri sever. Bunun için size sevgiyi öğrettim ki, onun aracılığıyla ruhsal birlik çağına 

erişebilesiniz. Gerçekten, size söylüyorum, ancak o zaman Bana ilahi konserin duyulduğu gerçek mabedi 

gösterebileceksiniz. 

2 Bugün, Sözüm aracılığıyla, Yasamın ilhamlarıyla, çocuğumun ruhunda bu tapınağı inşa ediyorum. 

Ama siz hala benim öğrencilerimsiniz, çocuk öğrenciler sürekli olarak Varlığıma geliyorlar. Bazılarına 

uzun yıllardır ders veriyorum, bazılarına ise Üçüncü Çağ'ın ilk derslerini vermeye başlıyorum. 

3 Bu tezahür aracılığıyla Sözüm yakında sona erecek. Ama Bana göre insanlara ders verecek olanlar 

kimler olacak? Büyük Yaşam Kitabı'nda yer alan talimatları aktaracak olanlar kimler olacak?..: Benim 

yerimi alabilmeleri için uzun zamandır hazırladığım öğrencilerim. Ama sadece Benim sözlerimi 

tekrarlamaya çalışsınlar diye değil. Çünkü o zaman sadece şu ifadeleri tekrarlamış olursunuz 

Size insan kelimesini miras bırakmıyorum. Bununla birlikte, size miras bıraktığım şey insan sözü değil, 

mesajımın anlamıdır. 

4 Ses taşıyıcılarım aracılığıyla sözümü duydunuz. Bu kitapta, bazılarının ses taşıyıcısının bedenine, 

bazılarının da Bana atfettiği kusurları keşfettiniz. Kendimi gösterdiğim çocuklarımı suçlamak 

istemiyorum, ama yine de size söylüyorum: Bu tezahürde sizi aldatmadım, bunu asla yapmadım. Size 

vahiylerimi ve Kutsal Ruh'un esinini insan aklı aracılığıyla getirdim ve Benim mükemmel talimatımla 

birlikte insanın kusurları da vardı. Efendi sana söyler: Tezahürümün bu aşaması geçecek ve sonra Kutsal 

Ruhumun ışığıyla aydınlanarak, özümün nerede ifade edildiğini ve neyin insan yetersizliği olduğunu 

açıkça anlayacaksınız. 

Buğdaylarını topladıktan sonra samanı nasıl ayıracaklarını bilen toprak işçileri gibi, siz de öğretilerimin 

buğdayını samandan ayıracak ve onu yüreklerinizin ambarında saklayacaksınız. Ancak ses taşıyıcılarının 

kusurları olan samanlar unutulmaya terk edilirken, öğretilerimin anlamı ruhunuzda ebediyen kalacaktır. 

5 Kendimi bu zamanda, bu biçimde tanıtmak için, büyük kalabalıklara çağrı gönderdim. Bunların 

arasından farklı yaş, sınıf ve ırklardan kadın ve erkekleri seçtim. Sizin de bir parçası olduğunuz bu 

seçilmişler, benim tanıdığım ruhlardır. Çünkü Bana yabancı olan tek bir kişi bile yoktur. Hepiniz benim 

çocuklarımsınız. 

6 Her birinizin gelişim yolunu takip ettim, çünkü kaderinizi belirledim. Ve sizi bu tezahürlerde hazır 

bulunmaya çağırdığımda, seçtiklerimi seçtim. Onları armağanlarla ve yeteneklerle donattım ve 

görevlerinde ışık ruhları tarafından, barış elçilerim tarafından destekleniyorlar ─ sizi spiritüalizm yolunda 

adım adım ilerleten ve kendi içinizdeki armağanları ve lütufları keşfetmenize ve ruhlarınızı öte dünya için, 

sonsuzluk için uyandırmanıza yardımcı olan Söz dolu ruhlar. 

7 İlahi öğretilerim ve yaşamlarınız boyunca bilgece dağıttığım sınavlar aracılığıyla, ruhunuzu 

giderek daha fazla açtım, onu savaş için çelikleştirdim ve daha önce onun için bir gizem, aşılmaz bir sır 

olan şeyi ona açıkladım. Çalışmalarımdan büyük keyif aldınız ve derslerim aracılığıyla, teologların 

kavrayamadığı Birinci ve İkinci Çağ öğretilerini yorumlamayı yavaş yavaş öğreniyorsunuz. 

8 Hayat yolunda karşılaştığınız sınavlar size ağırlık verir. Ama hemen İlahi Ruhumun bir yıldız gibi, 

bir deniz feneri gibi varlığınızda olduğunu hatırlarsınız ve sizi kurtarması için her zaman o ışığa 

dönersiniz. 

9 Lütuf armağanlarıyla donattığım seçilmişlerin birçoğu İşimdeki görevlerine karşı soğuk 

davrandılar. 

Dünyanın idealleri, ayartmalar ve hazırlık eksikliği onları Benden ayırdı. Yine de öğretilerime sadık kalan 

kaç kişinin, seçilmişler arasında olmamalarına ya da Ses Taşıyıcısı aracılığıyla mühür ve armağanları 

almamış olmalarına rağmen lütfumla giyindiğini görüyorum. Çünkü onlara armağanlarını ruhtan ruha 

verdim ve zamanın başlangıcından beri hepinizin içinde gizli olan lütuf onların içindedir. 

10 Ne mutlu sadık olanlara, ne mutlu imtihanlarının sonuna kadar sebat edenlere. Ne mutlu benim 

talimatlarımdan aldıkları gücü boşa harcamayanlara, çünkü onlar gelecek acı zamanlarda yaşamın 

zorluklarının üstesinden güç ve ışıkla gelecekler. 
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11 Sadık olun, öğrencilerim, çünkü işim sizi asla yarı yolda bırakmayacak, Üstat sözünü yerine 

getirecek ve insanlıkla olan mücadelelerinizden bir an bile yoksun kalmayacaktır. 

12 Ruhunuzu besleyen öğretilerim sizi ustalara, Kutsal Ruh'un sadık havarilerine dönüştürmek istiyor. 

13 Bu vahiylerle size sadece dünyanın huzurunu getirmek ve fiziksel rahatlama yoluyla acılarınızı 

hafifletmek istemiyorum. Bu tezahürle size ruhsal gelişiminizden söz eden büyük öğretileri veriyorum. 

Çünkü eğer size sadece dünya nimetlerini getirmek isteseydim - gerçekten, size söylüyorum, bunun için 

sezgi yoluyla aydınlattığım ve doğanın sırlarını açıkladığım bilim adamlarını görevlendirmek yeterli 

olurdu, böylece fiziksel acılarınızdan sizi iyileştirecek şifalı merhemi ondan alabilirlerdi. 

14 İşim size gezegeninizin ötesinde, sizi çevreleyen sonsuz sayıda dünyayla başka ufuklar göstermek 

istiyor ─ sonu olmayan, size ait olan sonsuzluğa giden yolu gösteren ufuklar. 

15 Ruhunuzla konuşuyorum ki, ruhunuz benim ışığım, benim yasam aracılığıyla mükemmelliği için 

çabalasın. Bana ulaşabilmeniz için bu yasayı bir merdivene, bir yola dönüştürün. Çünkü özlemle 

beklediğim sizin gelişinizdir, öyle ki siz, ey çok sevilen çocuklar, Krallığımın tadını çıkarabilesiniz, 

sevgimi anlayabilesiniz ve Ben de, ruhsal ruhunuzun İşimin evrensel görkeminin tadını çıkarabilmesi için 

mükemmel olması gereken sizinkini alabileyim. 

16 Size yardımcı olacağım bu krallığa ulaşın, öğrenciler. Çünkü ne kadar çok düşman, ne kadar çok 

ayartıcı adımınıza karşı çıkacak ve ne kadar çok uçurumdan kaçmanız gerekecek! 

17 Sizler vaat edilmiş toprakların peşinde çölde dolaşan İsrail halkısınız. Artık önderiniz Musa 

değildir ─ bu halka önderlik eden, sizi cesaretlendiren ve yükselten Babanızdır. Her ne kadar sizi 

seçtiklerim aracılığıyla yönlendiriyor olsam da ─ onların üzerinde Tanrı olan, Babanız olan, sizinle 

konuşan ve size şöyle diyen Evrensel Rehber'in olduğunu anlayın: İlerlemeye devam edin, düşmanlarınızı 

yenin, denemelerde zayıf düşmeyin, yoksa yolda yok olursunuz. İleri! Kaderinize sadakatsizlik etmeyin, 

çünkü tam o anda ufukta Vaat Edilmiş Toprakları görüp göremeyeceğinizi bilemezsiniz. 

18 Seçtiklerime büyük armağanlar emanet ettim. Bunlardan biri şifa merhemidir, bu armağanla 

insanlar arasındaki en güzel görevlerden birini yerine getirebilmektir, çünkü gezegeniniz her zaman acının 

olduğu bir gözyaşı vadisidir. Bu yeteneğinizle, Benim İsteğime göre teselli vermek için önünüzde geniş bir 

alan var. Bu merhemi varlığınıza, kalbinizin en hassas tellerine yerleştirdim ve onunla kendinizi 

tazelediniz, onun mucizeleri karşısında boynunuz eğildi, kalbiniz insanların acısıyla yumuşadı ve her 

zaman merhamet yolunda yürüdünüz. Elinizde olmayan bu şifa merhemini vermeye devam edin, çünkü 

merhamet, rahatlık, anlayış bakışlarıyla aktarılır, iyi düşüncelerle aktarılır ve şifa öğütlerine, ışık sözlerine 

dönüşür. 

19 İyileştirme armağanının sınırı yoktur. Onunla aşılandığınızı asla unutmayın; ve eğer bir imtihana 

maruz kaldığınız için acı sizi avlarsa, bu merhemle onu gideremezseniz, öğretilerimi unutmayın, acınızı 

unutun ve azabı daha büyük olan başkalarını düşünün. O zaman kendinizde ve diğer insanlarda mucizeler 

yaşayacaksınız. 

20 Ruhsal Dünyamın, şifa merhemimle doymuş bu varlıkları kabul edebilmeleri ve aranızda sevgi ve 

merhamet ustaları olarak bulunabilmeleri için, bu zamandaki tezahürümle aynı dönemde hediye taşıyıcıları 

aracılığıyla kendisini size tezahür ettirmesine izin verdim. Bazılarınız onların sabrını, alçakgönüllülüğünü 

takdir etti, diğerleriniz ise onları aşağılamaların, tacizlerin, maddileştirmelerin nesnesi haline getirdi. 

Ama bu ışık varlıkları şikâyetlerini, sitemlerini Benim önüme getirmediler. Onlar, sizi ruhsal 

sefaletinizden kurtarmak için ─ muhtaçlığınız ve perişanlığınız karşısında aşağıya inen, çoğu zaman sizi 

karanlıktan kurtarmak, ışığa kavuşturmak amacıyla ─ kendi ruhsallaşmalarını feda eden ─ anlayışlı 

ruhlardır. Ancak bu dönem yakında sona erecek. 

21 "İşçilerin" ve kalabalıkların şefaatçisi olan Ruhsal Dünyam Bana şöyle diyecek: "Tanrım, 

kardeşlerimizi bize verdikleri suçlardan dolayı yargılama." Ama onlar sizin için bu şekilde aracılık eder ve 

sizi bağışlarlarsa ─ Baba sizi bağışladığında ne yapmaz? 

Sizin sefalet ve acı dolu ayak izlerinizi takip ederek en yoksul evlere bile girdiler. İşçilerimin ve 

hastaların çağrısı üzerine, kendilerini kirletmekten korkmadan her yere koştular, sadece yaranın 

iyileşmesini, sıkıntının rahatlık bırakmasını, hastalığın sağlığa dönüşmesini önemsediler. 

Baba sana diyor ki: Ruhsal Dünyamın size verdiği örnek ruhunuza işlenmelidir. Bunu sakın unutma. 

Onlar gibi olmanızı istiyorum ki bu tezahürler sona erdiğinde, bu şifalı merhemi sosyal sınıf, ırk ve dünya 

görüşü ayrımı yapmaksızın tüm hemcinslerinize götürebilesiniz ─ öyle ki, kraliyet saraylarına olduğu 
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kadar en sefil kulübelere ya da en pis yerlere de bulaşma, eleştirilme ya da alay edilme korkusu olmadan 

girebilesiniz. 

22 Her zaman acı çekenlere gidin ve yürüyüşünüzün izi olarak sevginizin en güzel meyvelerini 

bırakın. Bu şekilde hareket ederseniz, benim sadık öğrencim ve öğretmeniniz olan Ruhsal Dünyamı 

kendinize model almış olursunuz. Ve nasıl ki onlar hiçbir ödül aramıyorlarsa ve size en büyük iyiliği 

yaptıklarında bunu hep benim adıma yapmışlarsa, siz de dünyanın yollarında benim isteğime göre 

yürüyecek, rahatlık, sağlık ve sevgi ekeceksiniz; tüm bunlar için, Ruhsal Dünyam gibi ve İkinci Çağdaki 

Üstadınız gibi, sadece hakaretler, acılar ve nankörlük biçseniz bile. Bu dünyada herhangi bir ödül 

beklememelisiniz. Ama eğer bir ödül istiyorsanız, bu ödül ağlayanı gülümsetmiş olmanın, "ölüleri" benim 

gerçeğime yükseltmiş olmanın ve acı çekenleri teselli etmiş olmanın verdiği tatmin ve sevinç olsun. 

23 Yasamda size sonsuz esenlik verdim ve her birinizin bir barış güvercini gibi olmanızı, 

kanatlarınızın asla kapanmamasını, dualarınız aracılığıyla fiziksel ya da zihinsel olarak her yere nasıl 

hareket edeceğinizi bilmenizi ve savaşın ve anlaşmazlığın olduğu, adaletsizliğin kendini gösterdiği her 

yerde barış melekleri, koruyucu melekler ve Kutsal Ruh'un habercileri gibi olmanızı istiyorum. 

24 Bu insanlığın Bana hiçbir zaman barış meyveleri sunmadığının farkına varın. Başlangıcından bu 

yana savaşlar içinde yaşamış, saçma sapan hedeflere ulaşmak, ahlaksızca yaşamak ve nefret ve intikamı 

beslemek için durmaksızın savaşmıştır. İnsanların Bana sunduğu meyve budur ve bugün bile bu savaşlar 

sona ermemiştir. İnsanlık en büyük savaşına başlamaya hazırlanıyor, en güçlü silahlarını, zihninin 

silahlarını hazırlıyor. 

25 İnsanlar kendi yıkımlarına doğru gidiyorlar. Onların üzerinde öte dünyanın varlıkları hareket eder. 

Bazıları sevgimin elçileridir ve insanlara barış, adalet ve uyum için ilham verirler. Diğerleri onlara sadece 

nefrete, savaşlara ilham verir ve bilim adamlarına insan beyninin tek başına keşfedemeyeceği yıkım 

araçlarını ortaya çıkarır. 

Uzun zaman önce bu olayları elçim Yuhanna aracılığıyla insanlara duyurdum, öyle ki uyanık olsunlar 

ve dua etsinler. Ama onlar sadece uyudular ve bu nedenle insanlığın kalbinde onları yıkıma götürmek için 

savaşan barış düşmanları var. Bu nedenle, barış lejyonlarıyla birleşebilmeniz ve iyiliğin zafer 

kazanabilmesi için sizi sevgi elçilerim yapıyorum ─ böylece Yuhanna'nın kehanetinin gerçekleşmesinde 

işbirliği yapabilirsiniz. 

26 Size duyurduğum, illeri, ülkeleri ve denizleri aşmanız gereken bu savaş zamanı geldiğinde, 

savaşların kükremesinin sizi korkutmasına ya da ölümün varlığı karşısında cesaretinizi kaybetmenize izin 

vermeyin; bu duanın insanları koruyabilmesi için barış idealinizin kanatlarını açın. Benim sevgi 

tohumumu ekmek için ruhunuzun tüm armağanlarını kullanmalısınız. 

27 Bu zamandaki tezahürüm, mücadelenin ve sizi bekleyen sınavların içerdiği önemi fark etmenizi 

sağladı: Sevginiz insanların katı yürekliliğinin üstesinden gelebilecek mi? Barışınız savaşların 

acımasızlığının üstesinden gelecek mi? Size doğrusunu söyleyeyim: Benim barışım üstün gelmelidir. 

Ancak bunu zorla dayatmayacağım, öğretilerimin yaydığı ikna gücüyle gelecek. Kötülüğe en çok aldanmış 

çocuğun kalbine girdiğinde, o kalp sonunda huzur bulacaktır. 

28 Üstat size şöyle der: İnsanların tüm acılarından ve günahlarından daha büyük bir acı gelecek. Bu 

acı onların tövbe kadehi olacaktır. Onun önünde boyunlarını eğecekler ve sonra, benim bağışlamamı ve 

merhemimi aldıklarında, benim kullarım olduklarını itiraf edecekler. 

29 Size Söz armağanını verdim, ey çocuklarım, çünkü Ben "Ebedi Söz "üm. Ben hiç bitmeyen İlahi 

Söz'üm. Ben İlahi Konserim ve size onun bir parçasını verdim. Ruhunuza yerleştirdiğim bu Söz konuşacak 

ve bugün size verdiğim ilhamları ve esinleri ifade edemeyecek kadar beceriksiz olan dudaklarınız belagat 

sahibi olacak, İlahi Konserin istekli ve sadık aktarıcıları olacak. Bu sizi hayrete düşürecek, kendinizden 

geçeceğiniz ve insanların Benim varlığımdan zevk alıp hissedecekleri bir armağan olacaktır. Bu armağanı 

ortaya çıkarmaya başladınız. Çünkü size bir kez daha söylüyorum: dudaklarınız yüreğinizdeki ve 

ruhunuzdaki bolluktan konuşacaktır. 

30 Kalbinizden doğanı koruyun ve sevin; eğer onu aktarırsanız, özü ve yaşamı olacaktır. Gerçeği 

söylemeden ona karşı konuşursanız, bu, insan kardeşlerinizin kalplerinde kök salmayacak sağır bir tohum 

gibi olacaktır. 

31 Öğrenciler: Size verdiğim dersler çok büyüktür. Ancak bu tezahürün sonu zaten çok yakındır ve 

ancak bu dönemden sonra sözümün ruhun ruha diyaloğu yoluyla meclislerinizde çiçek açacağını 
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unutmamalısınız. Ancak o zaman dudaklarınız krallığımın büyük vahiylerini aktaracak ve sevgi mesajımla 

tüm kalplere nüfuz edeceksiniz. O zaman insanlar, "Kalbimde sakladığım şeyi bu nasıl okuyabilir?" 

diyecekler. Ama unutmayın ki bu siz olmayacaksınız ─ sizin aracılığınızla konuşan Ben olacağım. 

Bu armağanlar nedeniyle kendinizi efendi gibi hissetmeyeceksiniz, insanlar arasında gösteriş 

yapmayacaksınız, çünkü bedeniniz bu ruhsal yücelikten hiçbir şey göstermeyecektir. Diğerleri gibi 

olacaksın, seni ayırt edecek hiçbir nişan takmayacaksın. Herkes gibi görüneceksiniz ama uygun olan 

anlarda bilgelik hazinem ruhunuza akacak. 

32 Kutsal Ruh'un lütfu sayesinde, ruhsal olanın ötesinin mesajlarını görmekle sınırlı olmayan 

görücülük armağanına sahipsiniz. Kahinlik daha geniş bir armağandır, sezgidir, önsezidir, kehanettir; aynı 

zamanda rüyalarınızda aldığınız mesajlardır. Görücülük geçmişi, bugünü ve hatta geleceği görebilen 

ruhani bir bakıştır. Gören kişi bir görü gördüğünde ne gördüğünü çoğu zaman bilemez. Ancak onun 

tanıklığını dinleyenler yine de bu mesajı anlayacaklardır. 

33 Şu anda kahinler hâlâ hazırlık aşamasındalar. Ama size doğrusunu söyleyeyim: Hepiniz kahinsiniz. 

Bazıları bir şekilde, diğerleri başka bir şekilde evrimleşmiştir, ancak hepiniz gizil durumda ruhani yüze 

sahipsiniz. Dualarında benim İrademin ne olduğunu sembolik imgeler şeklinde görenler için hazırlık 

yapmaya devam ediyorum. Çünkü 1950'den sonra onlara vereceğim görev çok büyük olacak ve 

sorumlulukları daha da artacak. 

Bu nedenle size söylüyorum: Kendinizi hazırlayın, çünkü bu Söz artık ses taşıyıcıları aracılığıyla 

yankılanmadığında, hem inananlar hem de inanmayanlar büyük bir kayıp hissedeceklerdir. Tanıklığınız, 

uyanış ve içsel düşünme çağrınız o zaman gecenin ortasında bir meşale gibi olacaktır. Hâlâ uykuda olan 

halkları uyandıran müjdeciler gibi olacaksınız. Kendinizi hazırlayın ki, 1950'den sonra sevgimden gelen 

mesajları ruhunuzla alabilesiniz. 

34 Sizinle ruhsal armağanlar hakkında konuştum ve Beni artık bu biçimde duymadığınızda, kendi 

varlığınızda mevcut olan tüm yüceliği onlarda giderek daha fazla keşfedeceksiniz. Beni tekrar 

duyacaksınız ve size bahşettiğim bu kadar çok sevgi, bu kadar çok lütuf karşısında şaşkınlıktan gözyaşları 

dökeceksiniz. Ancak 1950 yılı sona erdikten sonra artık aklınız aracılığıyla ruhani dünyayla temas kurma 

yeteneğinizi kullanmamalısınız. 

Işığın ruhani Varlıkları kendilerini armağan taşıyanlar ve olmayanlar aracılığıyla hissettirmeye devam 

edecekler, ancak tezahürleri ilham yoluyla hissedilecektir. Aynı şekilde, size şifalı merhemlerini vermeye 

ve mucizeler gerçekleştirmeye devam edecekler ve sözleri aranızda tükenmeyecek. 

35 Ancak, bu tezahürlerden sonra bir süre geçtikten sonra, Üstadın ya da Ruhlar Dünyasının insan 

zihni aracılığıyla tezahür etmek için geri döndüğüne dair söylentiler duymaya başlarsanız, bunu 

reddedebilirsiniz çünkü Sözüm tektir ve Yasam asla değişmez. 

36 Ey insanlar, uyanık yaşamalısınız ki, gerçek peygamberlerin sesini ve elçilerin tanıklığını 

aldatmacadan nasıl ayırt edeceğinizi bilesiniz! Yalanın ağlarına düşmemek için uyanık yaşayacaksınız ve 

bu mücadele zamanlarının ve gelecek zamanların güçlüleri olacaksınız. Çünkü öğretilerime sadık kalacak 

bir grup öğrencim ne kendilerini kirletecekler ne de ruhani saflık bayrağını terk eden bir asker 

olacaklardır. Gerçek onların içinde olacak ve Kendimi diğer halklara tanıtacağım, onlarla konuşacağım ve 

onlara şunu söyleyeceğim: Bu Benim işim, bunlar Benim öğrencilerim ve elçilerimin kim olduğu 

konusunda dünyaya vereceğim en iyi işaret, sahte olanların büyük denemelerde düşeceği ve sadık 

olanların sadık kalacağı olacaktır. Sahte olanlar acı karşısında lanet okuyacak, sadık olanlar ise Beni 

kutsayacak. Sahte olanlar Yasama sırtlarını dönecekler, ama sadık olanlar her zaman ona sımsıkı 

sarılacaklar. 

37 Hepinizin Benim sadık tanıklarım ve sevgili öğrencilerim olmanızı istiyorum ve bunun için sizi 

hazırlıyorum. Ancak bugünkü dersime son vermeden önce, sizi şaşırtmayacak bir şey söyleyeceğim: 

Öğretilerimde çağrılmış olanlardan ve seçilmiş olanlardan söz ettim. Sizce Benim gibi mükemmel olan bir 

babanın çocukları arasında tercihleri ya da kayırmaları olabilir mi? Evrimleşmiş bir ruh, babasının bazı 

çocuklarına hediyeler bahşetmesini ve diğerlerini mirastan mahrum bırakmasını kabul edebilir mi? 

38 Görevinizi yerine getirmeye başladığınızda ve uluslara, en uzak halklara, hatta ilkel ormanlara 

ulaştığınızda, insanlarla tanışacak ve hepinizin kardeş olduğunu anlamalarını sağlayacak, onlara ruhani 

öğretime tanıklık edeceksiniz. O zaman size vereceğim sevgi kanıtları karşısında hayrete düşeceksiniz. 
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39 Orada, uygarlıktan kopuk ama aynı zamanda insan ahlaksızlığından çok uzak olanlar arasında, 

İsrail halkının saflarını artıracak büyük ruhlar keşfedeceksiniz. 

40 Hastalar sizin yolunuzda şifalı merhemi alacak ve iyileşecek; acı çekenler son kez ağlayacak, ama 

gözyaşları sevinç gözyaşları olacak. Göstereceğiniz bu kanıtlar karşısında, kalabalıklar Rab'bi ve 

öğrencilerini kutsayacak; Efendinizin Yeruşalim'e girdiği gün olduğu gibi, siz de alkışlanacaksınız. Ama 

sizi alkışlayanlar arasında bile, sahip olduğunuz ruhsal armağanlarla dolu kadın ve erkekler olacaktır. 

Bazılarının kehanet yeteneği sizi hayrete düşürecek; bazılarında şifa veren merhemim tükenmez olacak; 

bazılarında ise sözlerim billur gibi akacak. Bu şekilde, tükenmez bir tohum gibi, Kutsal Ruh'un 

armağanlarının kardeşleriniz arasında ortaya çıktığını göreceksiniz. 

41 O zaman tek olmadığınızı, sadece Tanrı'nın ses taşıyıcıları olduğunuzu, insanlığı uyandırmakla ve 

onlara insanın ruhunda tükenmez bir yetenek hazinesi olduğunu ve onlara bu armağanları Rableri ve 

Babaları olarak verdiğimi söylemekle görevli olduğunuzu anlayacaksınız. Tanrı'nın sevgisinin adaleti 

önünde hepinizin eşit olduğunu, hepinizin ruhta ve gerçekte aynı lütufla donatılmış olduğunuzu 

keşfedeceksiniz. Ancak o zaman insanlar kendi içlerindeki varoluşlarının gizemini çözmeye çalışacak, 

kendi içlerine nüfuz edecek ve kendi ruhlarını tanıyacaklardır. O zaman yüzlerini Sonsuz'a kaldıracak ve 

kavrayamadıkları her şeyi sorgulayacaklardır. 

42 Onlara öğretebileceğin her şeyi onlara bildireceksin ve onlara açıklayamayacağın her şeyle ilgili 

olarak, bilgisi Babana göre olduğu için, senin aracılığınla onlara açıklayabilmem için kendini 

hazırlayacaksın. Ama önce görevinizin farkına varmalısınız. 

Size "İsrail halkı" desem de, öyle bir gün gelecek ki, herkes ─kendi yeteneklerini ortaya koyarak─ 

Benim önümde, Rablerinin önünde eşit olacak ve sonunda tek bir halk oluşturacak, bu halk Tanrı'nın halkı 

olacaktır. 

43 Öğretme konuşmam sona erdiğinde, ruhunuz, benim huzurumda kendini yenilediği öte dünyadan, 

barışın ruhani ev sahipleriyle birlikte, sevgi duygularını, barış ve merhamet düşüncelerini, ruhu için ışığa 

tam olarak erişememiş olan bu insanlığa gönderecektir. Ama başlangıçtan beri size her şeyi zaten vermiş 

olmasına rağmen Baba'dan ne isteyebilirsiniz? Ruhunuzun hak kazandığı meyveyi kendisine almasına izin 

veren ruhunuzdur. 

44 Savaş yollarınızda seyahat ettiğinizde, ihtiyaç duyacağınız her şey zaten üzerlerinde sağlanacaktır. 

Tek yapman gereken seni sevgime layık kılacak erdemleri kazanmak. 

45 Çocuklarım, sizinle neden böyle konuşuyorum? Çünkü sizi seviyorum, çünkü acılarınızdan zevk 

almıyorum. Baba her zaman yüzünüzde huzurun ruhani gülümsemesini görmek ister. 

46 Sizi kutsuyor ve bir kez daha söylüyorum: Evrensel barışımın değerli elçileri olun! 

Huzurum sizinle olsun! 



U 312 

21 

Talimat 312 
1 Efendi, vaadini yerine getirmek üzere bir kez daha aranızdadır. O, halkına bir sevgi armağanı 

olarak bırakacağı Kitabın bir başka yaprağını, gelecek kuşaklar tarafından okunacak, incelenecek ve 

anlaşılacak bir başka yaprağı, sevgili öğrenciler, size emanet etmek istiyor. 

2 Üçüncü Çağ'da yaşadığınızı benden başka kim size açıklayabilirdi? İsrail halkı olduğunuzu benden 

başka kim size söyleyebilirdi? Bunu biliyorsunuz ve buna inanıyorsunuz çünkü size bunu ben öğrettim. 

Siz şunlarsınız, bunlarsınız ve ruhen aynısınız ve sizi tek bir ailede birleştireceğim. 

3 Ailenizi yaratan benim ve tek bir evde farklı kabilelerin ruhlarını dağıttım. Bir ve aynı ailede Levi, 

Şimon, Ruben, Yahuda kabilelerinden ruhlar vardır ─ farklı kabilelerin üyeleri ve içlerinde barış hüküm 

sürdüğünde ve birbirlerini sevdiklerinde, gerçekte ve ruhta Baba'nın arzusu kristalleşmeye başlamıştır: tüm 

insanların birleşmesi. 

4 İsrail'in evleri ve aileleri: Aranızda ayartmanın kendini hissettirdiğini hissettiğinizde, yalnızlığı 

arayın, Beni çağırın ve Bana şöyle deyin: "Efendim, gel ve bize gücünü ver, bize kılıcını ver ve bir baba 

olarak çocuklarımı gizlememe izin verme; bir koca olarak arkadaşımı gizlememe veya bir arkadaş olarak 

eşimi gizlememe izin verme." Dualarınızı işiteceğim, sizi savunacağım ve size yardım edeceğim, çünkü bu 

benim isteğimdir. 

5 Bugün Benimkine geldim ve sizi bu Üçüncü Çağ'da toplanmaya çağıran yüksek sesli çanı çaldım. 

İnsanlık bir kez daha İsrail ulusunu oluşturan birleşik kabileleri ruhsal olarak görecektir. 

6 İlk Çağ'da bile size pek çok iyilik yaptım. O çağdaki ulusların ya da ülkelerin Süleyman'dan daha 

bilge adamları, peygamberlerimden daha aydınlatıcı elçileri, İsrail'dekilerden daha güzel ve iffetli 

kadınları, halkımdakilerden daha mükemmel erkekleri yoktu. Aralarında bilgelik, ilham ve güzellik 

armağanlarının ortaya çıkmasına neden oldum. Kutsal Ruh'un armağanlarının çiçek açmasına neden oldum 

ve o zaman Tanrı'nın Seçilmiş Halkı olduğunuzu biliyordunuz ─ Rabbinizin sizinle birlikte olduğunu ve 

sizi okşadığını biliyordunuz ─ güçlü kahramanınız olduğumu biliyordunuz. Yine de kendinizi Benim 

armağanlarıma, okşamalarıma ve varlığıma alıştırdınız. Bu nedenle, Baba'nın adaleti üzerinize geldi. 

7 "Ruh'a göre İsrail'in oymakları" çok kalabalıktır. 

Her birinden on iki bin kişi seçip alınlarına işaretleyeceğim. Ancak "İsrail halkı" 144.000 kişiyle sınırlı 

değildir. Seçilmiş Halk ölçülemeyecek kadar büyüktür. 

8 Üstat size İkinci Çağ'da, çağrılanlar arasında çok, seçilenler arasında az kişi olduğunu öğretti; ama 

tüm "İsrail halkı" çağrılacak ve ben onların arasından 144.000 kişiyi işaretleyeceğim. Hepsinin içine 

barışı, maneviyatı ve ruhtan ruha söylemin başlangıcını yerleştireceğim. 

9 İnsanların ruha daha fazla önem verecekleri ve materyalist bilim tarafından hayal kırıklığına 

uğratılacakları zaman yaklaşmaktadır; bu da onların acı, hayal kırıklığı ve uyuşukluğa düşmelerine neden 

olacaktır. Ama o zaman İsrail halkı gelecek, uyuyanları uyandıracak, düşmüş olanları kaldıracak ve İsa'nın 

Lazar'a "Kalk ve yürü" diyen sesi gibi "ölüleri" diriltecektir. 

İnsanlar bir kez ruhsallaştığında, zihinleri ve duyguları yükseldiğinde, bilim yoluyla asla 

bilemeyecekleri şeyleri bileceklerdir. O zaman uyum içinde, kardeşlikle, asil düşüncelerle, insana ilham 

ettiğim krallıkta yaşamak için ayağa kalkacaklar. 

10 Babanızın evinde, mükemmelliğe götüren merdivenin sonsuz basamakları olan birçok "konut" 

vardır. Oradan "ruhani dünya" kendisini sizin aranızda tanıtmak için iner. Bana ruhunuzdan ruhunuza 

birçok kez dünyanızın üzerinde parlayan o muazzam sayıdaki yıldızların ve gezegenlerin varoluş nedenini 

sordunuz ve Bana şöyle dediniz: "Efendim, o dünyalar boş mu?" Ama sana söylüyorum: Bunu size tam 

olarak açıklayacağım zaman henüz gelmedi. İnsan ruhaniyete eriştiğinde, ancak o zaman ona büyük 

vahiyler verilecek ve İlahiyatımın o sevgili varlıklarıyla ruhtan ruha sohbet edebilecek ve o zaman tüm 

kardeşler arasında fikir alışverişi gerçekleşecektir. 

11 Ama bugün zaten öğreneceksiniz: Tüm dünyalarda yarattıklarım yaşar, hiçbir şey boş değildir, 

hepsi kutsanmış diyarlar ve bahçelerdir, ilahi şefkatin vücut bulmuş hali olan Meryem tarafından 

bakılırlar. 

12 Kutsal Ruh bir kez daha sizin ve insanlığın bilmediği yüksek öğretileri ağzınızdan iletecektir. Ne 

zaman, sevgili insanlar? Ruhanileştiğinizde ve kendinizi görevinize adadığınızda. 
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13 İnsanın kendisini ruhsal olarak beslediği ekmeğin benim soframın ekmeği olmadığını görüyorum. 

Her şey zaman içinde kirlenmiş, her şey lekelenmiş ve insanın kalbini ve elini kirli bırakmıştır. Yine de, ey 

insanlar, size geldim ve özünde katışıksız ve saf olan bir Söz'ü size iletmek için, sizinki gibi günahkâr 

bedenler aracılığıyla Kendimi tanıttım. Ancak, Sözümü ve tezahürlerimi yüzeysel olarak yargılamayın, 

çünkü onlarda çok fazla insani kusur vardır. Tezahürlerimin anlamını arayın ve Üstadınızın sevgi dolu 

yüzünü göreceksiniz, ruhunuzun hala hatırladığı sesini duyacaksınız. 

14 Kendilerine örnek almanız gereken İkinci Çağ havarilerim, Kutsal Ruh'un ruhlarının üzerine 

inmesi için yalvardılar ve O'nun ilhamıyla şöyle dediler Aynı şekilde siz de kendinizi hazırlamalısınız. 

Çünkü ruh, Kutsal Ruh'un esini altında beden aracılığıyla konuşabilir. 

15 O halde kendinizi kollayın ─ kollayın ki aklınız kirlenmesin. Yüreğinizi saf tutun ki size 

gönderdiğim lütuf çiyini alabilesiniz ─ dünyanın susuzluğunu giderebilmeniz için kendi varlığınızın 

pınarında tutulması gereken o billur suyu. 

16 İnsanların yargısından korkmayın sevgili insanlar, eğer günahlarınızla bunu hak ediyorsanız, İlahi 

yargıdan korkun. 

17 Sözlerimi duyduğunuz bu gibi mütevazı yerlerde toplanmaktan asla utanmayın. 

18 Eğer size bu toplanma yerlerinin tapınaklarınız olup olmadığı sorulursa, dürüstçe bunun böyle 

olmadığını, şu anda tapınağınızı ruhunuzda inşa ettiğinizi söylemelisiniz. 

19 Bazıları vahyinize hayret edecek, diğerleri ise sözlerinizle alay edecek. 

20 Hemcinslerinizin alaylarından incinmeyin, çünkü bunu yapan kişinin cehaletinden dolayı gerçeği 

fark edemediğini biliyorsunuz. Bunun karşılığını, sizi keşfetmek için size gelen ve daha sonra gerçek 

öğrencilerimin her birinde parlayan iç huzur karşısında şaşıranlarda bulacaksınız. 

21 Öte yandan, dini fanatizmleri içinde putperest olanlarla asla alay etmemelisiniz. Çünkü onlar Beni 

maddi formlarda arasalar da, Bana onlarda taparlar. Onları ortadan kaldırmak için hatalarını 

hemcinslerinize göstermeniz gerekmez. Onların öfkesini uyandırmayı ve fanatizmlerini arttırmayı tercih 

edersiniz. İnsan kardeşlerinizin hatalarını gerçeğin ışığına çıkarmak için öğretimi talep ettiği maneviyatla 

uygulamaya koymanız yeterli olacaktır. 

22 İnsanlığın kısa sürede Sözümün ruhani içeriğini tanımayı ve ona gerçek bir saygı göstermeyi 

öğrenmesini ve her insan yaratığında Tanrı'nın ruhani ve dünyevi kardeşini tanımasını istiyorsanız, çok 

sabır, büyük merhamet ve gerçek sevgi göstermeniz gerekecektir. 

23 Size sadece ruhani kardeşler olduğunuzu kim söyledi? Her şey Benden çıktığı için, ruhsal olarak 

sahip olduğunuz kökenin aynı zamanda fiziksel kökeniniz olduğunu anlamak için şimdi beyninizi 

zorlayacağınızdan eminim. Dahası, yeryüzündeki tüm insanlığın tek bir Baba ve tek bir Anne'den geldiğini 

hatırlatırım. 

24 Ruhani bağlarınız ebedi ve insani bağlarınız bu kadar derin olmasına rağmen, neden birbirinizi 

kardeşler olarak sevmiyor ve kabul etmiyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, bu, dinlerine rağmen 

insanlar arasındaki ruhani bilgi eksikliğinden dolayı böyledir. 

25 İnsanların iç gözlem yoluyla özlerini keşfettikleri gün ─Ruh'tan yayılan ve insanın beynini ve 

kalbini aydınlatan ışıktan ilham alarak─ insanlar arasında barış filizlenmeye başlayacaktır. Ayrıca size 

şunu da söyleyeyim: ─insan bir kez ruhani ışığa uyandığında─ hakikatin peşinde yorulmak bilmeyen 

arayış yolunda onu durduracak hiçbir şey ve hiç kimse olmayacaktır. Birçok acı ve gözyaşından sonra elde 

ettiği ruh özgürlüğünü bir daha asla kaybetmeyecektir. 

26 Ulusların uyanması ve insanların kendilerini karanlıktan kurtarması için ses taşıyıcıları aracılığıyla 

Kendimi tüm dünyaya duyurmam gerekmeyecek. Sözümü tüm dünya duyana kadar güçlendirmem 

gerektiğini düşünenler yanılgı içindedir. Çünkü bu, mesajlarımın insanların ruhuna ulaşmasını sağlamak 

için elimdeki tek aracın insan beyni olduğu anlamına gelir. Ama şimdi size, İlahi Ruh'un tüm beden ve 

ruhun üzerine döküleceği bir zamanın geleceğinin bildirildiği o eski peygamberlik sözünün doğruluğunu 

kanıtlıyorum. 

27 Size doğrusunu söyleyeyim, Peygamber tarafından bildirilen bu zaman, içinde yaşadığınız bu 

zamandır ─ Üçüncü Çağ olarak bildiğiniz, şimdi başlayan bu çağ. 

28 Bu halkın erdemi, bu ilahi mesajı kalpten kalbe ve ilden ile taşımak olacaktır; böylece bu yeni 

şafağın ışığına uyananlar, toprak lütfumun çiyiyle verimli hale gelir gelmez kalplerinde Sözümün 

tohumunu alabilsinler. 
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29 O İkinci Çağ'da, Kendimin sadece bir kişi tarafından duyulmasına izin verdim ve Sözümü dünyaya 

vermek için harcadığım süre sadece üç yıldı. 

30 Size tohumu getirdim ve öğrencilerime onu nasıl ekeceklerini öğrettim. Benden öğrendikten sonra, 

geniş tarlaları işlesinler diye onlara emanet ettim. 

Bu ekicilerin erdemi, Efendilerine yazılandan daha uzun süre onlarla kalması için baskı yapmamaları 

ya da bu tohumu bilmesi gereken daha birçok halk ve ulus olduğunu söyleyerek itiraz etmemeleridir. 

Gerçeği Efendilerinden miras aldıklarını ve bunun karanlığı fethetmeleri, dünyayı dönüştürmeleri ve bu 

ilahi tohumun tüm insan nesillerinde kalıcı olmasını sağlamaları için yeterli olduğunu biliyorlardı. 

31 Bazen oluşturduğunuz her hatalı düşünceyi aklınızdan çıkarın ve kendinizi sadece Benim 

tezahürümün ilk günlerinden itibaren size açıkladığım şeylerle sınırlayın; sözlerimden her birinin bir yasa 

olduğunu ve her yasaya itaat edilmesi gerektiğini bilin. 

32 Sevgili insanlar: Bu Üçüncü Çağ'da Benim öğrencilerim olduğunuz düşüncesiyle kalpleriniz 

memnuniyetle doluyor. Yine de kibrin sizi kör etmesine asla izin vermemeniz gerektiğini söylüyorum. 

Çünkü bu zayıflığa yenik düşecek olursanız, günahlarınızdan dolayı sizi kınayan vicdanınızı bile artık 

dinlemezsiniz. İnsan yaşamını arındırmaya ve yüceltmeye başlamayan kişi, ruhunda yukarı doğru 

gelişmeyi bekleyemez; çünkü adımları yanıltıcı olacak ve eserlerinde hakikat tohumu bulunmayacaktır. 

33 Öyleyse, derslerimde bazen ruhani talimatlardan öğütlere indiğimi düşünün ki, insan yaşamınızda 

kendinizi doğru bir şekilde yönetebilesiniz. Daha sonra insanın yüreğine seslenir, onu yenilenmeye teşvik 

eder, kötü alışkanlıkların bedene verdiği zararı ve ruha yaptığı kötülüğü anlamasını sağlarım. Kendisine 

ahlaksızlığın hükmetmesine izin veren insanın, ruhun yenilmemesi gerektiğini unuttuğunu, gerçek gücün 

erdem yoluyla kötülüğün üstesinden gelmekten ibaret olduğunu unuttuğunu söylemiştim. 

34 Bedene yenik düşen bu adam kendini alçaltmış, özsaygısını çiğnemiş, yüksek bir mevkiden 

savaşamayacak kadar korkak bir zavallıya dönüşmüştür. 

35 Bu adam evine ışık, ekmek ve şarap getirmek yerine gölge, acı ve ölüm getirir, kendisinin, eşinin 

ve çocuklarının haçını ağırlaştırır ve etrafındaki herkesin ruhani gelişimini engeller. 

36 Kalbindeki saflığı koruyamayan, eşine ve çocuklarına şefkat ve anlayışın sıcaklığını veremeyen 

kadının, annenin ve eşin kalbiyle konuştum. 

37 Erkekler ve kadınlar önce insan yaşamlarında var olan vahim hataları düzeltmeden ruh 

yaşamlarını nasıl yükseltebilirler? 

38 Benim işim, müritlerinin yaşamlarındaki eylemlerin samimiyeti ve doğruluğu aracılığıyla buna 

nasıl tanıklık edeceklerini bilmelerini gerektirir. 

39 Bazılarına ve diğerlerine soruyorum: Çocuğunuz var mı? O zaman onlara merhamet et. Onların 

ruhlarını bir an için bile görebilseydiniz, kendinizi onların ebeveynleri olarak adlandırmaya layık 

hissetmezdiniz. Onlara kötü örnekler vermeyin, çocukların yanında bağırmaktan sakının. 

40 Şu anda evliliklerde daha önce hiç olmadığı kadar sorunlar yaşandığını biliyorum ─ ilgili kişilerin 

tek bir çözüm bulduğu sorunlar: ayrılma, boşanma. 

41 Eğer insan ruhsal bilgi konusunda gerekli bilgiye sahip olsaydı, böylesine vahim hatalar yapmazdı; 

çünkü dua ve ruhsallaştırma sayesinde en zor karışıklıkları çözecek ve en çetin sınavlardan geçecek ilhamı 

bulurdu. 

42 Işığım tüm kalplere ulaşır, kederli ve depresif olanlara bile, onlara yaşamak için yeni bir cesaret 

verir. 

43 Benim gücüm zayıflara verilir ki, karanlık ve boş varoluşlarını bilgi, erdem ve ruhsallaşma yoluyla 

ışıltılı bir yaşama dönüştürmek için demir gibi bir iradeyle yakında ayağa kalksınlar. 

44 Öğrencilerim, hepinizin örnek olarak vaaz vermenizi, rol yapmamanızı, doğruluktan dem vurup 

tam tersini yapmamanızı, topladığınız meyvenin acı olmak yerine lezzetli olmasını istiyorum. 

45 Bu nedenle, insanlar, önce yeryüzündeki yaşamınızın hakkını vermeniz gerektiğini unutmayın, 

böylece daha sonra benim çalışmamda doyum bulabileceksiniz. 

46 Dünyadaki acılarınızdan yakınmaya devam etmeden önce, sıkıntılarınızın nedenini keşfedebilmek 

için birkaç dakika durup düşünün. 

47 Ağrınızın nedenini bulana kadar araştırmanızı ve böylece bir çare uygulayabileceğinizi kabul 

ediyorum. Çünkü acının evinize girmesini önlemek sizin elinizde. Sizi temin ederim ki, sadece size acı 
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çektiren her şeyin nedenini bulmakla kalmayacak, aynı zamanda acılarınızı iyileştirecek prosedür de 

ortaya çıkacaktır. Nasıl dua edileceğini ve meditasyon yapılacağını bilenlerin üzerine merhametim inecek 

ve bu merhamet ruhunuzda ve bedeninizde bir merhem gibi olacak. 

48 Size vaat edilen Yorgan'ın gözyaşlarınızı kurutmak ve acınızı huzura dönüştürmek için geldiğini 

kanıtlayacağım. 

49 Kalbinde gizli bir keder taşıyan herkes Bana gelsin. İçinizde gizlice bir ihanetin size verdiği acıyı 

taşıyorsunuz ve acınız çok büyük çünkü sizi derinden yaralayan çok sevdiğiniz bir varlıktı. 

50 Dua sizi aydınlatabilsin ve bir zamanlar ihanete uğramanızın nedeni olup olmadığınızı bilebilesiniz 

diye içinizde dingin olun. O zaman dua, sevginize, inancınıza ve güveninize ihanet edenleri affetmeniz 

gerektiği düşüncesiyle sizi güçlendirecektir. 

51 Size gerçekten söylüyorum, sizi kıran kişiyi affettiğiniz anda, Benim huzurumu tam olarak 

hissedeceksiniz, çünkü o anda ruhunuz Benimkiyle birleşmiş olacak ve sizi affetmek ve ikinizi de 

sevgimle sarmak için örtümü yayacağım. 

52 Mücadele zamanı için sizi çelikleştiriyorum. Bu nedenle, bugün çektiğiniz acıların verimsiz 

olduğunu asla düşünmeyin. Ne istiyorsunuz, millet? Yine de size derslerini öğreten bir acıya ihtiyacınız 

var. 

53 Ruhunuz için bu deneme ve ders zamanı geçecek, ama öğrencilerimin her birinde inanç, deneyim, 

bilgelik ve güç tohumlarını bırakacak. Bundan sonra, kendilerine dost diyenler tarafından bile zulüm 

göreceğiniz, iftiraya uğrayacağınız ve alay edileceğiniz mücadele zamanları gelecektir. Ancak ihanet 

karşısında yılgınlığa kapılmayacağınızı, o zaman kimsenin sizi hayal kırıklığına uğratamayacağını görünce 

şaşıracaksınız, çünkü affetmeyi ve hemcinslerinize karşı anlayışlı ve bağışlayıcı olmayı öğrenmiş 

olacaksınız. 

54 Öğrencilerimi her bağışladıklarında kutsayacağım ve sizin tarafınızdan bağışlananları bereketlerle 

lütfedeceğim. 

55 Dünyada yalnız değilsiniz, varlıklar hayatınızın her adımında size yardımcı olmak ve ilham 

vermek için sonsuz sayıda etrafınızda dolaşıyor. 

56 Bu ruhani etkiyi ve ışığı alabilmeniz için dua etmeniz gerekir, böylece her zaman yüksek 

varlıkların yardımına hak kazanabilirsiniz. 

57 Ruhani etkilere karşı duyarlı olun ve yolda tökezlemek için artık hiçbir neden kalmasın. 

58 Kendini gözlerinize sunan dar bir yoldur ve kenarlarını geçmemek için izlemek ve dua etmek 

gerekir. Bu yolda sizi her zaman bulacağım, çünkü bu yolda Bana gelenler gerçekten ahlaksızlıktan ve 

sahtelikten kurtulmuş olurlar. 

59 Görünmez ziyaretin yanı sıra ışığın ruhani varlıklarının etkisinden de yararlanmak istiyor 

musunuz? Siz de kendinizi materyalizmlerinin ve hatalarının gölgesinde yaşayanlardan kurtarmak istiyor 

musunuz? O zaman size işin sırrının sakin, sade bir yaşam sürmek, sevgiyle yaşamak ve evinizde erdem 

tohumları yetiştirmek olduğunu söylüyorum. 

60 Kutsamam herkesin üzerine iner. Ancak bazıları onu nasıl kabul edeceklerini ve faydalarından 

nasıl yararlanacaklarını bilirken, diğerleri onu reddeder ve böylece kendilerini içerdiği tüm lütuftan 

mahrum bırakırlar. 

61 Sözünü ettiğim ruhani ev sahipleri de size gönderdiğim kutsamalarımın bir bölümünü temsil 

etmektedir. Elçilerim ve hizmetkârlarım, ilahi ilhamı aldıkları anda, yeryüzünde yaşayan kardeşlerine, 

insanlar tarafından bir gözyaşı vadisine dönüştürülen bu gezegene yardım etmek için acele ederler. 

62 Yalnızca benim öğretilerim sizi ruhani dünyayla temasa geçirebilir ve sizi birbirinize 

yaklaştırabilir; tıpkı Rab'bin tüm çocuklarının yapması gerektiği gibi, onlar da ruha sahip oldukları için 

birbirlerinden ayrılamazlar ve maddenin yeryüzünde yaşayanlar ile ruhani dünyada olanlar arasında bir 

engel oluşturmasına izin vermemelidirler. 

63 Sizi başkalarının acılarına karşı gerçekten duyarlı hale getirene kadar sözümün yürekleriniz 

üzerinde çalışmaya devam etmesine izin verin. 

64 Kalbinizin telleri hassaslaşmadığı sürece ruhani görevinizi asla tam olarak yerine getiremezsiniz. 

65 Hazırlıklarınızda gecikmeyin, geçen her saniyede bu insanlığın, kız kardeşinizin acı çığlıkları 

attığını unutmayın. 
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66 Sözümün tezahürüne ilk geldiğinizde, Bana acılarınızın yükünü, ağıtlarınızı sundunuz ve birçok 

gözyaşı döktünüz çünkü yeryüzünde hiç kimsenin sizin kadar acı çekmediğine inandınız. Bunun nedeni, 

kalbinizin yalnızca kendisi için yaşaması ve gözünüzün başkalarının sıkıntılarına ya da acılarına kapalı 

olmasıydı. Gerçeğin ve ışığın ebedi kaynağı olan Sözümü duymanız gerekliydi ki gözlerinizi örten 

karanlık bandaj düşsün ve gerçeği görmenize izin versin. 

Ancak gerçek şu ki, düşmanlıkların, güç arzusunun ve insanların intikam hırsının yol açtığı savaşın 

içinden geçtiği yeryüzündeki diğer halklara bakmaya başladığınızda, çektiğiniz acılar büyük olsa da size 

küçük görünüyordu. Sonra utanç içinde başınızı öne eğdiniz ve Bana şöyle dediniz: "Tanrım, beni bağışla. 

Bugün anlıyorum ki, kalbimdeki acı yoğunlaştığında, Sana şükretmem gerekirken küfretmeye başladım, 

çünkü çektiğim acılar diğer insanlarınkiyle kıyaslanamayacak kadar azdı. Ama Sana haksızlık etmeme 

neden olan benim cehaletimdi. Bugün, hatamın farkına vararak, tüm suçlarım için Senden af diliyor ve 

kendim için istediğim her şeyi, benim taşıdığımdan çok daha ağır bir yük taşıyanlara bahşetmen için Sana 

yalvarıyorum." 

67 Bu sözü duymadan önce dua etme şeklinizle karşılaştırdığınızda, bugün dua etme şekliniz ne kadar 

farklı! Neden? Çünkü ilahi öğretileri hissetme ve yorumlama şekliniz değişti. 

68 Şimdi size söylüyorum, öğrenciler, durmamalı ve bugüne kadar yaptığınız gibi, gerçek merhameti 

uygulamak için merhamet hissetmenin zaten yeterli olduğuna kendinizi ikna etmemelisiniz. Hayır, millet, 

çünkü arındırılacak, duyarlı hale getirilecek çok şey var. Hâlâ bir yabani ot gibi mücadele edilmesi 

gereken çok sayıda bencillik vardır. Ruhunuzda şefkat, merhamet ve tüm asil ve yüksek duyguların 

kaynağı olan sevgi duygusunun nihayet ortaya çıkabilmesi için, ruhsal sıcaklığa dönüştürülmesi gereken 

hala çok fazla soğukluk vardır. 

69 O zaman, gerçek sevgiden gelen güçten hala yoksun olduğunuz için bugün yapamayacağınız iş ve 

görevlerin üstesinden gelebileceksiniz. 

70 Öyleyse, insanlar: Ruhunuzun bu ilhamla aydınlanacağı ve kalbinizin bu idealle dolacağı saati boş 

yere beklemeniz gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yalnızca benim sözlerimi duyarak yüreğinizin tellerini 

yeterince duyarlı hale getirebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hayır, millet. Derslerimi dinlerken aynı 

zamanda, acıyla temas etmek, hemcinslerinizin acı kadehini tatmak ve sefalete, yetimliğe, iğrenç 

ahlaksızlıklara, içinizi dehşetle dolduran hastalıklara, karışık zihinleri örten karanlığa, açlığa, susuzluğa ve 

ruhların yenilenmesine doğrudan duyularınızla tanık olmak için acı çekenlere dönmelisiniz. 

71 Ancak bu şekilde hayatta çok acı çekenlerin efendisi olabilirsiniz. Çünkü kendinizi sadece benim 

sözlerimi çalışarak ve dua ederek hazırlarsanız, gerçekle yüzleşmek istediğinizde ve teselli etmek, 

dönüştürmek ve iyileştirmek niyetinde olduğunuzda, hayal bile edemeyeceğiniz acıları çekmiş olanlarla 

kıyaslandığınızda ne yazık ki zayıf görüneceğinizi ve çektikleri, yaşadıkları ve deneyimledikleri şeyler 

nedeniyle sizden efendi olabileceklerini göreceksiniz. O zaman dudaklarınız susmak zorunda kalır ve 

öğretilerimin insanları acılarından kurtarmak ve onlarda benim adaletime, bağışlayıcılığıma ve sevgime 

dair inanç ve umut uyandırmak için yeterince teselli edici ve güçlü olmadığını düşünebilirsiniz. 

72 Kendinizi daha fazla hazırlamak için aldığınız dersi nerede uygulayabilirsiniz? Bu fırsatlar o kadar 

çoktur ki, eğer nasıl gözlemleyeceğinizi bilirseniz, merhametin uygulanabileceği pek çok biçimden birini 

uygulamak için en az bir fırsat olmadan hayatınızın bir gününün bile geçmediğini göreceksiniz. 

73 Tüm insanlara verdiğim sezgi yeteneği sayesinde, kalplerin gizeminde saklı olan pek çok şeyi 

keşfedebilirsiniz ─ hemcinslerinizin yalnızca dünyevi yaşamlarını değil, ruhlarını da etkileyen pek çok 

trajediyi. 

74 Onları incitmeden ve sırlarını kirletmeden bu kalplerin mahremiyetine nasıl nüfuz edebilirsiniz? 

Hemcinslerinizin yaşamlarını gölgeleyen o gizli acıları nasıl keşfedebilirsiniz? Size daha önce de 

söyledim: sezgi, ruhani görme armağanının bir parçası olan ve dua yoluyla sizde tam olarak gelişmesi 

gereken bu yeti, size her bir insan kardeşinizin acısını hafifletmenin yolunu gösterir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 313 
1 Zihninize güç veriyorum ki bu anlarda üzerinize döktüğüm her şeyi özümseyebilsin. 

2 Bu, büyük kanıtların ve büyük öğretilerin zamanıdır. Ruhunuz bunu biliyor ve bu nedenle, benim 

tezahürüm karşısında, vahiylerime ve sözlerime hevesle yaklaşıyor. Bu kanıtları ancak büyük bir hazırlıkla 

gerçekten kullanabileceğinin farkındadır. 

3 İnsan ruhu daha önce hiç bu kadar geniş bir alan görmemişti ve şimdi kaybettiği ve bir daha 

bulamayacağı gerçeğin arzusuyla ona nüfuz etmek için acele ediyor. 

4 İnsanları arayışlarında yalnız bıraksaydım, yoldan saparlardı. Ama size doğrusunu söyleyeyim: 

Onlar mahvolma yolunda ilerlerken onları terk etmediysem, gerçeği ararken onları terk edeceğimi nasıl 

düşünebilirsiniz? Bu nedenle, şu anda size geldim ve yakında insan ruhu için bir işaret ve yol olacak olan 

vahiylerle dolu bir mesaj getirdim. 

5 Önce yavaş yavaş İlahi tezahürümün etrafında toplanan bu halka geldim ve yarın, onlar güçlü ve 

öğretebilecek durumda olduklarında, onların içindeki diğer uluslara ulaşacağım. 

6 Bu sözlerin sizin için ifade ettiği sorumluluğu anlayın ve O'nun çarmıhının tatlı yükünü tüm 

varlığınızla hissedin. 

7 Sizler, insanlar, bu Üçüncü Çağ'da insan kardeşlerinizin ruhu için yollar açacak olan 

misyonerlersiniz ─ ruhu ışığa ve huzura götüren hakikat yolları. Halkların birbirleriyle uyum içinde 

olabilmeleri ve birleşebilmeleri için insanlar arasında manevi bağlar kurması gereken sizlersiniz. 

8 Bugün Sözümün etkisi altında olmanıza rağmen, yumuşak bir uyku uyuyorsunuz çünkü bu 

zamanın büyüklüğünün ya da bu zamanda aldığınız emirlerin görkeminin farkına varmadınız. Ama her 

zaman uyuyamayacaksınız, yakında fırtınalar gelip gölgesinde İlahi Bülbül'ün nağmelerini sık sık 

duyduğunuz bu "ağaçların" yapraklarını sallayacak. Ama dalların nasıl sallandığını ve gövdenin nasıl 

gıcırdadığını gördüğünüzde ─ yaprakların, meyvelerin ve yuvaların nasıl düştüğünü gördüğünüzde, o 

zaman uyuduğunuzu fark edeceksiniz çünkü sizi sonsuzluktan uyaran, uyanık yaşamanız ve asla acıya 

yenilmemeniz için yorulmadan sizinle konuşan sesi duymak istemediniz. 

9 Yarın fırtınanın uğultusuyla uyanmaktansa, şimdi benim sesimle uyansan daha iyi olmaz mı? 

10 Yakında artık sözümü duymayacaksınız ve eğer öğretime gerçek bir öğrencinin kulak vermesi 

gerektiği gibi kulak vermezseniz, yarın gözyaşı dökmek zorunda kalacaksınız. Ama o zaman size 

tehlikelerden ya da eziyetlerden söz etmediğimi söyleyemezsiniz. Çünkü o zaman, Benim duyurum 

sırasında, tüm ses taşıyıcılarımın aklını kullanarak size sürekli olarak şunu söylediğimi en büyük açıklıkla 

hatırlayacaksınız: İzleyin ve dua edin, çünkü savaş büyük olacak ve o zaman güçlü olmalısınız. 

11 Hazırlanmış bir yol bırakacağım, ruh için ışık dolu bir yol. Size karşı Efendi olarak görevimi 

yerine getireceğim. Ancak daha sonra, bu süre zarfında Sözümün ekmeğini yemek için ruhsal olarak 

masama oturmuş olanların her biri, ruhsal günlük çalışması için kendisine emanet edilen görevlerin her 

biri hakkında bana hesap vermek zorunda kalacaktır. 

12 Bana vermek istediğiniz cevap ne olurdu? 

Sizden mücadelenizin meyvesini istediğim anı bana verir misiniz? Daha sonra, o anlarda, cevabınızın o 

saatte iyi olmasını dilersiniz. Bu nedenle, ruhunuzun yolunda o anı güvenle beklemesini sağlayacak değerli 

bir meyve toplaması için zaten bir şeyler yaptığınızı söylüyorum. 

13 Size doğrusunu söyleyeyim, ruhunuz bu belirleyici an boyunca geri dönülmez bir şekilde 

yaşayacaktır. Öyleyse neden ruhunuzun hasadını ancak bu yaşamdan sonra Baba'ya sunması gerektiği 

düşüncesiyle onu bastırasınız ki? 

14 Size düşünmeniz ve yeryüzünde geçirdiğiniz bu süre zarfında ruhunuzun yerine getirmesi gereken 

misyonu yaşamanız için zaman veriyorum. 

15 Üstat olarak size adil ve sevgi dolu davrandığımı, ulaşmanız gereken huzura erişmeniz için tüm 

araçları sağladığımı idrak edin. 

16 Bu dünyadan asla ayrılmak istemeyenler olduğu gibi, onu sonsuza dek terk etmeyi hayal edenler 

de vardır. Birine olduğu gibi diğerine de, dileklerinin gerçekleşmesinin büyük ölçüde kendilerine bağlı 

olduğunu söylüyorum. 

17 Ruhani vadiye dönmeyi arzulayan kişi yeryüzündeki görevini tamamlarsa, o evlere yükselecek ve 

bu dünyaya dönmeye devam etmek için artık bir neden kalmayacaktır. Öte yandan, maddi olana karşı 
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büyük bir eğilim hisseden kişi, ─eğer başkalarına iyilik yaparak hayatı ruhunun iyiliği için nasıl 

kullanacağını bilirse─ ruhuna gerekli olduğu kadar sık zevkle geri dönmesi sağlanacaktır. 

Ancak insan yaşamını terk etmeyi arzulayan ve Ruhsal Yaşamı arzulayan kişi görevini yerine 

getirmemişse ve sonsuza dek yeryüzünde yaşamayı arzulayan kişi yaşamın kendisine sunduğu fırsatı nasıl 

değerlendireceğini bilmiyorsa, her ikisi de arzularının yerine geldiğini göremeyecektir: İlki dünyaya 

dönmek ve Ruhsal Vadiyi terk edip tekrar dünyaya dönmek zorunda kalacak ─ durmadan ─ ta ki görevini 

yerine getirip defalarca reddettiği meyveleri toplayana kadar. İkincisi, ruhuna uygun olarak, her zaman 

farkına varmadan geride bıraktığı görevi yeryüzünde yerine getirmek için kendi içinde kesin bir karar 

verene kadar Ruhsal Dünya'da bekletilmelidir. 

18 Dünyadaki yaşamınız için Bana sevgi gösterdiğinizde sizi kınadığımı düşünmeyin. Arzunuz 

soyluysa ve Benim adımı yüceltmek için dünya yaşamını arzuluyorsanız, sizi suçlayacak hiçbir şeyim 

olmayacaktır. Ama eğer dünyadaki köklülüğünüz saçma amaçlara ya da temel tutkulara itaat ederse, 

ruhunuzun ilerlemesi için nimetlerle donattığım bu dünyada yaşamaya layık olmadığınızı size ilk söyleyen 

ben olacağım. 

19 Beni sevin, Benim yasamda yaşayın, her şeyle ve herkesle uyum içinde olun, o zaman yaşadığınız 

yer kayıtsız kalacaktır. Çünkü önemli olan tek şey ruhsal gelişiminiz olacaktır. 

20 Ruhun, dünyanın tüm ayartmalarının üstesinden gelerek, insani koşullarının ortasında yukarı doğru 

evrimleşmesinin ne kadar erdemli olduğunu bilemezsiniz. Bu erdemleri elde etmek için, ruhunuzun insan 

olmasına izin verdim ve Benim tarafımdan bilgece hazırlanmış maddi dünyalarda yaşamasını sağladım. 

21 Her dünya, her varoluş düzlemi, ruhun üzerinde gelişebilmesi ve Yaratıcısına doğru bir adım 

atabilmesi ve böylece mükemmellik yolunda daha da ilerleyerek yolculuğunun hedefine, lekesiz, saf ve iyi 

şekillendirilmiş, ruh mükemmelliğinin zirvesine ulaşma fırsatına sahip olması için yaratılmıştır. 

Tanrı'nın Krallığı. 

22 Sonuçta "Tanrı'nın koynunda" yaşamak kime imkansız görünüyor? Ah, siz düşünmeyi gerçekten 

bilmeyen zavallı entelektüel adamlar! Rahmimden var olduğunuzu, yani daha önce rahmimde var 

olduğunuzu çoktan unuttunuz mu? Yaşamın kaynağından çıkan her şeyin kendi zamanında ona geri 

dönmesi gerçeğinde garip bir şey yoktur. Her ruh, Benden hayata çıktığında, bakir bir şekilde saftı; ancak 

daha sonra birçokları yollarında kendilerini lekeledi. Yine de, her şey Benim tarafımdan bilge, sevgi dolu 

ve doğru bir şekilde öngörüldüğü için, çocuklarımın geçmesi gereken yol boyunca kurtuluşları ve 

yenilenmeleri için gerekli tüm araçları sağlamaya hemen başladım. 

23 Bu ruh bakireliği birçok varlık tarafından ihlal edilmiş olsa da, kendilerini tüm günahlarından 

arındıracakları ve böylece orijinal saflıklarını yeniden kazanacakları gün gelecektir. Bu arınma benim 

gözümde çok değerli olacaktır, çünkü ruh buna imanının, sevgisinin, sadakatinin ve sabrının büyük ve 

sürekli denemeleriyle ulaşmış olacaktır. 

24 Hepiniz çalışma, mücadele ve acı yolundan ışığın krallığına geri döneceksiniz; orada artık bir insan 

bedenine enkarne olmanıza ya da madde dünyasında yaşamanıza gerek kalmayacak; çünkü o zaman ruhani 

eylem gücünüz zaten etkinizi ve ışığınızı bir varoluş düzleminden diğerine göndermenizi ve hissedilir 

kılmanızı sağlayacaktır. 

25 Neden ruhunuzun ilerlemesini engelleyerek ve böylece bir ruhun arzu edebileceği tüm görkemli 

şeylerin bulunduğu ışık krallığına girişini geciktirerek onu engelliyorsunuz? 

26 Her gün birazcık bile olsa, her zaman ruha gerçekten karşılık gelen eve, bazen "Vaat Edilmiş 

Topraklar" olarak adlandırdığım, kişinin gözyaşı dökmediği, acı çekmediği ve ölmediği o eve varma 

düşüncesiyle durmaksızın çalışın. 

27 Bu öğreti ruhu bu yücelme ve ışık durumuna götürür ─ yol, deniz feneri, besin ve baston olan 

öğreti. 

28 Bu sözü duyunca düşünce kanatlarıyla uçan herkese ne mutlu! Çünkü kendinden geçip günlük 

yaşam mücadelesine döndüğünde, içinde onu adım adım ilerletecek ve hepinizin geldiği ve hepinizin 

dönmek zorunda olduğu o ebedi eve yaklaştıracak yanan bir ışık taşıyacaktır. 

29 Bu anlarda, emirlerime itaatsizlik etmektense hayatlarını feda etmeyi tercih eden tüm 

öğrencilerime sesleniyorum. Sözümün yüreğinizin en hassas tellerine ulaşmasına izin verin, çünkü gelecek 

zamanlarda sık sık bu söze yaslanacaksınız. 



U 313 

28 

30 Sözümün anlamını gerçekten korursanız, ruhani tezahürümün sona ermesine ağıt yakanlardan 

olmayacaksınız, çünkü vahiylerimi ve öğretilerimi nasıl koruyacağınızı biliyorsunuz. Aranızda ne kasvet, 

ne üzüntü, ne isyan ne de dikkat dağınıklığı olacak, çünkü her şeyin vaatlerime göre gerçekleştiğini 

göreceksiniz ve bir an bile isyan etme ya da İsteğimin yerine getirilmesine karşı çıkma arzusu 

duymayacaksınız. 

31 Bugünden, ruhsallaşma yolunda bu adımı kararlılıkla atan kişinin yakında ödülünü 

deneyimleyeceğini, etrafında ve içinde Benim varlığımı hissedeceğini, ilhamımın tadını çıkaracağını ve 

tüm ruhsal armağanlarının ilerlemesinin belirgin olacağını tam olarak biliyorum. Sadece etrafınızda 

olduğuma dair bir inanç değil, ruhunuzdaki varlığımın gerçekliği de olacaktır. 

32 1950'den sonra durma noktasına geleceklerini ya da maneviyatlarını kaybedeceklerini düşünenler 

yanılıyorlar. Çünkü tam da benim sözümün yokluğundan sonra bazılarınız öğretilerimde ilerleme ve 

anlayış yolunda gerçek adımlar atacaktır. 

33 Eğer benim tebliğim sırasında ruhanileşmenin büyük boyutlarına ulaştığınıza ve Sözümün ses 

taşıyıcılarının zihinlerinde ve dudaklarında çiçek açmasının nedeninin bu olduğuna inanıyorsanız, büyük 

bir yanılgı içindesiniz demektir. Size tüm samimiyetimle söylüyorum ki, sevgi dolu Sözüm aracılığıyla 

tüm çocuklarıma işaret edilen hedef olan ruhsallaşma yolunda henüz sağlam bir adım atmadınız. 

34 Ses taşıyıcısının ortadan kalkması, düşüncelerimin artık bu yaratıkların dudaklarında 

antropomorfize edildiğini duymamanız, spiritüalizmin özünü bulabilmeniz için tüm ritüelleri ve tüm 

sembolizmi terk etmeniz gerekir. 

35 Bunu bazılarına ve diğerlerine söylüyorum ─ ruhlarının ilerlemesini ve bu zamanda öğretilerimin 

çiçek açmasını arzulayanlara ve ayrıca anlamlı kültlerini uygulayarak yasayı yerine getirdiklerini düşünen 

geleneklerin, alışkanlıkların ve adetlerin koruyucularına. 

36 Evet, insanlar, çok iyi biliyorsunuz ki, Benim açıkladığım gibi saf, basit ve özünde ruhani bir 

Öğreti içinde, zaman içinde Benim eserim olduğuna inandığınız dışsal bir kültü bir kez daha yarattınız. 

Ancak sizinle kesin bir netlikle konuşmamın zamanı geldi. Şimdilik bu gerçeği bilecek kadar güçlüsünüz. 

37 Sözümün buğdayı ile birlikte ısırgan otu ve hatalarınızın yabani otları da büyüdü. Ama burada, 

İkinci Çağ'da verdiğim benzetmelerden biri, buğday olgunlaşmadan önce yabani otları ayıklamaya 

çalışmadan, yabani otların buğdayla birlikte büyümesine izin vermeyi öğreten benzetme yerine gelecektir, 

çünkü bu iyi tohumu kökünden sökme tehlikesi yaratacaktır. 

38 Bu zamanda da öyle olacak, kutsanmış insanlar. Adaletimin orağının, tohumumun ekildiği tarlaları 

biçmek için ineceği saat belirlenmiştir, böylece sonunda, Eserimin gerçeği ve özü tüm insan etkisinden 

ayrıldıktan sonra, ışığımın tefekkürünün tadını çıkarabilir ve bu ilahi vahyin bilgisini kendinize mal 

edebilirsiniz. 

39 Aynı orağın tarlalarını biçmek üzere her bir dini topluluğa ineceği saat de belirlenmiştir ─ bu 

saatin amacı, hakikati onlar hakkında yanlış ve kirli olan her şeyden ayırmaktır. 

40 İnsan varlığının tamamı gelişmiştir ─bilimi, düşünme ve yaşama biçimi, bilgisi, fetihleri ve 

hedefleri. İnsanın, ruhun sürekli tecavüze maruz kaldığını fark etmek istemeden, ruhun yaşam içinde sahip 

olduğu tüm hakları önemsemeden ihmal ettiği tek şey ruhani yanı, ruhani ruhudur. İşte bu yüzden insanlık 

yüzyıllardır ruhani bir durgunluk içinde yaşamaktadır. 

41 İnsanlar dini tarikatlarına ruhlarını ne kadar az veriyorlar! İnsan ruhu ne kadar susamış, ne kadar aç 

ve ışığa karşı ne kadar büyük bir arzu duyuyor! 

42 Büyümesine izin verdiği çok az buğday var ve çok sayıda yabani ot var. Ama sonunda dünyanızda 

parladığını göreceğiniz gerçeğin affetmeyen ve adalet yaratan orağıyla tarlaları biçerek herkesin yardımına 

geliyorum. 

43 Sizler, aranızda geçen bir yıllık tebliğimin öğretilerini dinleyenler: Bunların anlayış organınızın ve 

kalbinizin en ince, en hassas noktalarına kazınmasına izin verin ki, varlığınızın en yüce noktasında 

parlayan Ruh'un ışığı her birinizde etkili olabilsin. 

44 Size bırakacağım iz huzur olacak, öyle ki artık bu Sözü duymadığınızda ve ona tanıklık etmek 

zorunda kaldığınızda, "Üstat gitti ve bize ilahi ışığıyla hazırlanmış bir yol bıraktı" diyebilesiniz. 

45 İşaretim kalbinizin en gizli yerine kazınmış olarak kalacak ─ orada, içsel mabedin olduğu yerde. 

46 Sözümün zihinlerinize kazınması ve böylece onu iyice incelemeniz gerekir. Ancak bu şekilde 

inancınız ve ruhunuzun gücü gerçek olacaktır. 
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47 Yakında göreceksiniz ki, pek çok kişi Benim Sözümün kesilmesine inanmayacak. Ama gerçekten, 

size söylüyorum, bununla bileceksiniz ki, Ben Kendimi bu biçimde tezahür ettirirken onlar da Benim 

Varlığıma inanmadılar. 

Benim tezahürüme mutlak inançları varmış gibi davrandıkları halde, şüphe ve inanç arasında 

bocalayanlar, Benim Sözümün sona erdiğini inkâr edenlerin ta kendileri olacaklardır. Size bildirdiğim ve 

emrettiğim her şeye gerçekten inananlar, Sözlerimden birini bile göz ardı edemeyeceklerdir. 

48 Şüphe duyanlar ve bir müridin Üstada olan inancının olması gerektiği gibi tam bir inanca sahip 

olmayanlar, kendi yarattıkları monoton ve rutin ayinden beslenerek yollarında duracaklardır. 

Öte yandan, şu anda Bana inananlar, Sözümün tezahürü sona erdikten sonra bile kaçınılmaz olarak 

Bana inanmaya devam edeceklerdir. Emirlerime itaat edecekler ve öğretilerimi doğru yorumlamaları için 

mümkün olan her şeyi yapacaklar. Onların bir ideali olacaktır: ruhanileştirme ideali ve onlara her zaman 

eşlik edecek bir ışığa sahip olacaklardır: inanç. 

49 İlan dönemim sona erdiğinde, her itaatkâr öğrencimi merhametimle ödüllendirmek, onu günlük 

işine devam etmesi için cesaretlendirmek, ruhsal ilerlemede yeni adımlar atmaya teşvik etmek için 

bakışlarım bu halkın çalışmaları üzerinde duracaktır. 

Bu insanlar arasında sadece benim sözlerime inanmakla kalmayıp, aynı zamanda ruhsallaşma 

mücadelesinin başlayabilmesi için Baba'nın bu formdaki tezahürüne bir son vermesinin doğru ve 

mükemmel olduğunu düşünenler olduğunu biliyorum. Bu kalpler o zaman ne terk edilme ne de boşluk 

olacağından ve varlığımın daha da hissedilir olacağından emindirler, çünkü bu şekilde tanrısallığımla yeni 

bir tür iletişim yaklaşacaktır, daha saf ve daha mükemmel bir aşama, çünkü bu ruhtan ruha bir diyalog 

olacaktır. 

50 Hemcinslerinizin vahyimi sorgulamak için size yaklaşacakları, gerçeğime dair size verdiğim 

kanıtlar hakkında tanıklığınızı talep edecekleri zaman artık uzak değildir. Ancak bazılarının ve diğerlerinin 

çalışmalarıma tanıklık etme biçimleri ne kadar farklı olacak. Bazıları duydukları gerçeğe sıkı sıkıya bağlı 

kalırken, diğerleri hatalarını haklı çıkarmak için argümanlar aramak zorunda kalacaktır. 

51 Sevgili insanlar, sizinle bu şekilde konuşmam gerekiyor ki, zaman içinde düşünebilesiniz ve 

çalışmalarınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı, sözlerinizi ve niyetlerinizi en yakından inceleyebilesiniz, 

bu iç gözlemi ve bu incelemeyi belirleyenin vicdanınız olmasına izin veresiniz. 

52 Bu an gözlerinizi gerçeğe tamamen açmanız için gereklidir, çünkü o zaman hata yaptıysanız 

düzeltebilir ve kaybettiğiniz zamanı telafi edebilirsiniz. 

53 Öğretimi zafere ulaştıran ve onu tüm saflığı ve doğruluğuyla duyuranların memnuniyeti büyük 

olacaktır. Ama ben, sizi çok seven bir Üstat olarak, tüm öğrencilerimin bu sevinci yaşamasını istiyorum. 

54 Dinleyin beni ey insanlar: Ruhsal gelişiminizi ödüllendirmek için hazinemde birçok mucize 

saklıyorum. Ama hepiniz kardeşler olarak birleşene kadar bekleyeceğim ─ hepiniz Benim direktiflerime 

itaat edene kadar ve sonra ruhanileşme günleriniz için sakladığım ışık, merhamet, teselli ve vahiy akışını 

ruhunuza ve bedeninize dökeceğim. 

55 Tüm ses taşıyıcılarım aracılığıyla iletilen bu sözün daha büyük bir netliği olamaz. Bu herkes 

tarafından anlaşıldığında, adaletim daha fazla ruhsallaşma arayanlara bakmaya ve aynı şekilde hala bu 

dünyada krallıklarını arayanların işlerini yargılamaya hazır olacaktır. 

56 İnsanın en başından beri eylemleri için rehberlik aramasına kim sebep olmuştur? Ölümsüz özünü 

varlığının çekirdeğinde aramasına kim sebep oldu? Ruh. Daha yüksek bir doğanın onu canlandırdığını ve 

aydınlattığını ona yavaş yavaş açıklayan oydu. 

57 İnsan, varoluşunun en eski zamanlarından beri, sezgi ve vahiy armağanı ve zekâsı vasıtasıyla, 

yavaş yavaş da olsa, kendisini kökenini, varlığının özünü, varoluş nedenini, dünyadaki yolculuğunu ve 

yaratılış amacını arama görevine adamıştır. 

58 Kendisinde onu diğer yaratıklardan ayıran yetiler olduğunun farkına vardığından beri, yaratılışın 

tüm varlıkları arasında kendisi için daha yüksek bir kader ayrıldığı fikri içinde büyüdü ve yavaş yavaş bir 

Tanrı'nın, ruhun varlığının sezgisel bilgisi varlığının sırrında doğdu ve bu nedenle O'ndan geldiğini 

hissettiği O'na bir ibadet veya ruhani kurban sunma ihtiyacı duydu. 

59 Bu, insanlığın ruhsal gelişiminin kökeniydi ─her insanda aynı olmayan bir gelişim. Çünkü ırklara 

bölünmüş ve milliyetler, alışkanlıklar ve dillerle ayrılmış olan bu insanların bazıları diğerlerinden daha 

hızlı ilerlemiş, bazıları Tanrı'ya ibadetlerini tek bir şekilde sunmuş, diğerleri ise farklı biçimler almıştır. 
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60 Işığımla tüm insanları gölgede bıraktım ve böylece onlara var olan tek gerçeği açıkladım; ama her 

insanın ve her halkın nasıl farklı şekillerde hissettiğini, düşündüğünü, inandığını ve yorumladığını 

görüyorsunuz. 

61 İnsanların bu farklı düşünme biçimleri bölünmelerine neden olmuştur, çünkü her halk ve her ırk 

farklı yollar izler ve farklı idealleri benimser. 

62 Çoğunluk, İlahi Yasanın yerine getirilmesinin insanüstü fedakarlıklar, feragatler ve çabalar 

anlamına geldiğini düşünerek aydınlık ve gerçek yoldan uzaklaşmış ve kendileri için Yasayı yerine 

getirmeleri ve kült eylemleri takip etmeleri daha kolay olan dini cemaatler ve tarikatlar kurmayı tercih 

etmişlerdir. Bu şekilde insanlar ruhlarında hissettikleri ışık ve yükselme özlemini yatıştırabileceklerine 

inanırlar. 

63 Birçok yüzyıl ve birçok çağ, insanlar yasamın yerine getirilmesinin bir insan kurbanı olmadığını ve 

tam tersine, emirlerime itaatsizlik ettiklerinde bedenlerini ve ruhlarını dünyaya kurban ettiklerini fark 

etmeden geçti. Benim sözüme göre yaşayanların gerçek mutluluğu, huzuru, bilgeliği ve yüceliği 

bulacaklarını fark etmediler, fark etmek istemediler ki, maddeleşmiş insanlar bunu çok farklı bir şekilde 

hayal ediyorlar. 

64 Sizi çevreleyen ahlaki ve bilimsel dünya, materyalist idealleri olan insanların eseridir ─ insanlığın 

yalnızca maddi gelişimini amaçlayan insanların ve ben onların işlerini yapmalarına, sınırına kadar 

götürmelerine, sonuçlarını bilmelerine ve meyvelerini toplamalarına izin verdim ki, bundan deneyimin 

ışığını alabilsinler. Bu ışıkta, benim adaletim ortaya çıkacak ve bu adalette, sevgi olan yasam mevcut 

olacaktır. 

65 İnsanlar hatalarının farkına vardıklarında ve doğru yolu aramaya koyulduklarında, bu uyandıkları 

için, tövbe ettikleri için, aydınlandıkları için gerçekleşecek ve o zaman çalışmalarının yalnızca insani bir 

amacı değil, aynı zamanda ruhani bir amacı da olacaktır. 

66 Her ulus, dini cemaat, mezhep, bilim ve insan kendi içinde hakikat payı kadar batıl ve hatadan da 

payını taşır. Ancak, birleşme ihtiyacının onlara güçlü ve karşı konulmaz bir güç olarak geleceği zaman 

gelecek, her biri herkesle uyum içinde olma arzusuyla kendi tohumunu katacaktır. Mücadeleler, 

tartışmalar ve kafa karışıklıkları olacaktır. Ancak bunlar, herkesin varlığımın ve yasamın değişmez gerçeği 

olan tek sonuca ulaşabilmesi için gerekli olacaktır. 

67 Mücadelenin sonunda, artık kendileriyle ve komşularıyla barışık olan insanlar, bilginin hedefine 

ulaşmak ve gerçek huzuru deneyimlemek için, tam olarak Yaratıcı'nın sevgisinden kaynaklanan İlahi Yasa 

ile uyum içinde yaşamanın şart olduğunu anlayacaklardır. 

Aynı zamanda, iyilik ve ahlak içinde kalabilmek için bu kadar çok ve bu kadar farklı dine mensup 

olmanın gerekli olmadığını, ama hepsi arasında gerçek uyumu yakalamak ve sadece insani olanın ötesinde 

bir ahlaka sahip olmak için, "Mesih'in öğretisi" dediğiniz ve tam olarak kavrayabilmek için basitçe ve 

alçakgönüllülükle yaşamanız ve sevmeniz gereken sözü kalbinizde taşımanızın yeterli olduğunu 

anlayacaklardır. 

68 Bu zamanda size gönderdiğim vahiy ışığını, tüm insanlık bilsin ve uyanışına yardımcı olsun diye, 

vericilerim ya da ses taşıyıcılarım aracılığıyla sade ve basit Söze dönüştürdüm ─ bugün, herkes dünyanın 

giderek içine sürüklendiği kaostan kendini kurtarmak için dünyevi araçlar ve çözümler ararken ─ bugün, 

hiç kimse sorularının yanıtlarını ve sorunlarının çözümünü Bende bulmak için kendine ruhsal olarak ilham 

vermeye çalışmazken. 

69 Sözüm saraylara ve basit kulübelere ulaşacak, kalplerin kapılarını çalacak, ruhları titretecek, 

bedenen ya da ruhen hasta olanları iyileştirecek ve teselli edecek ve karanlık zihinleri aydınlatacak. 

70 Ne mutlu onu sevinçle kabul edenlere, onu duyanlara ve anlamı üzerinde düşünenlere, çünkü bu 

onların yüreklerinde verimli bir tohum olacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 314 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Bir kez daha sizi duydum ve dualarınızın birliği Bana sunduğunuz en güzel övgü şarkısı oldu. 

2 Her birinizden, Babanızla bir uyum notası gibi olan bir sevgi meyvesi ortaya çıkar ve 

düşüncelerinizin birliği ruhsal saflıkla dolu bir konser oluşturur. 

3 Bazılarında bu sesin dua olduğunu, Benden aldıkları nimetler için şükrettiklerini görüyorum. 

4 Diğerleri için bu düşünce, yolda karşılaştıkları talihsizlikler nedeniyle üzüntü ve acı doludur. 

Ancak bu düşünceleri birleştirerek, benim kutsallığıma saygı ve hürmet gösteren bir inanç eylemi 

oluşturuyorsunuz. 

5 Bu, Baba'nın çocuklarının ruhundan beklediği bağdır ─ bu, O'na asla vermek istemediğiniz sevgi 

armağanıdır. 

6 Ancak size her zaman öğrettiğim ve ruhsal gelişim eksikliğiniz nedeniyle her zaman 

sunamadığınız dua, size rehberlik edecek olan şeydir ve onun ışığı altında artık Tanrınızla gerçek ruhsal 

diyaloğa ulaşacaksınız. 

7 Sözümün etkisi altında olduğunuz sürece, dikenli yollarıyla dünya sizin için yok olur. 

8 Yedinci günde, bedeniniz dünyevi işlerinden dinlenir ve bir tarla kuşu kadar özgür olan ruhunuz, 

Benim bilgeliğimin tükenmez kaynağını arzulamaya başlar. Benim tezahürüme gelir ve Sözümün 

öğretisinde ona sunduğum sevgimin ışıltısında kendini güçlendirir. 

9 Bazılarında inanç ya da bazılarında inançsızlık aramıyorum. Bazılarında büyük, bazılarında küçük 

meziyetler aramıyorum. Hayır, millet. Benim İlahi sevgim mükemmeldir, Ben herkesin Babasıyım ve size 

talimatlarımı verdiğimde, hepinize aynı özü, aynı sevgiyi veririm. 

10 İnsanlık bir bütün olarak benim sözümü duysaydı, bazıları için kutsama, diğerleri için kınama 

olmazdı. Ya azarlamam evrensel olacaktı ya da kutsamam herkes için olacaktı. Ancak şimdi Kendimi 

insan aklı aracılığıyla tanıttığım zamandır ve herkes bu tezahüre tanık olmayacaktır. 

Öğretilerimi bir ses taşıyıcısı aracılığıyla duyacak olan tanıklarımın sayısı çok azdır. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim, bu tanıklar kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilirlerse, insanlık sözümü onların 

ağzından duyacaktır. Çünkü herkes Kutsal Ruh'un insan aklı aracılığıyla size öğrettiğini bilecektir. 

11 Bunun için sizi bir Baba olarak hazırlıyorum ki, 1950'den sonra kalabalığa çıkıp benim adımla 

konuşmak zorunda kaldığınızda, gerçek olan sözüm kirlilik ve yalanlarla karışmasın ─ öyle ki, billur gibi 

berrak bir su gibi akıp gitsin. Çünkü bu suyun kaynağı olan Ruhum berrak ve saftır ve dudaklarınızdan 

çıkan da saf olmalıdır. 

12 Her zaman saf olmanızı, insanlar arasında bir vaha gibi olmanızı, gerçeğe susamış herkesin 

susuzluğunu gidermesini ve bu suda çamurun kirliliğini bulmamasını istiyorum. 

13 Bu eğitim dönemi sona erdiğinde Bana şöyle diyeceksiniz: "Baba, neden bu kadar kısa bir süre 

bizimle birlikte oldun? Neden bu kadar çabuk gittin?" Ama size cevap vereceğim: Üçüncü Çağ 

öğrencilerime verdiğim eğitimin süresi sonsuzluk saatiyle belirlenmiştir ve bu sayede geçmiş zamanların 

derslerini anlayabilecek ve devam ettirebileceksiniz. Size başka türlü bir talimat vermedim. 

14 Sözlerimin sonuna kadar size emirlerimi işaret etmeliyim ki imtihan anında bocalamayasınız. Her 

sorunuza bir yanıt, her kuşkunuza bir ışık, her zayıflığınıza yasamın gücü olsun istiyorum. O zaman 

görevinizi yerine getirirken zafer kazanabilecek ve bunu yaparken, zamanın başlangıcından beri size 

emanet ettiğim en güzel ve en yüce görevde ruhunuzu tazeleyebileceksiniz; bu görev sevgiyle kurtarmak 

ve bağışlamak, iyilik yapmaktır ─kendinizin iyiliği için değil, Babanızı memnun etmek ve ruhunuzu 

mükemmelleştirmek için. 

15 Görevinizi yerine getirmek size huzur verecek ve bir kez sevginin gücüyle güçlendiğinizde, bugün 

çıplak, aç ve hasta olan bu insanlığa, sadece iyilik yapmanın ruhlarına Tanrı'nın huzuru olan merhemi 

getireceğini öğreteceksiniz. 

16 Benim adıma insanlara getireceğiniz öğreti bu olacak, bir gün ruhun en yüksek iyiliği olan esenlik 

ve huzuru artık ne bilimde, ne zenginlikte ne de bu dünyanın hareketlerinde bulamayacaklar. O zaman 

yollarında alçakgönüllü kardeşim, öğrencim, havarimle karşılaşacaklar; o, ─övünmeden, görevinin 

trompetini çalmadan─ sevgi ve doğruluk eserleriyle öğretir. O zaman insanlar barışın sırrını keşfedecek ve 

krallığımdan mükemmel barışı almak için kalplerini arındıracaklar. Çünkü insanların huzuru çoğu zaman 
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birbirlerinden korkmalarıyla yok olur. Bu sadece görünürdeki huzurdur, huzursuzluktur. Bununla 

ruhunuzda huzur bulamazsınız. 

17 Savaşın, öğrencilerim, çocuklarımın yüreğinde daha iyi bir dünyada, güçlü bir dünyada 

yaşayabilecekleri bir barış krallığı oluşturun ─bugün Bana sundukları zayıf dünyada değil. Çünkü zayıf bir 

nefesle ya da doğanın güçlerini harekete geçirerek, insanların boş ve gururlu işlerini yok edebilirim. Ama 

bu Benim çocuklarımın işi ve ben ona saygı duyuyorum ─ meyvelerini vermesine izin veriyorum, çünkü 

biliyorum ki eninde sonunda, işlerinden yorulduklarında, Benim sevgimin öğretilerini kabul edecekler. 

18 Tüm çalışmalarımın kökeninde sevgi ve adalet vardır. Gördüğünüz her şey, akıl yoluyla ayırt 

edebildiğiniz her şey, en küçük atomlar bile sevgi ve adalet yolunda yaşar ve hareket eder. Çünkü her şey 

Benim tarafımdan yaratılmıştır ve Benim Ruhumda ne kirlilik ne de kusur vardır. 

19 İnsanın Bana gösterdiği ve hayatını, gücünü ve kibrini adadığı büyük eserlerin çoğunun kökeni 

sevgi ve adalet değildir ve bu kökene sahip olmayan her eser yok edilecek ve insanlar için meyve olarak 

yalnızca deneyimin ışığı kalacaktır. 

20 İnsan yeni yaşamını bilime dayandırdı, araştırdı ve gurur kulesini, Babil kulesini inşa etti; bu 

kuleden Bana ibadet etmiyor, Beni tanımıyor. Ama size doğrusunu söyleyeyim, insan şaşkınlığa düşecek 

ve şaşkınlığı içinde yeni Babil Kulesi'ni yıkacak. O zaman insanlık, Birinci Çağ'dan bu yana Bana karşı 

kibir ve güvensizlik kulesini inşa ettiğini ve bunun geçmiş zamanlarda yarattığı sonuçların Üçüncü Çağ'da 

tekrarlanacağını anlayacaktır. 

21 Materyalizm, kibir ve gurur yıkılacak ve insanlar arasında kafa karışıklığı baş gösterecektir. 

22 Bilginler bilgeliklerinden şüphe edecek, bilim adamları ─amacı bulduklarını düşündüklerinde─ 

anlaşılmaz bir gizemle karşılaşacaklardır. Doğanın güçleri, sevgiyle kullanılmadıkları için bilim 

insanlarına karşı dönecek ve insanlar arasında kaos hüküm sürecektir. 

23 Unutmayın ki başlangıç ve son, bilim ve bilgi benim. İnsanlara bu ışığı verdim ve onları iyiliğin 

hizmetinde kullandıklarında; ruhun ve aklın ortaya çıkması için onlara verdiğim armağanları ve 

yetenekleri kullandıklarında çalışmalarından hoşnut oldum. O zaman Bana saygı gösterdiler, kendilerine 

emanet ettiğim görevi sadakatle yerine getirdiler. Ama armağanlarını kötülüğün, kibrin, kendini yüceltme 

arzusunun hizmetinde kullandıklarında, Bana itaatsizlik ettiler, yolu saptırdılar, Beni gücendirdiler. Ama 

bilgeliğimle, onları İlahi planlarımı gerçekleştirmek için kullandım, onları insanlık için örnek olarak, 

adaletimin araçları olarak kullandım. 

24 Ben bilim düşmanı mıyım? Çocuklarımın ilerlemesi ve gelişmesi önünde bir engel miyim? Eğer 

biri bu görüşteyse, bunun nedeni sözümü nasıl yorumlayacağını anlamamış, Baba'yı kendi gerçeğinde 

anlamamış olmasıdır. İnsanda var olan her yetenek ya da kabiliyetin bir gelişimi olmalıdır, çünkü gelişim 

Evrensel Yasadır. 

Yarattığım her şey kendini mükemmelleştirmeli, hepiniz Bana dönmelisiniz ─ saf, mükemmel ve 

çoğalmış olarak. Ama insan iradesine kısa bir süre için müdahale ettiysem, bunun nedeni günahın ve insan 

kötülüğünün bir sınırı olmasıdır, bu da Benim adaletimdir. 

25 İnsanlık bu potadan bir kez geçtiğinde, gerçeğin ışığı karanlığa karşı zafer kazandığında, o zaman 

─ ey sevgili insanlar─ insanlar sağlam temeller üzerine yeni kuleyi inşa edecekler; bu kule Tanrı'ya şükran 

tapınağı, varlığım hakkında hiçbir tartışmanın olmadığı, tek olanın bilgisinin herkesin bilgisi olduğu bir 

barış mabedi olacak. Yasama karşı putperestlik, gizlilik ya da aldatma olmayacak. 

O zaman, benim yardımımla, insanlar bu gözyaşı vadisinde tüm erdemlerin çiçek açacağı, tüm 

bilimlerin mükemmelleşeceği bir barış dünyası kuracaklar. Tüm kurumların bağrında, onlara "Birbirinizi 

sevin" diyen sesimin yankılandığını hissedecekler ve uyumlu yaşamlarında insanlar ebedi vatanın bir 

görüntüsünü tanıyacaklar. 

26 Eğer insan, kusurlarına rağmen, bu kadar çok şey keşfetmişse ─izlediğinde, dua ettiğinde ve 

kendini Bana verdiğinde ilk olarak ne olacak? Benim ışık ve hakikat kaynağıma saygı, alçakgönüllülük ve 

sevgiyle yaklaştığında ne olacak? Kutsal Ruh, gizli hazinesinde sakladığı tüm vahiyleri insanların üzerine 

dökecektir. 

Bu gerçekleştiğinde, bilim adamının artık beynini yormasına ve kitaplarına başvurmasına gerek 

kalmayacaktır, çünkü ruhu onu Benim bilgeliğimin tükenmez kaynağına götürecektir. Orada Beni onu 

beklerken, ona yeni ve büyük dersler açıklamak için her zaman onu beklerken bulacaktır. Böylece 

insanları vahiyden vahye, evden eve, mükemmellikten mükemmelliğe sonsuzluğa kadar götüreceğim. 
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27 Gelecek olan bu zamanlar için sizi hazırlıyorum. Hepiniz bu vaatlerin gerçekleşmesine tanık 

olacaksınız, hepiniz Rab'bin konserinde ahenkli bir nota olacak kadar şanslı olacaksınız. 

Yasalarımı ihlal ettiğinizde adaletimi ortaya çıkarmak için sizi kullanıyorsam, emirlerime uygun 

yaşadığınızda da sizi vahiylerimle, sevgi mesajlarımla ödüllendirmek için kullanacağım. 

28 Bugün çocuklarımın yüreğinde bir sığınak inşa ediyorum. Ancak bu inşaatta hepinizin desteğine 

güvenmek zorundayım. 

29 Ey insanlar, Baba hangi tapınağı kastediyor? Ruhunun. Çünkü şu anda onu harabe halinde 

görüyorum. Ama onu yeniden inşa etmenize yardım edeceğim. 

30 Rab'bin mabedi her zaman var olmuştur, ne başlangıcı ne de sonu vardır, O'nun kendi eseridir. Her 

şeyin uyum ve mükemmellik içinde olduğunu hissedebilmeniz için sizin hazırlanmanızı bekleyen O'nun 

ilahi ve sonsuz Ruhudur. 

31 Evrenin enginliğinin ortasında bir atom olan gezegeniniz, bu ahenkli tapınağın bir görüntüsü olma 

görevini üstlenmiştir. 

32 Bu nedenle, yalnızca söz ya da teori olmayan bu bilgiye ulaştığınızda ─ hayır, müritler, 

hissettiğiniz ve yaşadığınız bir şey olan bu bilgiye ulaştığınızda, artık taştan kiliselere ihtiyacınız 

kalmayacaktır. Ruhunuz, Rabbini daha iyi tanımasına engel olan bu yerlere karşı hiçbir arzu 

duymayacaktır. Özgürlüğü arayacak ve ona emanet ettiğim kutsanmış lütufta, mükemmelliğine giden 

merdiveni bulacaktır. 

33 Bu, insan Benim tarafımdan eşlik edildiğini ve kabul gördüğünü hissettiğinde, ayaklarının altında 

kirli toz olmadığını fark ettiğinde gerçekleşecektir. O zaman evinin Benim için küçük bir mabet olduğunu, 

dünyasının, yaratılışın enginliği içinde sadece bir atom olmasına rağmen, bütünüyle Tanrı'nın Evrensel 

Mabedi olduğunu anlayacaktır. 

34 Çocuklarımın kendilerini mükemmelleştirdikleri tüm dünyalar sonsuz büyüklükte bir bahçe 

gibidir. Bugün hala körpe filizlersiniz, ama size söz veriyorum, öğretilerimin berrak sularından mahrum 

kalmayacaksınız ve onların sulanmasıyla bilgelik ve sevgide daha da artacaksınız; ta ki sonsuzlukta bir 

gün, ağaçlar bolca olgunlaşmış meyveler verdiğinde, İlahi Bahçıvan kendi sevgisinin meyvelerini tadarak 

işinde kendini yenileyebilecektir. 

35 Sizi böyle hazırlıyorum, öğrencilerim, önünüze Yaşam Kitabı'nı açıyorum, öyle ki artık Bana 

tapınmak için belirli bir yer istemeyesiniz ─böylece Beni her yerde ve her an hissedesiniz ─kırlarda, 

vadilerde, dağlarda ya da deniz kenarında olsun. Senin herhangi bir yerdeki varlığın oranın kutsanması 

için yeterlidir çünkü ben senin içindeyim. 

36 Sizinle bu şekilde konuştuğumda ve size talimat verdiğimde, bu sizi geleneksel olarak sahip 

olduğunuz fanatizmden kurtarmak içindir ─aranızda yeni bir fanatizm yaratmak için değil. 

37 Öğretilerimin derin olmasına rağmen basit ve açık olduğunun farkına varın. 

38 Öğretmen olmadan önce, Benden öğrenen iyi öğrenciler olmanızı istiyorum, böylece insanlar 

kafanızı karıştırmasın, her soruya kesinlik ve doğrulukla, nezaket ve sevgiyle cevap verin, çünkü böyle bir 

söz kalplere en çok nüfuz eder. 

39 Size birçok durumda bir bilgelik ve sevgi sözünün bir ruhu kurtarmaya yettiğini, o sözün 

unutulmadığını çünkü o ruhta ebedi ateşten bir mühür gibi kaldığını ve onun kurtuluşu olan bu sözü sadece 

dünyevi yaşamında değil, öbür dünyada bile sakladığını söyledim. 

Bu nedenle, ruhlar için esenliğe giden yolu açan bir anahtar gibi olan Sözümü size miras olarak 

bırakıyorum. Yol ayrımlarından korkmayın, talihsizliklerinizin size ağırlık yapmasına izin vermeyin, 

şüpheyi ortadan kaldırın, kendinizi benim öğretime bırakın, o zaman bu güç size büyük mutluluk 

verecektir. Zayıfların vay haline, öğretilerimle güçlenmeyenlerin vay haline, çünkü onlar yolda 

tökezlemeye devam edecekler! 

40 Halkımın, tanığımın, öğrencimin, yoluna koyduğum kalabalıkları kurtarabilmesi için yollarda 

güçlü olan olmasını istiyorum. 

41 Bugün ruhunuzun gücünü henüz kavrayamıyorsunuz çünkü hâlâ imanınız zayıf. Ama ben bu 

inancı büyük sınavlardan geçerek güçlendireceğim. Ama Bana duyduğunuz güveni kendinize de 

duymalısınız, çünkü içinizde taşıdığınız armağanları size Ben verdim. 

42 Yakında insan aklı aracılığıyla yaptığım duyuru sona erecek ve 1950'den sonra artık bu duyuru 

aracılığıyla beni duyamayacaksınız. Ama Beni çağırmak ya da ruh dünyamı çağırmak için ses taşıyıcısı ya 
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da armağan taşıyıcısı olanlara başvurmayacaksınız. En büyük sınavda bile Benim İsteğime karşı gelmeye 

çalışmayacaksınız. 

43 Kendinizi hazırlayın ki öğretilerimin gücüyle pek çok olayın meydana gelmesini önleyebilesiniz ve 

İradem olduğu sürece bunlardan kaçınabilesiniz. Ancak uyursanız, bu denemeler gelip işinizi daha da 

zorlaştırmak zorunda kalacaktır. 

44 Ruhlarında sizinle aynı armağanlara sahip olmalarına rağmen, sizin için çizdiğim yollardan başka 

yollarda yürüyen ne kadar çok erkek ve kadın var. Bu erkek ve kadınlar sizde iyi bir öğretmen bulurlarsa, 

bu armağanların nedenini öğrenecekler ve öğretilerimin bilgisinde geniş kapsamlı bir gelişime 

ulaşacaklardır. Ancak yollarında iyi bir öğretmen bulamazlarsa, bazıları kafa karışıklığına düşecek, 

diğerleri yeteneklerini kendi hayal güçlerine ve iradelerine göre ortaya çıkarmak için kullanacak ve yine 

diğerleri görünmez güçlerin araçları haline gelecektir; bunlar ışığın olduğu kadar karanlığın da güçleri 

olabilir. 

45 O halde öğrenciler, görevinizi yerine getirme konusunda uyumayın. 1950'den sonra size 

misyonunuz üzerinde düşünmeniz için bir süre tanıyacağım ve bu düşünme sürecinde benim 

öğretilerimdeki bilgi birliğine ulaşacaksınız. Bu birlik sayesinde olaylarla ve mücadeleyle yüzleşeceksiniz. 

46 Böylece sizi tüm denemelere karşı uyarıyorum ve bu tezahürde aranızda bulunuşumun son yılında 

sizinle tüm tehlikeler hakkında konuşacağım ve onları nasıl aşacağınızı söyleyeceğim. 

47 Şimdi size söylediklerimi dinleyin: Büyük bir Kilise'nin bağrında, din adamları insanlığa Kutsal 

Ruh'tan söz edecekler. Üçüncü Çağ'dan söz edecekler. Yedi Mühür'den söz edecekler. Yüz kırk dört bin 

kişiyi seçtiklerini iddia ederek kiliselere bir çağrıda bulunacaklar ve onları İrademle seçilmiş olanları 

işaretlediğim işaretle mühürleyecekler. Ama bütün insanlara acı çektireceğim, insanlığın din adamlarına 

vicdan aracılığıyla Kendimi göstereceğim ve onları büyük sınavlara tabi tutacağım. 

O zaman, bu kanıtları vermek için hanginizi kullanacağımı bileceğim. Size verdiğim ikna gücüyle sizin 

aracılığınızla konuşacağım. 

48 Kutsal Ruh'un vahiylerini insanlığa açıklayanlar insanlar olmayacaktır, çünkü Rab'bin yüce 

öğütlerinde yalnızca O vardır. 

49 Teslis-Meryem ruhani doktrini size herhangi bir insan tarafından açıklanmamıştır. Ben, Baba, 

bunu size İlk Çağ'da peygamberlerim aracılığıyla zaten duyurmuştum. Baba'nın "Sözü" olan İsa 

aracılığıyla bunu size duyuruyorum, çok uzak olmayan bir vahiy olarak size söz veriyorum. 

50 Bu Üçüncü Çağ'da, Kendimi insan aklı aracılığıyla tezahür ettirerek, vaadimi yerine getirdim ve 

saklı olan dersleri açığa çıkardım. Ruhunuza armağanları bahşeden insan değildi; Benden çıktığınızda 

onları size emanet ettim. 

51 Alınlarınızdaki Üçlü Birlik sembolünü işaretleyen insan değildi. Sizi ruhla işaretleyen Tanrı'ydı. 

Görevinizi belirleyen insan değildi, benim yüce sesimdi. 

52 Baba insanların böyle bir saygısızlık ve aldatmacaya düşmesine nasıl izin verir? Ben, kurban 

edilmiş Kuzu, tüm yaratılmışların kaderini içeren Bilgelik Kitabı'nın, Büyük Yaşam Kitabı'nın mühürlerini 

açmaya layık olan tek kişiyim. Ben, İlahi Söz'ün Alfa ve Omega'sı, size İlahiliğimin mahrem ifşaatlarını 

anlatabilecek tek kişiyim. Dünyevi düşünen ve saygısız birinin cahilleri kandırmak ve insanlar arasında 

kendini yüceltmek için İlahi dersleri kendi isteğine göre harcamasına nasıl izin verebilirim? 

53 Bu küfürlerin işaretleri (aranızda bile) görünür hale gelecektir, ancak bu sadece siz sevgili 

insanların uyanması için olacaktır. İnsanlar arasında küfür belirtileri, sahte tanıklıklar, sahte mucizeler 

ortaya çıkacak; sahte peygamberler, Tanrısallığıma atfedilecek sahte tezahürler görünecek. Ama bu sadece 

ruhların ilerlemesine, Kutsal Ruh'un gelişine, peygamberliklerimin ve tüm vaatlerimin gerçekleşmesine 

duyduğum arzunun kanıtı olacaktır. 

54 İnsanların arasına ruhani varışımın zamanını geciktirmeyin, eksik hazırlığınızla çalışmalarınız 

aracılığıyla insanlık arasında tezahür etmeme engel olmayın. Çünkü siz Kurtarıcı olmasanız da, insanları 

kurtaracağınızı ilan etmeseniz de, bu işte sadece siz olmasanız da, benim kurtuluş tohumumu sabırla 

bekleyen verimli toprak oldunuz. Sizler, bu zamanda barışın tesisi için savaşmakta olan ışık lejyonlarımın, 

barış ve hakikat ordularımın bir parçasısınız. 

Ama ben sizi güçlü İsrail olarak görevinizi yerine getirebilmeniz için hazırlıyorum, daha önce hiç 

yerine getirmediğiniz ama bugün tamamlamanız gereken bir görev; öyle ki sizi bekleyen ışık evine 
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ulaşabilesiniz, oradan başka ufukları görebilesiniz, Benim adaletimi ve sevgimi uygulayabilesiniz ve 

Tanrı'nın bağrında yerinizi alana kadar kendinizi mükemmellik seviyesine yükseltebilesiniz. 

55 Bunlar size aktardığım fanteziler mi? Hayır, millet. İnsanlar olarak sizlere ahlaki eğitim veriyor ve 

evlerinizde sevgi ve barış içinde yaşayabilmeniz, ekmeğinizin acı olmaması için sizi erdemle donatıyorum. 

Öğrettiklerim esenlik, cesaret ve ilerleme getirir, ancak bu beslenme ruhunuz için yeterli değildir. 

Ruhunuz, dünyevi bedeninin ölümünden sonra sonsuzluğa doğru yolculuğuna devam etmek için daha 

yüksek bir besinden yoksundur. Bu yolculuk için insana fanteziler olarak görünen ruh öğretilerini 

veriyorum ─ en uyanık hayal gücüne bile derin ve anlaşılmaz dersler. Bu anahtarı ruhunuza emanet 

ediyorum ki yolunda karşılaştığı tüm kapıları açmak için kullanabilsin ve böylece ruhani mükemmelliğe 

doğru yolculuğuna devam edebilsin. 

56 Benim öğretilerim tüm öğretileri içerir. O, "yol, gerçek ve yaşam "dır. Bu nedenle, varoluşunuzun 

her anında onu takip etmelisiniz. 

57 İlahi olana ruhunuzda en yüksek yeri verin ve bedene hakkı olanı verin. Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, 

İmparator'a ait olanı İmparator'a verin! 

58 Yaşamınızda doğru olmayı öğrendiğinizde, adımlarınız sağlam olacak ve şüphe ve güvensizlik 

ortadan kalkacaktır. 

59 Vaaz verme zamanınız geldiğinde, zayıflıklarınız ve gereksiz ibadet eylemleriniz ortadan 

kalktığında ─ kendinizi yalnızca ruhunuz için gerekli ve canlandırıcı olan şeylerle meşgul ettiğinizde, o 

zaman işimi uygulamak için daha uzun bir zamanın tadını çıkaracaksınız. O zaman, yolda sahip 

olduklarınıza ihtiyaç duyan biriyle karşılaştığınızda, ne Thomas gibi şüpheci, ne Petrus gibi korkak, ne de 

Yahuda gibi gösteriş ve ayartmalar karşısında zayıf olacaksınız. 

60 Ruhunuz Bana şöyle der: "Efendim, neden bizi o olağanüstü ruhlarla karşılaştırıyorsunuz?" Ama 

Üstat size şöyle diyor: Doğrudur, İkinci Çağ'daki öğrencilerim, insanların ruhani ilerlemeleri için onların 

arasında çalışan büyük ruhlardı ─ o zamanki insanların ulaşamadığı bir ilerleme, ne de şimdiki zamanda. 

Ama onlar da sizin gibi ruhlardı ve sizin gibi insandılar. Erdemleri kusurlarına karşı mücadele etti; ama 

daha güçlü olan ruhları insani zayıflıkların üstesinden geldi ve kendilerini öğretilerimin uygulanmasına 

adadılar, erdemleri ve sevgileri sayesinde Öğretime tam olarak uymayı başardılar ve her birinin geride 

bıraktığı örnek, onları eğiten Üstada layık oldu. 

61 Sizler de bu Üçüncü Çağ'da sizinle konuşan Üstada layık büyük örnekler vereceksiniz. Benden ve 

kendinizden şüphe mi ediyorsunuz? Sözümü yorumlamanızı sabırla bekliyorum ve sizin de sabırla 

insanlığa talimat vermenizi istiyorum. 

62 Ben, en sabırlı Üstat, anlamadığınız dersi size açıkça anlatıyorum ve nasıl geçeceğinizi 

bilmediğiniz sınavı tekrar yolunuza koyuyorum. Sonra, onu geçtiğinizde ruhunuz kendini güçlü 

hissedecek ve Bana şükredecektir. Sonra Üstat Bilgelik Kitabı'nı alacak ve size yeni bir ders öğretecek. 

63 Ancak bu kitap kalbinizin mabedinde saklandığında, Üstat size şunu söyleyecektir: Artık öğrenci 

değilsiniz, Üstatsınız. Vahiylerimi bilmeyen insanlığa gidin ve onun önünde Bilgelik Kitabı'nı açın ve size 

öğrettiğim aynı sabırla hemcinslerinize öğretin. 

64 Size eksikliklerinizi gösterdiğimde, bunları düzeltebilmeniz içindi. İnsan kardeşlerinize 

gittiğinizde ve onlarda da aynı eksiklikleri bulduğunuzda, bunların sabır ve sevgiyle düzeltilebileceğini 

unutmayın. 

65 Öğretilerimde şiddeti mi öğütledim? Sana öğretmek için kırbaç kullandım mı? Hayır, öğrencilerim, 

sizi sevgiyle bağışladım. Siz erkekler: Arkadaşınıza karşı zaten sabrınız var mı? Eşler: Eşinize karşı sabırlı 

davrandınız mı? Ve siz iki eş: Çocuklarınızı yetiştirirken sabırlı davrandınız mı? Eğer bu şekilde hareket 

ettiyseniz, Benim gibi hareket etmişsiniz demektir. Eğer bunu yapmadıysanız, sizi affediyorum. Ama siz 

geçene kadar hayat yolculuğunuzda sizi sınayacağım. 

66 Bir kez daha size sözümü bir sevgi tohumu olarak bırakıyorum. Onu ektiğinizde, maddi tohumun 

bile ekildiği anda filizlenmediğini, daha şimdiden çiçek açıp meyve veremeyeceğini unutmayın. Tüm 

bunlar, yetiştirilmesi için sevgi, liyakat ve fedakârlık gerektirir. 

67 Size verdiğim toprak insanların yüreğidir, tohum ise Kutsal Ruh olarak benim vahiylerimdir. 

Kendinizi ekili tarlanıza adayın, onu sevin, kutsayın. Çünkü sizin örneğinizle, sizinle birlikte Üçüncü 

Çağ'ın ekicileri olacak yeni işçileri eğiteceksiniz. 
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68 Öğrettiklerimi tanımayı öğrenin. Nerede keşfedebilirsiniz? Ses taşıyıcısı tarafından söylenen 

sözlerde mi? Hayır, öğrenciler. Bu kelimenin özüne ilişkin talimatımı aldınız. Eğer Rabbinizle ruhtan ruha 

temas halindeyseniz ─ benim ilahi sesimi nasıl tanıyabilirsiniz? Ruhunun sesiyle. Orada sonsuza dek senin 

içinde olacak, sana öğreteceğim. 

69 Aşkım kalplerinizin en hassas tellerini titretecek. Ama vicdanınıza uygun olarak Benim ilahi 

konserimi duyacaksınız ve birçoğunuz Beni İsa'nın ruhani suretinde göreceksiniz. Size şunu belirtmeliyim 

ki, İsa'nın şekli Beni göreceğiniz en mükemmel yol değildir. Geçmiş zamanlarda size: "Tüm gözler Beni 

görecek" dediğimde, hepinizin gerçeği bileceğini anlamanızı sağladım, ancak her bir ruhun evrimine göre 

Kendimi sınırlayacağımı size söylemeliyim. Ama mükemmellik merdivenini tırmandıkça, Beni tüm 

görkemimle göreceğiniz kesindir. 

70 Şimdi Beni herhangi bir şekilde hayal etmeye çalışmayın. Düşünün: Eğer ruhunuz sınırlı olsa da öz 

ise, ışık ise ─ o zaman ne başlangıcı ne de sonu olan Rabbinizin Evrensel Ruhu nasıl bir şekle sahip 

olabilir? Bilinmeyeni İlahi Bilgelik Kitabıma bırak. 

İzleyin ve dua edin; insan ölümü ruhunuzu özgür bıraktığında, onun için sonsuz vahiy kitabımdaki 

başka bir perdeyi kaldıracağım, böylece Baba'yı tanıyabilecek ve kendini bilebilecek ─ böylece öbür 

dünyaya ulaştığınızda, daha iyi bir dünyanın, sizi bekleyen ama içinde yaşadığınız son dünya olmayacak 

harika bir dünyanın tefekkürüyle mest olabilirsiniz. 

71 Dua edin, insanlar, insanlık için dua edin. Dualarınızla ya da duasız, ben herkesin yanındayım. 

Ama çocuklarım arasında birbirini sevme duasının yeşermesini arzu ediyorum. 

72 Dünyanızı ziyaret ettim ve ihtiyaçlarınızı görerek size bir sevgi armağanı bıraktım. Benim ilahi 

dilimi öğrenmek istemedin. Ancak ben, kusurlu olsa da sizinkini biliyorum. 

73 Yolumda kararlılıkla yürüdüğünüzde mucizelerle dolu olduğunu göreceksiniz. Mucizeler 

zamanının sona erdiğini size kim söyledi? Varlığınız bir sevgi mucizesi değil mi? Çevrenizi tehdit eden 

tehlikenin farkında değil misiniz? Dünyanızı çevreleyen tehlikenin farkında değil misiniz? Neden yok 

olmuyorsunuz? Çünkü bir sevgi mucizesi sizi korur. 

74 Sizi çevreleyen her şey, çok sevdiğim çocuklarımı mutlu etmek için Benim tarafımdan muhteşem 

bir sevgi mucizesi olarak yaratıldı. 

75 Mucizeler zamanı sonsuza dek sürer. Tüm çocuklarım için hiç bitmeyen bir sevgi mucizesiyim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 315 
1 Ne mutlu Rablerinin çağrısına koşanlara! Kitabım size başka bir ders vermek üzere önünüzde 

açılıyor. Ruhumdan yayılan talimat sizinkinin özü ve yaşamıdır. Alın ve yiyin, çünkü o sonsuz yaşam 

ekmeğidir. 

2 Şu anda bu çok sayıdaki dinleyicimin kalbine öğretimi ekiyorum ve zamanı geldiğinde bunun 

meyvelerini toplayacağım. Sözüm kaybolmayacaktır çünkü onu varlığınızın en hassas yerinde, yani ruhsal 

ruhunuzda tutuyorum. 

3 Bu sevgi sofrasında açlığınızı ve susuzluğunuzu giderin. Mutsuzluğunuzu unutun ve acılarınızla 

ziyafet çekin ki bu anların tadını gerçekten çıkarabilesiniz. 

4 Acının ateşi yüreğinizi yakar ve onu yalnızca Sözümün berrak suyu söndürebilir. Bu nedenle, 

yaşayabilmeniz ve huzura kavuşabilmeniz için sizi Beni duymaya davet ediyorum. 

5 Evet, ey insanlar, sizi esenliğimin sahipleri yapmak istiyorum ki, daha sonra onu yeryüzünün 

yolları ve halkları arasında dağıtabilesiniz. Sizi hazırlamak ve barış mesajımın habercileri yapmak için sizi 

çağırdım. Bu zamanda Bana ihtiyacı olanın yalnızca siz olmadığınızı, sizi çevreleyen tüm insanlığın sevgi 

ve ışığa susamış olduğunu hatırlayın. 

6 Anlaşılmazsanız korkmayın ─ ışığım her anlayışı aydınlatır. Dillerin ve inançların çeşitliliğinde 

öğretilerimin yayılmasının önünde aşılmaz engeller görmeyin. 

7 Babil Kulesi hala ayakta durmaktadır, ancak spiritüalist insanların dünyada ortaya çıkmakta 

olduğu ve bu bölünme, farklılık ve kibir kulesinin temellerini yavaş yavaş yıkma görevine sahip oldukları 

da aynı derecede doğrudur. 

8 Hayat mücadelesinin ortasında barışı korumayı öğrenmenizi istiyorum, böylece hepiniz bu dünyayı 

tek bir yuva olarak görmeye devam edersiniz; geçici de olsa hepinizin yaşamak için ihtiyaç duyduğu 

sıcaklığı ve besini sağlayan bir yuva. 

9 Bu yaşamı geride bıraktıktan sonra ruhani yaşamın size verebileceği huzuru henüz düşünmeyin. 

Bu dünyada hâlâ yapmanız gereken pek çok şey olduğunu düşünün. Bunun yerine, daha iyi bir dünyaya 

layık olabilmek için mümkün olan en büyük erdemleri elde etmekle meşgul olun. Ve bunu 

düşündüğünüzde, merhametimin size dünyada bahşettiği günleri nasıl kullanacağınızı bileceğinizden 

şüphe etmeyin. 

10 Hayat yolunuzda bir sevgi izi bırakın. Çünkü bunu yapmazsanız, esenlik krallığına giremezsiniz. 

11 Eğer Beni seviyorsanız, Bana inanıyorsanız, Beni memnun etmek ve ruhunuzda huzurlu bir 

gelecek yaratmak istiyorsanız, o zaman bu talimatı yanınıza alın, samimiyet ve doğrulukla uygulayın. Bu 

gerçekleştiğinde, tüm varlığınızda çok büyük bir teşvik ve aydınlanma yaşayacaksınız, çünkü o zaman 

Beni örnek alacaksınız. 

12 Mücadeleniz sona erdiğinde, kalbinizde size şöyle diyen sonsuz, göksel bir ses duyabileceksiniz: 

"Çölde sesimi duyup ona inananlara ne mutlu! Çünkü o andan itibaren ilham aldığınız mükemmel bir 

ideale sahip oldunuz. Ne mutlu iftiralara, dayaklara ve aşağılamalara dayanabilenlere. Çünkü sonunda tüm 

yaralarınızı saracağınız yeryüzünü fethettiniz. 

13 Sözümü tutun, ey kutsanmış insanlar ─ bunun, insanların inşa etmek zorunda kalacağı yeni bir 

kulenin sağlam temeli olması gerektiğini unutmayın. Ancak ne insan kibrini ne de ilahi güç ve adalete 

güvensizliği simgeleyen kule değil; manevi yükselişi, sevgiyi, merhameti ve insanlar arasındaki uyumu 

simgeleyen manevi kule. 

14 Ruhsal tekâmülünüzde size yardımcı olmak için, Yasamı size hatırlatmak, Sözümü size açıklamak 

ve görevinizi belirlemek amacıyla, insan aklı aracılığıyla buradaki bu insanlarla temas kurmam kaçınılmaz 

olmuştur. 

15 Sözüm artık yanınızda olmadığında adımlarınıza nasıl rehberlik edeceğinizi bilmeniz için size 

emanet ettiğim yasalar, kurallar ve öğütler. İnsanın anlama yetisi aracılığıyla insanlığa verilen bu yasa ve 

bu normlar, ruhani armağanlar verdiğim insanların bunları nasıl doğru kullanacaklarını bilmelerine ve 

böylece hem kendilerinin hem de hemcinslerinin kafa karışıklığını önlemelerine hizmet edecektir. 

16 Size bir kez daha söylüyorum ki, ruhani gününüzdeki çalışmalarınız kederli olmayacak. Eğer 

hepiniz size emanet ettiğim çeşitli armağanları ve misyonları nasıl birleştireceğinizi bilirseniz, sınavlarda 
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yenilmez olacak bir birlik oluşturacaksınız, çünkü hepiniz kendinizi güçlü gösterecek ve Vaat Edilmiş 

Topraklara ulaşma mücadelesinde birbirinizi cesaretlendireceksiniz. 

17 Dünya şimdiki zamanda, İsrail halkının İkinci Çağ'da Beni beklediği gibi Beni beklemeye hazır 

değildi. Büyük peygamberlerim, ezilenleri özgürleştirmek ve dünyayı Söz'ün ışığıyla aydınlatmak için 

gelecek olan bir Mesih'i, bir Kurtarıcı'yı, Tanrı'nın Oğlu'nu müjdelemişlerdi. İnsanlar ne kadar çok acı 

çekerlerse, Vaat Edilen Kişi'nin gelişini o kadar çok özlüyorlardı; aşağılanma ve zulüm kâsesinden ne 

kadar çok içerlerse, Mesih'in varlığını o kadar çok özlüyorlardı ve her yerde Kurtarıcılarının gelişinin 

yakınlığını onlara anlatacak işaretler ve belirtiler arıyorlardı. 

18 Nesilden nesile ve ebeveynlerden çocuklara aktarılan ilahi vaat, Rab'bin seçilmiş halkının uzun bir 

süre boyunca izlemesine ve dua etmesine neden oldu. 

Sonunda halkıma geldim, ama hepsi Beni beklemesine rağmen, hepsi Beni tanıyamadı: bazıları bunu 

ruhani bir şekilde, diğerleri ise materyalist bir yorumla yaptı. 

Ama Benim varlığımı hisseden, Sözümün ışığında cennetin krallığını gören ve Benim tezahürüme 

inananların saflığı ve sevgisi Benim için yeterliydi. Beni sadakatle izleyenler ve Bende ruhsal 

Kurtarıcılarını görenler Bana yeterliydi, çünkü Ben bu dünyadan ayrıldıktan sonra Benim gerçeğime 

tanıklık edenler onlardı. 

19 Mesajım yeryüzündeki tüm halklara yönelik olmasına rağmen, çağrım seçilmiş halkın kalbine gitti, 

böylece onlar sözümün sözcüsü olacaklardı. Bununla birlikte, sadece insanlar benim varlığımı hissetmekle 

kalmadılar, aynı zamanda diğer uluslarda da insanlar benim gelişimin işaretlerini keşfedebildiler ve 

yeryüzündeki varlığımın zamanını hissettiler. 

20 Dünyaya Mesih olduğumu ilan ettiğimde ve Sözüm bir yaşam akışı olarak yürekleri beslemeye 

başladığında, bedenin ve ruhun açlığı ve sefaleti her yerdeydi. Tanrı'ya tapınmaları bile başka bir putperest 

külte dönüşerek saygısızlığa uğradığı için, bu halkı yalnızca umudun ışığı ayakta tutuyordu. 

21 Açlık, susuzluk, hastalık, esaret, karışıklık, cüzam, karanlık, sefalet ─ İmparator'un Tanrı'nın 

halkının omuzlarına yüklediği yük buydu. Bu yüzden Mesih özlendi, bu yüzden bir günden diğerine 

beklendi ve Sözüm kalplere ulaştığında ve onlara sevgiden, adaletten, kardeşlikten ve özgürlükten 

bahsettiğinde, kalabalıklar Beni izledi. 

Elim hastalara dokunduğunda, onlara huzur ve ilahi teselli hissettirdiğimde, sokaklarda ve meydanlarda 

kendilerini kontrol edemeden benim vaat edilen Mesih olduğuma tanıklık etmek için haykırdılar. 

22 Ama şimdi, bu Üçüncü Zaman'da ─ hangi insanlar Beni bekledi? Sözümün yerine gelmesini 

bekleyerek izleyen ve dua eden kimler var? Çok az. Çünkü peygamberlik bilgisini nesilden nesile aktaran 

insanları örnek almak yerine, yaptığınız şey budur: Sözümü zaman içinde sildiniz. 

Ama şunu bilin ki, İkinci Çağ'da İsa olarak verdiğim sözümde, tekrar geleceğime söz verdim, böylece 

sadece insan olarak geleceğimden bahsetmekle kalmayıp, aynı zamanda şu anda içinde yaşadığınız bu 

zamanda ruhen geleceğimi duyuran önceki zamanların peygamberlerinin sözlerini doğruladım. 

23 Dönüşümü bildiren alametler ve insanlar arasındaki varlığımın kanıtları yazıldı ve hepsi 

gerçekleşti. O zaman dünya neden Beni beklemedi? 

İnsanoğlu şu anda dünyada içtiği en acı kadehi boşaltıyor. O halde neden Beni özlemedi ve Beni 

çağırmadı? Çünkü onun materyalizmi öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, Beni yaşamından dışlamış, Beni 

kalbinden kovmuştur. Çünkü dua etmek ve O'nun isteğine itaat etmek için Rablerinin önünde eğilenler 

arasında alçakgönüllüler bile yoktur. 

24 Bugün insan kendini harika, bilgili, güçlü, kuvvetli ve bağımsız hissediyor. Bilimin ışığına sahiptir 

─ neden ruhun ışığına özlem duysun ki? O doğa güçlerinin efendisidir ─ öyleyse bunu kendi silahlarıyla 

yapabildiğine göre, neden gelip onu düşmanlarından kurtarmamı beklesin? 

25 Size geri dönme vaadimin gerçekleştiği sırada insanlık ruhsal olarak uykudaydı. Tek bir insan bile 

uyanık değildi ve Beni bekliyordu. Ve unutmayın ki, İlk Çağ'da Mesih'in vaadi tek bir halk içindi, ama 

Benim dönüş vaadim tüm uluslar içindi. 

26 Size doğrusunu söyleyeyim, benim ışığım dünya farkında olmadan doğudan batıya doğru şimşek 

gibi yol almaya başladı bile. 

27 Sözüm size geldi ve Beni akıllarını kullanmaya ve yeni mesajımı dünyaya iletmeye çağırmamın 

nedenini bilmeyen eğitimsiz insanları uyandırdı ve şaşırttı. 
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28 Bu mesaj tamamlandığında, artık bu aracılar vasıtasıyla konuşmayacağım ama bundan sonra 

Kendimi ruhlarda gizlice göstereceğim. Ama onu işitenlerin yüreklerine kazınan ve yeni bir kitapta yazılı 

olan Sözüm, dünya halklarına ve uluslarına bir barış tohumu, gerçek bilginin ışığı, insanların bedenine ve 

ruhuna eziyet eden her kötülüğün çaresi olarak getirilecektir. 

29 Sözüm, elçilerim istediğinde değil, benim isteğim olduğunda kalplere ulaşacaktır. Çünkü 

tohumumu gözeten, toprağını hazırlayan ve yolunu açan ben olacağım. Bunun halklara, uluslara ve 

ailelere akıllıca, doğru zamanda ulaşmasını sağlayacak olan benim. Zaten beklendiği zaman, kalpler 

vaatlerimi hatırladıkları için beklenti içinde olduklarında, derin rüyalarından, kendini beğenmişliklerinden, 

kibirlerinden, materyalizmlerinden ve kibirlerinden uyandıklarında gelecektir. 

30 Sözümün tezahürü etrafında toplanmış olan sizler: Gelişimi bekleyerek nasıl nöbet tutacağınızı 

bilmediğinize göre, en azından size söylemek için geldiğim sonsuz sevginin farkına vararak işimin 

değerini anlayın: Dönüşümü beklemediğinize göre, en azından şu andan itibaren dünyanın kurtuluşu için 

dua ederek ve yalvararak uyanık kalın. 

31 Her birinizi öğrencim yapmak, size miras olarak ebedi tohum olan Sözümü bırakmak ve ─içinize 

kendi tohumumu ektikten ve onu besledikten sonra─ bu sevgi armağanını tüm insan kardeşlerinize 

ulaştırmanız için sizi başka diyarlara temsilcilerim olarak göndermek için sizi aradım. 

32 Çocuklarımın inancına ve ruhanileşmesine açım. Size ruh verdim ki bu, sizi bu dünyayı dolduran 

diğer yaratıklardan üstün kılan bir parçamdır. 

İnsan, kendisine bahşettiğim nitelikler ve erdemler nedeniyle Bana benzer. Sevgi ve merhamet dolu bir 

yaşam sürebilmeniz için size her şeyi verdim. 

33 Reddedilme korkusuyla öğrettiklerimi gizlemeyin. Kendinizi onurlu bir şekilde hazırlarsanız, 

yasalarıma uymaya devam ederseniz, sizi kim azarlayabilir? Öğretilerim sizi en yüksek ahlaka ve 

maneviyata götürür ve inançlarını başka şekillerde ifade edenlerin yanı sıra başka ırklara veya başka 

sınıflara mensup olanlarla da barış içinde yaşayabilirsiniz. Sizden sadece en saf ruhsallaştırma mührünü 

ifade etmenizi istiyorum ki bu çalışmanın müritleri olarak tanınabilesiniz. 

Bu nedenle, kendinizi hemcinslerinizden ne daha büyük ne de daha küçük hissedin, ama Sözümü 

onlara ulaştırarak onlara yardımcı olma görevini hissedin ki onlar da benim öğrencilerim olabilsinler. 

34 Hepiniz eşit olarak sahip olabilesiniz, barış içinde yaşayabilesiniz ve onu yeteneklerinizi 

geliştirmek ve ruhunuzu yeni evine yükselmeye hazırlamak için geçici bir ev olarak kullanabilesiniz diye 

size yeryüzünü verdim. 

Size, "Rab'bin evinde birçok köşk vardır" demiştim. Yukarı doğru ilerledikçe onları tanıyacaksınız. Her 

biriniz artan ölçülerde Bana yaklaşacaksınız ve bu "konutlara" çalışmalarınıza göre sizler tarafından 

ulaşılacak. Çünkü her şey ilahi düzene ve adalete tabidir. 

35 Hiç kimse bir aşamadan diğerine adımınızı durduramayacak ve her birinin sonunda hem sizin hem 

de benim ruhumda bir sevinç ve kutlama olacak. 

36 Böylece sizi hazırlıyorum ki, kat etmeniz gereken yolun uzun olduğunu bilesiniz ve ilk işlerinizle 

yetinmeyesiniz ─ onların size o evlerin kapısını açacağını düşünesiniz. 

Ayrıca, bir ruhun bir aşamanın sonuna gelip, sayısız engelin üstesinden geldikten sonra, büyük 

mücadeleleri, acı dolu günleri ve huzur dolu saatleriyle kat ettiği yolu düşünmek için duraklamasının güzel 

ve tatmin edici olduğunu da söylüyorum. Sonunda, zafer, ödül ve etrafınızda parlayan doğruluk ve 

Babanızın Ruhu vardır ─ mevcut, görkemli, çocuğu kutsar, bir sonraki aşamaya hazırlandığı koynunda 

dinlenmesine izin verir ve böylece birinden diğerine ilerler, sonunda en yüksek tamamlanmaya ulaşana 

kadar, sonra Benimle sonsuza dek yaşamak için. 

37 Şimdilik, yeryüzündeki kaderinizi gerçekleştirin. Kavganın hüküm sürdüğü yere barış getirin ─ 

nefretin hüküm sürdüğü yerde sevin ve bencilliğin hüküm sürdüğü yerde hayırsever olun. Bu yolun 

sonuna ulaştığınızda, insan kardeşlerinize verdiklerinizi size ilgiyle iade edeceğim. 

38 Bu, zihinlerinizin kavrayabileceği basit ve açık Sözümdür. Bağlılığınız ve ilginiz beni çok 

memnun etti. Her birinizde talimatlarıma uyma, kendinizi yenileme, mükemmelleştirme ve ruhen ve 

bedenen sağlıklı, birbirini seven, birbirini tanıyan ve insanlığa ışık, güç ve barış gönderen tek bir ruhta 

birleşen bir aile oluşturma arzusu görüyorum. 
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39 Tanrısallığımın ışığı, Baba'nın çocuklarına miras olarak verdiği en yüce armağan olarak her 

ruhtadır. Bu nedenle tüm yarattıklarım arasında en yücesiniz, çünkü içinizde kim olduğunuzu, Kimden 

geldiğinizi, kaderinizin ne olduğunu ve nereye gittiğinizi bilmenizi sağlayan Ruh'un ışığına sahipsiniz. 

40 Şimdi ruhunuz, ileriye doğru bir adım atması gereken, mükemmelliğinizin ve ruhsallaşmanızın 

hedefi olan Bana daha fazla yükseleceği daha büyük bir ışık zamanında yaşıyor. 

41 Yakup'un rüyasında gördüğü merdiven bugün her ruhun önünde ışıl ışıl yükselmekte, onu 

tırmanmaya ve insanların çözemediği sırları öğrenmeye davet etmektedir. 

42 Şimdi ruh ve insan aklı için, geçmiş zamanlarda size verilmiş olan ama sembolik bir dille ya da 

benzetmelerle verildikleri için doğru yorumlayamadığınız tüm o vahiylerin içeriğini, özünü ya da anlamını 

keşfedebileceğiniz bir berraklık zamanıdır. 

43 İnsanoğlunun ruhsallaşma eksikliği, aklın ilahi mesajlarda yer alan her bir kelime veya figürde 

saklı olan gerçeği tanımamasının nedeni olmuştur. Bu yüzden insanlık, anlamadan da olsa tek yapmaları 

gerekenin inanmak olduğunu varsaymıştır. Şimdi size söylüyorum, ben kimse için bir gizem değilim; bu 

"gizemi" yaratan sizin ruh yüceliğinden yoksunluğunuz, dua eksikliğiniz ve hayırseverlik ve 

alçakgönüllülük eksikliğinizdir. 

44 Ben hiç sır olamam çünkü Ben her yerdeyim ve var olan ve sizi çevreleyen her şeyde Kendimi 

açıkça gösteririm. Ama inatla Beni görmediğinizi iddia ederseniz, size Kendimi gösterdiğimde gözlerinizi 

kapatırsanız ya da sizi çağırdığımda Benden kaçarsanız, sizin için aşılmaz bir gizem olarak kalmak 

zorunda kalacağım. 

45 Yakup'un rüya imgelerinde gördüğü merdivenin önemini biliyor musunuz? Bu merdiven ruhların 

yaşamını ve gelişimini temsil eder. 

Yakup'un bedeni vahiy anında uykudaydı, ama ruhu uyanıktı. Duayı kullanarak kendisini Babasına 

yükseltmişti ve ruhu ışık bölgelerine girdiğinde, tüm insanlık olan halkına ruhani vahiylerin ve gerçeklerin 

bir tanıklığı olarak kalacak olan göksel bir mesaj alabildi. Çünkü "İsrail" dünyasal bir isim değil, ruhsal bir 

isimdir. 

46 Yakup merdivenin yeryüzünde durduğunu ve tepesinin gökyüzüne değdiğini gördü. Bu, ruhun 

yeryüzünde etten bedenle başlayan ve ruhun ışığını ve özünü her türlü maddi etkiden uzakta 

Babasınınkiyle birleştirdiğinde sona eren yukarı doğru gelişiminin yolunu gösterir. 

47 Patrik o merdivende meleklerin inip çıktığını gördü. Bu, aralıksız doğum ve ölümü, ruhların ışık 

arzusuyla ya da ruhani dünyaya dönüşlerinde biraz daha yükselmek için kendilerini kefaret etme ve 

arındırma göreviyle sürekli gelip gitmelerini sembolize ediyordu. Mükemmelliğe götüren ruh gelişimi 

yoludur. Yakup'un merdivenin tepesinde Yehova'nın simgesel figürünü görmesinin nedeni budur; bu da 

Tanrı'nın mükemmelliğinizin, çabalarınızın hedefi ve sonsuz mutluluğun yüce ödülü olduğunu gösterir ─ 

Baba'nın kucağına ulaşmak için verilen zorlu mücadelelerin, uzun acıların ve azmin ödülü. 

48 Ruh, kaderin ve sınavların darbelerinde her zaman yükselmek için liyakat kazanma fırsatı bulur. 

Her denemede, sizi bir basamak daha tırmanmaya davet eden Yakup'un merdiveni sembolize edilirdi. 

49 Bu büyük bir vahiydi, ey öğrenciler, çünkü içinde size Ruhsal Yaşam'dan söz ediliyordu; hem de 

ruhun İlahi Olan'a, Yüce Olan'a, Saf Olan'a, İyi Olan'a ve Gerçek Olan'a tapınmaya uyanmasının henüz 

yeni başladığı bir zamanda. 

50 Bu mesaj sadece tek bir aileye, hatta tek bir halka yönelik olamazdı; özü ruhani idi ve bu nedenle 

evrensel bir öneme sahipti. İşte bu nedenle Baba'nın sesi Yakup'la konuştu: "Ben Yehova'yım, İbrahim'in 

Tanrısı ve İshak'ın Tanrısı. İçinde bulunduğunuz ülkeyi size ve soyunuza vereceğim; soyunuz toprağın 

tozu gibi çok olacak. Batıya, doğuya, kuzeye ve güneye yayılacaksınız ve yeryüzünün bütün aileleri sizde 

ve soyunuzda kutsanacak." 

51 Bu mesaj size önemsiz gibi görünebilir, ancak ruhani içeriği bakımından son derece derindir. Ama 

insanlar buna hiç önem vermedikleri, her işaretten ya da ruhani vahiyden kaçındıkları için bunun ruhani 

anlamını nasıl keşfedebilirlerdi? Başka bir zamanda, dünyada ruhun uyanışının henüz yeni başladığı bir 

dönemde, görevinizde sizi cesaretlendirmek için size verdiğim bu mesajın yorumunu Ben Kendim vermek 

zorunda kaldım. 

52 Günden güne işaretler ortaya çıkıyor ve size bir çağın sonundan söz eden olaylar oluyor. 

53 İnsan bilimi, insanın materyalizminde ulaşabileceği sınıra ulaşmıştır. Çünkü ruhani sevgi, iyilik ve 

mükemmellik idealinden ilham alan bilim, sizin onu götürdüğünüzden çok daha ileriye gidebilir. 
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54 Bilimsel ilerlemenizin karşılıklı sevgiyle motive edilmediğinin kanıtı, halkların ahlaki çöküşüdür, 

kardeş kavgasıdır, her yerde hüküm süren açlık ve sefalettir, ruhani olanın cehaletidir. 

55 Kibirle dolu büyük uluslar, yarattıkları sahte dünyanın kırılganlığının farkında olmadan ayaklanır, 

güçleriyle övünür, silahlarıyla dünyayı tehdit eder, zekaları ve bilimleriyle gurur duyarlar; çünkü 

adaletimin hafif bir dokunuşu bu yapay dünyanın yok olması için yeterli olacaktır. Ancak kendi eserini 

yok eden insanın kendi eli olacaktır; daha önce yarattığını yok etmenin yolunu icat edecek olan onun aklı 

olacaktır. Gelecek kuşakların yararına kullanılmaya devam etsinler diye, yalnızca insana iyi meyve veren 

insan işlerinin kalıcı olmasını sağlayacağım. Ancak yozlaşmış ya da bencil bir amaca hizmet eden her şey 

benim amansız yargımın ateşinde yok olacaktır. 

56 Materyalist bir insanlık tarafından yaratılan ve yok edilen bir dünyanın kalıntıları üzerinde, 

temelleri deneyim olan ve hedefi ruhunun yukarı doğru gelişimi ideali olan yeni bir dünya yükselecektir. 

57 Ahlakı maneviyattan kaynaklanan bir insanlığın ilerlemesini hayal edin; sınırları ya da ulusal 

sınırları olmayan, dünyanın çocuklarına sunduğu tüm yaşam araçlarını kardeşçe paylaşan bir insanlığı 

hayal edin. İnsan biliminin idealinde birbirini sevmek olsaydı, insan aradığı bilgiyi dua yoluyla elde 

etseydi, insan biliminin nasıl olacağını hayal etmeye çalışın. İnsanların ayinlere ve dışsal tapınma 

biçimlerine başvurmak zorunda kalmadan, yaşamları boyunca sevgi, iman, itaat ve alçakgönüllülükle 

tapınmalarını kabul etmenin Beni ne kadar memnun edeceğini bir düşünün. 

58 İnsanlar için yaşam sadece bu olacaktır; çünkü bu yaşamda huzur soluyacak, özgürlüğün tadını 

çıkaracak ve sadece hakikati içeren şeylerle besleneceklerdir. 

59 Dünyada sürdürdüğünüz varoluş yaşamdan çok ölüme benziyor. Birçokları için bu bir cehennem, 

bir hapishane, bir tutsaklık, bir sürgündür. İnsan orada ne huzur bulabilir ne de özgürlüğün tadını 

çıkarabilir. Ne bedende ne de ruhta sağlık vardır, ne de bunca acıyı biraz olsun telafi edecek sevinçler. 

60 Ama sen mutlu görünmeye çalışıyorsun. Sürekli başarısızlıklarınızı nasıl gizlediğinizi 

düşünürsünüz. Mutluymuş gibi yapmak için yüzünüze gülümseyen bir maske takıyorsunuz ve 

ayaklarınızın altında açtığınız uçurumdan duyduğunuz korkuyu gizlemek için hayattaki gücünüz ve 

cesaretinizle övünüyorsunuz. 

61 Geçmişte dünya bir gözyaşı vadisiydi, şu anda ise bir kan vadisi. Yarın ne olacak? Günahı tüketen 

ve ruhlarını ihmal ettikleri için sevgisiz insanların kibrini yerle bir eden yargı ateşinin üzerinden geçtiği, 

dumanı tüten harabelerden oluşan bir savaş alanı. 

62 Aynı şekilde, bilim tüccarları da bilgelik tapınağından kovulacaktır, çünkü ışıkla tefecilik yaparak 

gerçeği kirletmişlerdir. 

63 Şu anda sizinle hangi gelecek zamanlardan bahsediyorum? Ne siz biliyorsunuz, ne de Ben onları 

daha kesin olarak belirleyeceğim, çünkü olaylar size Sözümün gerçekleşmesinden giderek daha fazla söz 

edecek. 

64 Bazılarına ateşin yok etmesi için işlerinin tüm meyvelerini toplamalarını söylerken, diğerlerine 

tohumlarını toplayıp korumalarını söylüyorum ki, yargı günü sona erdiğinde, bu tohum yaşam tohumu 

olarak çoğalmaya devam edebilsin. 

65 Bu günkü öğretilerimde size "Sözümün" bu insanlığı aydınlatmak için geri döndüğünü 

söyleyeceğim, böylece insanlık uyanabilir ve ruhsallaşmaya yükselebilir. 

66 İnsanların Beni kavrayışları çok sınırlı, ruhani bilgileri çok az, inançları çok küçük. 

67 Dinler yüzyıllardır süren bir rüyanın içinde ileriye doğru bir adım atmadan uyurlar ve 

uyandıklarında sadece kendi içlerinde tedirgin olurlar ve gelenekleri aracılığıyla kendileri için yarattıkları 

çemberi kırmaya cesaret edemezler. 

68 Işık, saf bir ruhani ortam, hakikat ve ilerleme arzusuyla bu çemberi terk edecek olanlar 

alçakgönüllüler, yoksullar, basitler ve cahiller olacaktır. Ruhsallaşma Çağında yeni ifşaatlarımın 

zamanının geldiğini hissettiklerinde çanı çalacak ve uyandırma çağrısını yapacak olanlar onlardır. 

69 İnsanlar manevi yaşamın sırrını keşfetmek isterler ─ geri dönülmez bir şekilde içine girmeleri 

gereken ve tam da bu nedenle bilmekle ilgilendikleri varoluş. 

70 İnsanlar merhametten dolayı ışık isterler, yalvarırlar, isterler çünkü hazırlanma ihtiyacı hissederler; 

ama her şeye cevap olarak onlara Ruhsal Yaşamın bir gizem olduğu ve onu örten perdeyi kaldırma 

arzusunun küstahlık ve küfür olduğu söylenir. 
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71 Size doğrusunu söyleyeyim, gerçeğe ve ışığa susamış olanlar, dünyada suları susuzluklarını 

giderecek bir pınar bulamazlar. Ruhların içmek için can attığı o bilgelik suyunu gökten indiren ben 

olacağım. "Gizemlerin" geçersiz kılınabilmesi için hakikat pınarımın her ruhun ve her zihnin üzerine 

dökülmesini sağlayacağım. Size bir kez daha söylüyorum ki, insanlara sırlar veren Ben değilim, onları 

yaratan sizlersiniz. 

72 Doğru, Tanrı'nın sonsuz olduğunu ve sizin sadece parçacıklar olduğunuzu düşünürsek, Babanızda 

her zaman asla bilemeyeceğiniz bir şeyler olacaktır. Ama sonsuzlukta kim olduğunuzu bilmemeniz, 

kendiniz için aşılmaz bir gizem olmanız ve bunu bilmek için ruhani yaşama girene kadar beklemeniz - bu 

Benim tarafımdan emredilmemiştir. 

73 Geçmiş zamanlarda sizinle bu şekilde konuşulmadığı ya da ruhani bilginin ışığına nüfuz etmeniz 

için geniş kapsamlı bir davet yapılmadığı doğrudur; ancak bunun tek nedeni geçmişte insanlığın bugün 

hissettiği acil bilme ihtiyacını hissetmemesi ya da ruhani ve entelektüel olarak anlama yetisine sahip 

olmamasıydı. Her zaman etrafı araştırıp didiklese de, bu gerçek bir ışık arzusundan çok meraktan 

kaynaklanıyordu. 

74 İnsanların kendilerini bu ışığa götüren yolu bulabilmeleri ve yaşam ve bilgelik pınarının suyunu 

alabilmeleri için, önce tüm dışsal tapınmaları terk etmeleri ve kalplerinden tüm fanatizmi çıkarmaları 

gerekir. O zaman, yüreklerinde diri ve her şeye kadir Tanrı'nın varlığını hissetmeye başladıklarında, 

varlıklarının en iç kısmından yeni, bilinmeyen, duygu ve içtenlik dolu, yücelik ve samimiyet dolu bir 

bağlılığın yükseldiğini hissedeceklerdir; bu, Ruh aracılığıyla açığa çıkan gerçek dua olacaktır. 

75 Bu onun Işığa yükselişinin başlangıcı, ruhsallaşma yolundaki ilk adımı olacaktır. Ruh insana 

gerçek duayı gösterebiliyorsa, sahip olduğu tüm yetileri ve bunları ortaya çıkarma ve sevgi yolunda onlara 

rehberlik etme yolunu da gösterebilecektir. 

76 Hâlâ, tezahürlerimin tanıklığını içeren kitaplara ihtiyaç duyduğunuz bir zamanda yaşıyorsunuz ki, 

onlardan bir şeyler öğrenebilesiniz ya da daha fazlasını bilen hemcinsleriniz size bilgilerini aktarabilsinler. 

Ama siz sezgisellerin, esinle konuşanların, duayla ışık alanların, yeryüzünde öğrenmeden, bilim 

adamından daha fazla bilgiye sahip olanların zamanının yaklaştığını hesaba katmıyorsunuz. 

77 Benim ve Ruhsal Dünyamın bu zavallı, cahil ve eğitimsiz insanlar aracılığıyla tezahür etmesi, size 

söylediklerimin kanıtıdır ─Ruh'tan Ruh'a tezahürlerle doruğa ulaşacak bir çağın başlangıcı. 

78 Yakında insanlık, en yüksek ruhani özlemlerinde başarılı olmasını engelleyebilecek herhangi bir 

engel olmaksızın bu hedefe doğru ilerleyecektir. 

Her insanın hakikati bilmek gibi kutsal bir hakkı vardır ve hiç kimse onun yoluna çıkamaz, çünkü onu 

sonsuz bir sevgiyle kucaklamak ve hakikate açlık ve susuzluk duyan herkes için sonsuzluğun sakladığı 

tüm güzellikleri göstermek üzere yolun son ucunda bekleyen Benim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 316 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Öğrenci: İşte yine Üstat olarak aranızdayım. Ruhum çağrınızı alır ve hemen isteğinizi duyar ve sizi 

Işığıyla sarması için Evrensel Işınını gönderir. 

2 Size talimatlarımı vermek için hazırlıklı zihinlere dönüyorum. Ama sadece ses taşıyıcıları 

Varlığımı almazlar ─ hayır, Ben çocuk öğrenciden öğrenciye kadar tüm çocuklarımla birlikteyim. Hepsi o 

anda Kutsal Ruh'un varlığını hisseder. 

3 Gerçekte, Beni hisseden yalnızca siz değilsiniz. Dünyanızın her noktasından, çocuklarımın ruhu, 

tüm hekimlerin en iyisi için, O'ndan okşama, iyileştirici merhem ve güç alma arzusuyla yükseliyor. 

Şimdi Ruhumun insanlığın arasında tezahür etme zamanı olduğundan, Kendimi tüm çocuklarımın 

arasında hissettiriyorum. Kendimi sınırlarım ve her birinin gelişimine göre Kendimin görülmesine izin 

veririm, böylece öğrencilerimin imanını ve sevgisini alevlendiririm. 

4 Üçüncü Çağ insanlığın üzerine tamamen doğmuştur. Size Sözümü verdiğimden bu yana yaklaşık 

2000 yıl geçti, ancak aradan geçen zamana rağmen bu Doktrin henüz tüm insanlık tarafından tanınmadı, 

çünkü Ben tüm çocuklarım tarafından sevilmiyorum. Yine de hepsi Bana ibadet eder, hepsi Benim olan 

tek bir İlahi Ruh'u arar. Ama insanlar arasında birlik görmüyorum, aralarında aynı inancı, aynı yüceliği ve 

bilgiyi görmüyorum ve bu nedenle onları Kendimde birleştirmek, onları Hakikat Doktrinimle, değişmeyen 

Sözümle, sevgi ve adalet Yasamla mükemmelleştirmek için Kutsal Ruh olarak geliyorum. 

5 Bu insanlığın büyük bir kısmı kendini Hıristiyan olarak adlandırıyor; ama Üstat size söylüyor: 

Eğer gerçekten Hıristiyan olsaydı, sevgisiyle, alçakgönüllülüğüyle ve barışçılığıyla insanlığın geri 

kalanının üstesinden çoktan gelmiş olurdu. Ancak İkinci Çağ'da zaten bir vasiyet olarak bırakılmış olan 

öğretilerim insanlığın kalbinde değildir, insanların eserlerinde yaşamaz ve gelişmez. Tozlu kitaplarda 

saklanıyor ve ben insanlarla kitaplar aracılığıyla konuşmaya gelmedim. Size bir kitap yerine yaşamımı, 

sözlerimi ve işlerimi, bir insan olarak çektiğim acıları ve ölümümü getirdim. Kendini Hıristiyan olarak 

adlandıran insanlığın çoğunun Mesih'in esenliğine ya da lütfuna sahip olmamasının nedeni şudur: insanlar 

O'nu örnek almadıkları için, O'nun öğretisine göre yaşamadıkları için. 

6 İnsanlar benim vahiylerimi göz ardı ettikleri için, kötülüğün krallığı insanlar arasında egemen 

oldu. Ama şimdi Üçüncü Çağ'da onlara geçmişteki derslerimi hatırlatmak için geliyorum. 

7 Günümüzde ve çağımızda adaletsizliğin krallığı neden hüküm sürmektedir? Çünkü hizmetkâr 

olması gerekenleri hükümdar, sevgi ve alçakgönüllülükle efendi olması gerekenleri ise "köle" olarak 

görüyorum. 

8 Hırsızlık yapan ve başkalarının saflığını kandıran kişinin zengin olduğunu keşfediyorum ve şiddet 

yanlısı hükümdar övülüyor ve etrafı dalkavuklarla çevriliyor. Kendisini insan kanıyla lekeleyen kişi 

yüksek bir tahta çıkarılır ve insan zulmünün kurbanı olanlar aşağılanır. 

9 Ben senin hayatını, insanlığını böyle görüyorum. Güzel isimleri olan pek çok kurum görüyorum 

ama içlerinden doğruluk, sevgi ya da hayırseverlik çıkmıyor. Tarikatların ve kiliselerin bağrında yükselen 

ve cemaatlerine "İyilik yapın" diyen din adamları görüyorum. Ama size doğrusunu söyleyeyim: "İyilik 

yap" diyebilecek tek kişi benim. Çünkü sana yalnız ben iyilik ederim. Bırakın insanlar her zaman "İyilik 

yapalım" desin. 

10 Ne doğruluk ne de samimiyet görüyorum çünkü insanlar hüküm süren kötülüğün kendilerine 

bulaşmasına izin verdiler. Yine de yasama sadık kalanlar ve sevgimin onlara gösterdiği yoldan sapmadan 

acı çekenler var. 

11 Kendilerini çevreleyen ortama rağmen Yasama sadık kalanlar aracılığıyla, acı çekenlere 

söylüyorum: İyilikte sebat edin, geçmiş zamanlardaki örneklerimi hatırlayın ve yaşayın; insani 

zayıflıkların üstesinden geleceksiniz. 

12 İkinci Çağ'da size birçok ders açıkladım ve bu öğreti, ruhunuz Bana yükselemediği için size bu 

Üçüncü Çağ için verdiğim hazırlıktı. İsa'da size geldim, bir insan olarak doğdum, acı çektim ve öldüm. 

Kurban ölümüm aracılığıyla size öbür dünyanın kapılarını açtım, öyle ki uykusundan uyanan ruhunuz 

Bana yükselsin. Önünüzde Yedi Mühür Kitabı'nı, büyük Yaşam Kitabı'nı açtım ve gerçekten, size 

söylüyorum, insanlık sevgisi uğruna kurbanlık ölümüm aracılığıyla Beşinci Mührü o zaman açtım. 
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13 Bugün size bir insan olarak gelmiyorum, ruhtan ruha tezahüre erişebilmeniz için size öğretmek 

üzere Kutsal Ruh olarak geliyorum. Ancak, bu tezahürün mükemmelliğe ulaşması için, Kendimi insan aklı 

aracılığıyla tezahür ettirmeye başladım. Ancak bu tezahür 1950 yılında sona erecek ve o zaman bu 

öğrenciler mürit olacak ve Üstatlarıyla ruhtan ruha iletişim kuracaklardır. Benim gözümde öğrencilerim 

olsalar da, insanların gözünde iyi öğretmenler olacaklardır. 

14 Bugün sizi İkinci Çağ'da yaptığım gibi hazırlıyorum. Siz ve onlar aynısınız, sizler Benim 

öğretilerimin öğrencileri ve tanıklarısınız. 

15 Yolunuzda karşılaştığınız zorluklar sizi kuşattı. Ama bu yolda engellerle karşılaşsanız bile, Bana 

sırtınızı dönmeyecek, Beni inkâr etmeyeceksiniz, çünkü Benim geri dönme vaadime tanık oldunuz ve şu 

anda bunun gerçekleştiğini gördünüz. 

16 Benim tezahürümde İkinci Çağ'dakilerle aynı öğretileri bulabilirsiniz; ancak bu Çağ'da, Kutsal 

Ruhumun ışığı aracılığıyla, size bilinmeyeni açıkladım ve Ruh'tan Ruh'a diyalog içinde, size yeni ve çok 

büyük öğretileri açıklamaya devam edeceğim. Altıncı Mühür'ün tüm içeriğini bu vahiy çağında size 

açıklayacağım ve bu da sizi Yedinci Mühür'ü açacağım zamana hazırlayacak. Böylece "Anlaşılmaz Olanı" 

daha fazla tanıyacaksınız; böylece ruhani dünyanın tüm ruhların evi olduğunu, ötede sizi bekleyen sonsuz 

ve harika Baba'nın evi olduğunu ve burada insan kardeşleriniz için sevgi ve merhametle yaptığınız işlerin 

ödülünü alacağınızı keşfedeceksiniz. 

17 Şu anda ruhunuz benim vahiylerimle doymuş durumda ─ ister ses taşıyıcısı aracılığıyla ister ruhsal 

armağanları sayesinde almış olsun. 

18 İnsanlar arasında size yol gösterecek, tavsiyelerde bulunacak ve destek olarak hizmet edecek bir 

kardeş bulamadığınız için Bana geldiğiniz zamandır, çünkü Ben sizi kaderinizin darbeleriyle ayağa 

kaldıran ve sizi teselli eden Haçın İlahi Taşıyıcısıyım. 

19 Spiritüalizm sayesinde kaderinizde ruhsal onarımın ne anlama geldiğini öğrendiniz ve öğretilerimi 

izleyerek benim isteğime göre geleceğe nüfuz ediyorsunuz ve yolunuzda başınıza gelen denemeleri, eğer 

izlemez ve dua etmezseniz bir uyandırma çağrısı olarak değerlendiriyorsunuz. 

20 Vicdanınız uyumayan bir yargıçtır ve size her zaman hemcinsleriniz ve kendiniz için şefaatte 

bulunmanızı tavsiye eder. 

21 İnsanlar neden halklara sefalet ve yıkım getirir? Neden kendilerinin ve komşularının yaşamlarına 

saygı göstermiyorlar? Ruhsal gelişim eksikliği nedeniyle, çünkü yasalarımı yerine getirmekten 

uzaklaştılar. 

22 Bir şiddet anında, hemcinsiniz olan bir insanı öldürmek için öldürücü bir silaha sarılabilir misiniz? 

Hayır, öğrenciler, onu ciddi bir şekilde test etsem bile hiçbiriniz bunu yapabilecek kapasitede 

hissetmiyorsunuz. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki, her yaratığın kaderinde Bana döneceği saati ve 

tamamlanma anını bulmak vardır. 

Kendinizi insan kanıyla kirletirseniz sizi bekleyen tazminatı hatırlıyorsunuz ve benim yargılamamdan 

duyduğunuz bu korku komşunuzun hayatına saygı duymanızı sağlıyor ve herkesin aynı saygıyı duymasını 

diliyorsunuz. 

Baba sana diyor ki: Bugün kötülüğün saltanatı en yüksek seviyededir. Ancak Kutsal Ruh'un vahyi olan 

ruhanilik, dünyanın tek bir köşesini bile onun varlığından yoksun bırakmayacaktır ve öğretilerim 

insanların kalplerinde kök saldığında, adalet krallığım iyi niyetli tüm insanlar arasında hüküm sürecektir. 

23 Bu ilahi vahiy herkes tarafından doğru bir şekilde anlaşıldığında, artık intiharlar ve cinayetler 

olmayacak, hiç kimse kendi canına ve hatta komşusununkine kıymayacaktır. İnsan tüm davranış biçimleri 

hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olacaktır. Ama önce onu sınamaya devam edeceğim ve tıpkı insanın 

anlama yetisi aracılığıyla talimatlarımı size bildirdiğim gibi, Ben, "Söz", Kendimi tüm çocuklarıma nasıl 

duyulabilir ve anlaşılabilir kılacağımı bileceğim. 

24 İkinci Çağ'da size her gözün Beni göreceğini söylediğim için, tüm insanların Beni tüm gerçeğimle 

görmesini ve hissetmesini sağlayarak size verdiğim sözü yerine getireceğim. 

25 Bu nedenle Üstat size sürekli olarak öğretimi yayma görevinizin zor olmayacağını ve hatta daha az 

imkansız olacağını söylüyor. Çünkü toprak verimli hale geldi ve siz iyi işçiler olarak onu daha iyi işlemek 

için her gün daha çok şey öğreneceksiniz. Ancak şunu bilin ki, öğretilerimin tek habercileri ya da ses 

taşıyıcıları sizler olmayacaksınız. Ruhlar dünyası da şu anda insanlık arasındaki görevini yerine 

getirmektedir. Birlikte, kardeşlerinizi gelecek nesiller için öğretilerimin öncüleri yapacaksınız. 
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26 Doğa aracılığıyla benim bu zamanda geleceğime dair işaretler aldınız. Şu anda insanlığa işaretler 

veriyorum ve bilim insanlarının dikkatini uyandırıyorum. Çünkü bu 1950 yılında, tüm çocuklarımın 

kalbini sarsacağım. Birçokları bu denemelerden sapacak, ama diğerleri uyanacak ve bu olaylardan sonra 

Kutsal Ruh olarak geleceğim ve onlara bu Üçüncü Çağ vahiylerime sahip olan öğrencilerimi aramalarını 

söyleyeceğim. 

27 Yeni başlayanlar olarak hata yaparlarsa, mükemmel Üstat olarak Ben onları affedeceğim ve sizin 

aracılığınızla, şu anda size emanet ettiğim hazırlık talimatımı insanın akıl yetisi aracılığıyla onlara 

vereceğim. O zaman, hepinizin öğretilerimin ruhani anlamına sevgiyle nüfuz ettiğinizi gördüğümde, size 

büyük vahiyler bildirerek sizi şaşırtacağım ve o zaman sevinçle Bana şöyle diyeceksiniz: "Efendim, 

bilgeliğinizin gerçekten sonu yok." 

28 Sizi hayal kırıklığına uğratmayacak olan iyilikte sebat edin, öğrenciler. Size doğrusunu 

söyleyeyim, ahirete girdiğiniz zaman, yaptığınız iyi işlerin karşılığını benim yanımda bulacaksınız. O 

zaman ödülünüzün ne kadar güzel olduğunu deneyimleyeceksiniz. 

Şimdilik, onun nasıl biri olacağını bilmiyorsunuz ya da onu hayal etmeye çalışmıyorsunuz. Size sadece 

şunu söyleyebilirim: İzleyin ve dua edin. Sevgi tohumlarımı kelimelerle, bakışlarla, dualarla ekin. 

Merhamet birçok şekilde iletildiğinden, komşunuza karşı bu şekilde davranın. Size gerçekten söylüyorum, 

kurtuluşu isteme düşünceniz, arzunuzu Benim arzum haline getirmem ve İsteğime göre muhtaçlara 

vermem için Bana yeterli olacaktır. 

29 İşte ben sizi böyle görmek istiyorum, ey Kutsal Ruh'un öğrencileri ─ esenlik elçileri, bedenin ve 

ruhun hekimleri, ilahi niteliklerin ekicileri olarak. Teselli, merhem ve barış tohumları ekmekten asla 

vazgeçmeyeceksiniz. Bu şekilde günün sonuna kadar görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Çalışmalarınız 

benim ilahi okşamamla taçlanacak ve ruhunuzu kutsamamın ebedi şenlikli elbiseleriyle güçlendireceğim. 

30 Şu anda insan zihni aracılığıyla son derslerimi alıyorsunuz ve bu derslerde 1950'den sonra 

birliğinizi istiyorum. Artık bu tezahüre sahip olmadığınızda ─ benim yerimi kim alacak? Kim sesini 

duyuracak ve size İlahi Efendinin talimatlarını hatırlatacak? Huşu ve korku sizi saracak, size talimatımı 

verdiğim ses taşıyıcıları bile korku hissedecek, toplumlarını tanıyan toplum liderleri bile size sözümü 

vermeye cesaret edecek. O zaman ne yapacaksınız, ey öğrenciler? 

31 İnsanlar: Şimdi sözüme tanıklık etmek için bir zamanlar dünyada kalanlardan bahsedeceğim: 

İkinci Çağ'daki öğrencilerim. 

32 İsa artık orada değildi, onun hakikatinin elçileri misyonerlik yolculuklarındaydı, şehirlere giriyor, 

evleri ziyaret ediyor, uzaktaki kardeşlerine yazıyorlardı. 

33 İlahi Söz, yeni bir şafak gibi, insanlığın yaşamını aydınlatmaya başladı ve insanların içinde 

yaşadığı karanlığı ortadan kaldırdı. 

34 Öğretilerim, öğrencilerimin dudaklarında ve eserlerinde, cehalete, putperestliğe ve materyalizme 

karşı savaşan bir sevgi ve ışık kılıcıydı. Efsanelerinin ve geleneklerinin ölümünün yaklaştığını görenlerden 

bir öfke çığlığı yükselirken, aynı zamanda diğer kalplerden, gerçeğe susamış ve günahın yükünü 

taşıyanların umudu ve inancı için açılan aydınlık yol karşısında bir coşku ilahisi yükseliyordu. 

35 Ruhsal Yaşamı inkâr edenler, Cennetin Krallığı hakkındaki vahiyleri duyduklarında öfkelendiler; 

bu varoluşu kavrayanlar ve ondan doğruluk ve kurtuluş umanlar ise Biricik Oğlunu dünyaya gönderdiği 

için Baba'ya şükrettiler. 

36 Tanrılarına içtenlikle hizmet etme ve O'nu sevme kutlu özlemini yüreklerinde saklayan insanlar, 

Sözüme daldıklarında yollarının aydınlandığını ve zihinlerinin berraklaştığını gördüler ve ruhlarında ve 

kalplerinde bir canlanma hissettiler. Gerçek ruhsal ekmek olarak Mesih'in öğretisi, içlerindeki ölçülemez 

boşluğu doldurdu ve ruhlarının tüm özlemlerini mükemmelliği ve anlamı ile bolca doldurdu. 

37 Yeni bir çağ doğdu, sonsuzluğa giden daha aydınlık bir yol açıldı. 

38 Sözümü almak için imanla aydınlanmış olanlarda ne güzel yükselme, sevgi ve şefkat duyguları 

uyandı! Bir an bile pes etmeden acı çekmeyi ve her şeyin üstesinden gelmeyi bilen o yüreklere ne büyük 

bir cesaret ve kararlılık eşlik ediyordu! 

39 Efendinin kanı hâlâ taze olduğu için mi? Hayır, insanlar: İlahi Sevgi'nin maddi somutlaşmış hali 

olan o kanın ruhani özü kurumaz ve asla tükenmez; o zaman olduğu gibi bugün de mevcuttur, canlıdır ve 

yaşamla sıcaktır. 
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40 Bunun nedeni, bu kalplerde aynı zamanda hayatlarını adadıkları ve hatta Efendilerinin dersini 

öğrendiklerini kanıtlamak için kanlarını verdikleri gerçeğe olan sevginin de bulunmasıdır. 

41 Cömertçe verilen bu kan engellerin ve sıkıntıların üstesinden geldi. 

42 Sözümün öğrencilerinin ruhaniliği ile eski geleneklerdeki fanatiklerin ya da sadece bedenin 

zevkine saygı göstermek için yaşayan putperestlerin putperestliği, materyalizmi, egoizmi ve cehaleti 

arasında ne büyük bir tezat vardı! 

43 Tanrı'nın yasası hiçbir zaman İsa'nın dudaklarında olduğu kadar açık olmamıştı. Bu nedenle, dünya 

en derin köklerine kadar sarsıldığını hissetti ve birçok insan kalplerinden eski gelenekleri çıkardı ve 

kendilerini Mesih'te insanlara kendini açıklayan Söz'e adadı. 

44 Dünya hiçbir zaman daha büyük öğretiler ortaya koyan ve daha büyük işler başaran bir adamı 

barındırmamıştı. 

45 O zamanlar insanoğlu kaç gizemi çözmüştü? Ruhuna, kalbine ve zihnine ne kadar çok ışık doldu! 

Efendi'nin şefkat dolu sözleri, bilge, derin ve aynı zamanda açık benzetmeleri; Kendisinin anlaşılması için 

çocuğu, çiçekleri kullandığı karşılaştırmalar; sadece bir Tanrı için mümkün olan ve dünyanın "mucize" 

olarak adlandırdığı o güçlü işler ─ tüm bunlar, insanların kalplerinde var olan çöller kadar kuru tarlaları 

verimli hale getirecek yeni bir sabah çiği gibiydi. 

46 O zamana kadar insanlar, Rab tarafından yaratılan her şeyde, en küçük varlıklarda bile mevcut olan 

ruhani duyguyu henüz keşfetmemişlerdi. Bir çocuğu kucaklarına aldıklarında, gözlerinin derinliklerine 

baktıklarında ve onun masumiyet dolu sorularını ve bilgiye olan sezgisel susuzluğunu dinlediklerinde, bir 

ruhun, o çocuktan daha fazlası olan bir varlığın varlığını hissettiler. 

47 Çalılıkların altında gizlenmiş narin bir bitkinin büyüdüğünü gördüklerinde, onda hemen büyüme 

ve güzelliğinin çiçeğini sunabilme ve böylece Yaratıcının ona verdiği kaderi yerine getirme dürtüsünü 

keşfettiler. 

48 Böylece bu insanlar daha önce hiç görmedikleri bir dünyada yaşadıkları izlenimiyle uyandılar. 

Bunun nedeni 'kör' olmaları ve gözleriyle görememeleri, 'sağır' olmaları ve kulaklarıyla işitememeleriydi. 

Ama ben insanlığa onlara görme, işitme, ses, hareketlilik, irade, anlayış ve duyarlılık vermek için geldim 

ki, beden hapishanesinde hapsedilmiş olan ruhları karanlık zindanından kurtulsun ve Sonsuz Yaşam 

Kitabı'nı okuyup yorumlamayı öğrensin. 

49 Şimdi kendinize sorun, Sözümün yeni dinleyicileri: Dünyada hala İlahi vahiylerin o basit ve açık 

yorumcuları var mı? Kalbinizin derinliklerinden Bana "Hayır" diye cevap veriyorsunuz, çünkü çok iyi 

biliyorsunuz ki dünyanın biliminde ilerlediği her adım onu ruhsallaşmadan uzaklaştıran bir başka adımdır. 

Çünkü tüm varlıkların içerdiği anlam ya da manevi özü aramak yerine, onları ilgilendiren şey maddenin ve 

tamamen maddi gücün keşfi olmuştur. 

50 İnsanlığa neden döndüğümü anlayın ve Sözümün yüreklerinize nüfuz etmesine izin verin. Çünkü 

bu dönemde insanlık arasında yeni bir ruhsallaşma ve yukarı doğru gelişim mucizesi gerçekleşecektir. Bu 

zamanın iyi öğrencileri olabilmeniz için Benden öğrenin. 

51 İşte şu anda size miras bıraktığım öğretilerimin kitabı. İçinde, aranızdaki Çalışmalarımı sürdürecek 

olan transkriptler var. Beni artık bu şekilde duymadığınızda, derslerimi tekrarlayacak ve onlarda her 

zaman yeni vahiyler keşfedeceksiniz. 

52 Öğretilerimi okurken bilgeliğimi, harika mesajlarımı ve ilhamlarımı alacaksınız. Ruhani dünyanın 

tavsiyesini, onu aldığınız aynı kokuyla hatırlayacaksınız. Bu zaman çalışmaya, yorumlamaya, hazırlığa 

adanacak ve hiç aklınıza gelmediği bir anda, aranızdan ilham yoluyla aldığım öğretimi etkili bir şekilde 

yeniden üretenler çıkacaktır. Ancak kalabalıkların inanması için hazırlıklarının ne kadar büyük olması 

gerekecektir. Bugün sizlerle coşku içinde konuşan bu ses taşıyıcılarına bakıyorsunuz ve bazılarının 

kuşkusu ne kadar büyük olursa olsun, benim bildirimin bu vericiler aracılığıyla mümkün olduğunu 

düşünüyorsunuz. Ama insanlar müritlerimin normal hallerinde ilahi vahiyleri ilan ettiklerini 

gördüklerinde, onlardan şüphe edeceklerdir. 

53 Kendi toplumunuzda, Benim ilhamımla konuştuğunuzu duyduklarında şüphe edenler ayağa 

kalkacak ve iman bulmak için büyük bir hazırlık ve ruh saflığına sahip olmanız gerekecek. Böylece 

Kendimi tanıtmaya devam edeceğim, ister sizi duyan bir kişi olsun ister bir kalabalık, dinleyicileriniz ister 

seçilmiş insanlardan ister eğitimsizlerden isterse de sözde bilgili kişilerden oluşsun ─ bazılarının önünde 
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olduğu gibi herkesin önünde de Kendimi aklınız aracılığıyla tanıtacağım. Kendinizi nasıl hazırlayacağınızı 

biliyorsanız, sizi dinleyenlerin istediği kanıtları vereceğim. 

Böylece Teslis-Meryem Ruhsal Çalışmamı, Kutsal Ruh olarak vahyimi insanların yüreklerine ekmeye 

devam edeceğim. O zaman 1950'nin sonunda sizinle olan bağımın kopmayacağını anlayacaksınız. Çünkü 

Tanrı ile çocukları arasındaki bağlar ebedidir. 

54 Üçüncü Çağ'da, tezahürlerimin berraklığıyla, insanlar için imkânsız olanı gerçekleştirdim: Beni 

insanın anlama yetisi aracılığıyla iletmek. Beni anlayın, öğrencilerim, çünkü sizi bekleyen ruhtan ruha 

diyalogda, varlığımı sonsuza dek hissedeceksiniz. Kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, artık Bana 

şöyle demezsiniz: "Tanrım, neden gelmiyorsun? Neden benim acımı görmüyorsun?" Artık Benimle bu 

şekilde konuşmayacaksın. Gerçekten, öğrencilerim, size söylüyorum, Benimle bu şekilde konuşan kişi 

cehaletinin ve hazırlıksızlığının somut kanıtını verecektir. Öğrencilerimin Benden ayrıldığını görmek 

istemiyorum, ruhunuzla Bana şöyle demenizi istiyorum: "Efendim, Sen aramızdasın, ruhumuz Seni 

hissediyor, Senin bilgeliğin Benim ilham kaynağım." Sizden duymak istediğim gerçek itiraf bu. 

55 Yeni havariliğimde bir Thomas görmek istemiyorum, sizde Yuhanna'nın bağlılığını görmek 

istiyorum, hepiniz Beni her zaman ruhunuzda hissedin. Ama kendinizi Bana köle gibi hissetmenizi 

istemiyorum, çünkü o zaman yeni bir fanatizme düşebilirsiniz. 

56 Görevinizi yerine getirdiğiniz anlarda, kendinizi tamamen ruhsal olarak Benim öğretime adayın ve 

dünyevi görevlerinizi yerine getirdiğiniz anlarda, kendinizi tüm gayretinizle onlara adayın. Size tekrar 

söylüyorum, kendinizi Bana karşı köle gibi hissetmemelisiniz. Öğretimi aktaran gerçek maneviyata sahip 

olun ki Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ve "İmparatora" ait olanı "İmparatora" verebilesiniz. Bu şekilde huzura 

kavuşacak ve görevinizi durmaksızın yerine getirirken mutlu olacaksınız. Benim tanığım olduğunuzu ilan 

etmeyeceksiniz, ama benim gerçeğimi ektiğinizi işlerinizle kanıtlayacaksınız. 

57 Eğer 1950'den sonra size Sözümü artık bu biçimde vermiyorsam, emekli olmuyorum, çünkü 

Evrensel Ruhum asla dinlenmez. Ben ebedi faaliyetim, her zaman tüm yarattıklarımın mükemmelliği için 

mücadele ederim. Ben çocuklarımın gelişiminde yol arkadaşıyım, onların danışmanıyım; ve gelişimin her 

aşamasının sonunda, Yasamdaki görevlerini yerine getirmelerinin meyvesini alan benim. 

58 Ben mükemmel bir bahçıvanım ve meyveleri yeşilken koparmayacağım. Ağaçları sarsmak için 

Kendimi bir fırtınaya dönüştürmeyi bileceğim ve kötü meyvelerini düşüreceğim, ama iyi olanları sevgim 

koruyacak ve sonsuza dek ruhum onların ilerlemesinden ve gelişmesinden mutluluk duyacak. 

59 Sizi dağın zirvesine götüren yolu tırmanın ve attığınız her adımda öğretilerimi daha iyi anlayacak 

ve ilahi mesajın yorumlanmasında kendinizi daha da mükemmelleştireceksiniz. 

60 Ruhun dili nedir? Bu aşk. Sevgi tüm ruhların evrensel dilidir. İnsan sevgisinin de konuştuğunu 

görmüyor musunuz? Çoğu zaman kelimelere ihtiyaç duymaz, eylemler ve düşünceler aracılığıyla daha iyi 

konuşur. Eğer insan sevgisi kendini bu şekilde ifade ediyorsa, yasalarımda kendinizi 

mükemmelleştirdiğinizde onun dili nasıl olacak? 

61 Sıkı yürüyün, öğrenciler, denemeler, sıkıntılar karşısında korkak olmayın. Unutmayın ki ben 

sizden önce bu yoldan geçtim ve izimle kutsanmış olarak bıraktım. İnsanlık için dua edin, bu sizin 

göreviniz. Tükenmez bir teselli ve merhem kaynağı olan Bana gelin ve bu armağanı insan kardeşlerinize 

götürün. 

62 Şu anda çocuklarımın kalbine giriyorum ve sevgi tohumlarımı saçıyorum. Ama hangi kalp 

tohumun filizlenmesini sağlayacak verimli toprak gibi olacaktır? Bugün henüz bilmiyorsunuz. Ama iyi 

işçiler olursanız, öğretimi hastalara, ele geçirilmişlere, kötü niyetlilere, sevgi ve barışa susamış olanlara 

nasıl ekeceğinizi bileceksiniz. 

63 Hepsinin içine ruhunuzda giderek büyüyecek olan Sözümün ölçülemez hazinesini 

yerleştireceksiniz. 

64 Eğer hepiniz İlahi Bahçıvan'ın işçileri iseniz, eğer hepiniz benim sevgi ekimimde iş arkadaşları 

iseniz, bunun nedeni hepinizin benim çalışmamın doruk noktasının keyfini çıkaracak olmanızdır. 

65 Hepiniz benim soframa oturacaksınız çünkü cennette bir ziyafet var. Hepiniz benim 

benzetmemdeki bilge bakireler olacaksınız. Orada müsrif bir evlat olmayacak, hepiniz krallığımı almış 

olacaksınız ve en güzel ve canlandırıcı konseri dinleyeceksiniz. Ruhunuz en büyük mutluluğu yaşayacaktır 

çünkü sonunda Babanızın ve Rabbinizin büyük sevgisini anlayacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 317 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Sevgili öğrenciler: Sizi hazırlıklı görüyorum, Sözümü duyma ve anlama lütfunu elde etmek için 

ruhsal olarak kendinizi topladınız. Yolunuzda benim Varlığıma sahip oldunuz ─ister size bir mucize 

versin, ister korumamı sağlasın, ister vicdanınız aracılığıyla sizinle konuşsun. Rehberiniz ve efendiniz 

olmak için kalbinizde yaşamak istiyorum. 

2 "Ben Yol, Gerçek ve Yaşam'ım," diyorum size bir kez daha. Sözüm ruhunuzu besleyen ekmektir, 

Varlığım size özlediğiniz huzuru getirir. Dünyada ne kadar çok imtihan yaşadınız! Huzur ve teselliyi 

dünyevi zevklerde aradınız ve bulamadığınızda Bana dönüp şöyle dediniz: "Tanrım, ruhumuz için huzur 

ve teselliyi ancak Seninle bulabiliriz." 

3 İsrail: Bu sıkıntılar zamanında dualarınızda Beni aramayı öğrenin. Zorluklar daha da büyük 

olduğunda, Beni parlayan bir deniz feneri ya da bir cankurtaran botu olarak arayın. Bana güvenin, çünkü 

sizi güvenli limana götüreceğim. Beni arayan herkes Beni bulacaktır. Bana iman ederek yükselen her ruh 

kurtuluşa erişir. 

Bu nedenle seni dünyaya gönderdim ve sana dedim ki: İnsanlığı izle ve onlar için dua et, çünkü 

sözümü duymadılar ve sadece İsrail halkı uyanmak ve hazırlanmak için öğretimi duyuyor. Ve Üstat 

insanlığa şöyle diyecek: İşte kurtuluşunuzun vekili, işte öğrencilerim olan İsrail halkı, size dersimi vermek 

için, insan aklı aracılığıyla verdiğim sürece almak istemediğiniz Ebedi Yaşam Ekmeğini vermek için yola 

çıkacaklar, çünkü bu zamanda Kendimi tanıtmak için seçtiğim araçlar size kusurlu göründü. 

4 Kaç kişi Sözümü işitti ve onu anlamadıkları zaman yoldan saptılar. Onları tekrar çağıracağım, 

onlara gerçeğimin kanıtını vereceğim ve Bana inanmak zorunda kalacaklar çünkü yüreklerine ektiğim 

yaşam ve ruhsallaşma tohumu imanla çiçek açacak. Bu gerçek onlarda parlayacak ve hemcinslerinin 

önünde Benim insanlarla birlikte olduğumu ve insanın akıl yetisi aracılığıyla Kendimi tanıttığımı itiraf 

edecekler. 

5 İnsanlar işlerimi nasıl yargılayabilir ve en içteki yargılarıma nasıl nüfuz edebilir? Yine de onlara 

irade özgürlüğü, kendilerine ait bir irade verdim ve bu armağanlar temelinde onları sınava tabi tuttum. 

İman edenler imtihanı kazanmış, imanlarını güçlendirmiş, ayetlerimin anlamıyla beslenerek ruhun 

bölgelerine yükselmişlerdir. 

6 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim Ruhumun sizinkiyle karşılaşması ahirette oldu. Dua 

merdivenini tırmanarak Beni aramanızı ve Benimle bu içtenlikle ruhsal olarak buluşmanızı emrettim, 

çünkü bu zamanda Kendimi insanlaştırmadım. Ben sadece yarattıklarımın zihinlerini ve kalplerini, onlar 

aracılığıyla Kendimi tanıtmak için kullandım. 

7 Size bu talimat kitabını verdim ki, en son gelenler de benim vahiylerimi bilsinler. Dersleri 

tekrarladım, birçok kişinin Çalışmama nüfuz ettiğini ve her şeyi başından itibaren bilmek istediğini 

gördüm. Bu yüzden öğretilerimi sizin için tekrarladım. Size Elias'ın Roque Rojas'ı ileterek Üçüncü Zamanı 

açtığını ve böylece yolunuzda İlahi Üstatla buluşacağınızı söylemiştim. 

8 Beni sevgiyle dinleyen, Bana gelen ve Sözümün özünü almak için kalbini açan kişi kutsanmıştır, 

çünkü ışığa kavuşur. Bu bilgelik sayesinde benim çalışmamı anlayacak, 1950'den sonra onu nasıl 

uygulayacağını bilecek ve kendisini haklı olarak öğrencim olarak adlandıracaktır. 

9 Hepinize "öğrencilerim" demek istiyorum. Ancak iyi bir öğrencinin öğretilere sadık kalması ve 

Efendisini örnek alması gerektiğini unutmayın. 

10 Burada, yeryüzünde verdiğiniz ruhsal mücadelenin büyük olduğunu hatırlıyorsunuz ve ruhunuz, bu 

dünyanın ötesinde kendisini bekleyen yaşama girdiğinde, yükselmek için mücadele etmeye devam etmesi 

gerektiğini tahmin etmenizi sağlıyor. 

Bunu düşündüğünüzde, nihayetinde insan hayatı sona erdiğinde dinlenmenin olmadığı düşüncesiyle 

belirli bir üzüntü yaşarsınız. Bu üzüntü ruhtan değil, doğası ebedi olmadığı ve sonsuzluk karşısında 

umutsuzluğa kapılmak zorunda olduğu için zayıf ve inançsız olan "bedenden" kaynaklanır. 

11 Ruh için sonsuzluk en büyük nimet anlamına gelir. Mutluluğu düşündüğünde, bunun bir sonu 

olmayacağını bilir ve telafisini düşündüğünde, günahlarını telafi etmek ve kendini mükemmelleştirmek 

için yeterli zamanı olacağını bilir. 
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12 Dünyevi doğanızın anladığı ve kavradığı şekliyle ruhsal dinlenme diye bir şey yoktur. Ruhu 

bekleyen dinlenme faaliyettir, iyilik yaparken çoğalmaktır, her anın kullanılmasıdır. O zaman ruh dinlenir, 

kendini suçlamaktan ve acı çekmekten kurtulur, iyilik yaparak dinlenir, Yaratıcısını ve kardeşlerini 

severek dinlenir. 

13 Size gerçekten söylüyorum, eğer ruhunuzu hareketsiz bıraksaydım, böylece yeryüzünde 

dinlenmeyi hayal ettiğiniz gibi dinlenebilseydi, umutsuzluk ve korkunun karanlığı onu ele geçirirdi; çünkü 

ruhun yaşamı ve ışığı ile en büyük mutluluğu çalışmak, mücadele etmek, durmaksızın faaliyet 

göstermektir. 

14 Dünyadan 'ruhani vadiye' dönen, bedenin yorgunluğunu da beraberinde getiren ve dinlenmek, 

unutmak, yaşam mücadelesinin izlerini silmek için öteyi bir dinlenme yeri olarak arayan ruh - bu kişi 

kendini en mutsuz varlık gibi hissedecek ve ne huzur ne de mutluluk bulacaktır, Ta ki uyuşukluktan 

uyanana, hatasının farkına varana ve ruhani yaşama yükselene kadar, ki bu da size az önce söylediğim gibi 

─ sevgi, faaliyet, mükemmelliğe giden yolda durmaksızın mücadele etmektir. 

15 Öte yandan burada, yeryüzünde, ruhunuz depresif hissetmelidir, çünkü onda her şey sınırlı ve 

geçicidir. Burada gerçekten de insan yaşamında ne kadar günah ve sahtekârlık varsa o kadar dinlenmelidir. 

Ancak bu, bedeni fethettiği için bir dinlenme ihtiyacı değil, kötü olan her şeye karşı bir tiksinti, dürüst 

olmayan her şeye karşı bir tiksinti, ahlaksızlıklar ya da haklı olmayan nedenler yüzünden tekrar tekrar 

savaşma ve acı çekme yorgunluğudur. 

16 Eğer insanlar buradaki yaşamı saf bir varoluş haline getirmiş ve bedenlerini ruhun ikameti için 

değerli bir mesken olarak hazırlamış olsalardı, o zaman ne yorgunluk bilinirdi ne de tiksinti veya iğrenme 

olurdu ve bu nedenle bedensiz ruh ruhani dünyaya dinlenme yoluyla dinlenme arzusuyla gelmezdi. 

Aksine, yeryüzünde asla durduramadığı ve ölümün bile askıya alamadığı mücadelesine devam etmek için 

güç ve inançla dolu olarak gelecekti. 

17 Mücadelenin sonunda, tüm çocuklarım Ruhani Ev'de ebediyen birleştiğinde, her birinizin ilahi 

çalışmaya inşa edici veya onarıcı bir şekilde katıldığınız gerçeğini kabul ederek, Yaratıcı olarak benim 

sonsuz mutluluğumu paylaşmanızı istiyorum. 

18 Sadece ruhani varlıklar olarak, başlangıçtan beri yarattığım hiçbir şeyin kaybolmadığını, Bendeki 

her şeyin yeniden dirildiğini, her şeyin canlandığını ve yenilendiğini keşfedeceksiniz. 

19 Böylece pek çok varlık uzun bir süre boyunca kaybolduğunda, pek çoğu yaşam işleri yerine yıkıcı 

işler yaptığında, yoldan çıktıkları zamanın sadece geçici olduğunu ve ne kadar kötü olursa olsun işlerinin 

Ebedi Yaşamda telafi bulacağını ve durmaksızın yaratıcı olan işimin iş arkadaşlarına dönüşeceklerini 

görecekler. 

20 İnsanlığın yeryüzünde geçirdiği birkaç yüzyıllık günah ve karanlık, sonsuzlukla, sonu olmayan bir 

evrim ve barış zamanıyla kıyaslandığında nedir ki? İrade özgürlüğünüz nedeniyle Benden ayrıldınız ve 

vicdanınızın yönlendirmesiyle Bana geri döneceksiniz. 

21 "Beden", vicdan dediğiniz o içsel ışığın direktiflerine uyamayacak kadar inatçı ve inatçıydı ve 

kendisini içgüdülerinin ve tutkularının ahlaksızlığına iten dürtüleri takip etmeyi çok daha kolay buluyordu. 

22 İnsanlık uzun zamandır bu dünyadaki yaşam yolunda, hiçbir zaman susmayan vicdan ile kendi 

kültünü ve yasasını materyalizmden çıkarmak isteyen "beden" arasında, ne madde ne de ruhun bugüne 

kadar zafer kazanamadığı zorlu bir mücadele içinde yürüdü, çünkü mücadele devam ediyor. 

23 Bana kimin galip geleceğini mi soruyorsunuz? Ve size söylüyorum ki, vicdanın mutlak zaferinin 

gerçekleşmesi çok uzun sürmeyecektir; bu zafer "beden" içindeki ruh aracılığıyla gerçekleşecektir. 

24 Bu kadar mücadeleden ve bu kadar uzun bir uğraştan sonra, insani ve fani olan bedenin, benim 

ebedi ışığım olan Ruh'a teslim olması gerektiğini anlamıyor musunuz? 

25 Böylesine uzun bir mücadeleden sonra insanın, varlığında titreşen ve yaşayan o sese ve o ruhani 

yaşama karşı daha önce hiç sahip olmadığı bir duyarlılığa ve teslimiyete nihayet ulaşacağını anlayın. 

26 Hepiniz farkında olmadan bu noktaya doğru ilerliyorsunuz. Ancak iyiliğin ve adaletin 

yeryüzündeki zaferini gördüğünüzde, mücadelenin, savaşların ve denemelerin nedenini anlayacaksınız. 

27 Bu hazırlıkla sizi görmek istiyorum ki, yolunuza iyi örnekler ekebilesiniz ve böylece Benden 

aldığınız ve duyduğunuz her şeye tanıklık edebilesiniz. 
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28 Bu tezahür sona erdiğinde, öğretilerimi kavrayışınızın ötesinde, doğaüstü olarak göreceksiniz ve 

kendinize "İnsanlığın daha büyük bir evrim geçirdiği bu zamanda Rab'bin bizimle kendi dilimizde 

konuşması nasıl mümkün olabilir?" diye soracaksınız. 

29 Dinleyin, öğrenciler: Geçmiş zamanlarda, gelip Kendimi tüm çocuklarıma tanıtacağım ve böylece 

onları ruhsallaştırma uygulamasına getirerek insanlar arasında bir barış zamanının gelmesini 

hazırlayacağım yazılmıştı. Şimdi bu kehanetin gerçekleşmesi burada, bugün ruhani dünya tarafından 

kuşatılmış olarak sizi hazırlıyorum, ötedeki diğer ruhlar talimatlarımı beklerken ve gelecek zamanlarda 

insanlar arasında yaşamak için gelecekler. Bunlar arasında ulusları yönetecek olanlar vardır ─büyük 

erdemleri nedeniyle insanların buyruklarıma itaat etmesini sağlayacak ve onları iyi yola sokacak olanlar. 

Peşinizden gelecekler. 

30 Sonunda tüm ruhlar Yasamın yerine getirilmesinde birleşene ve bu dünyevi ev bir mükemmellik 

dünyası haline gelene kadar İşim giderek daha da büyür. O zaman orada yaşayanlar, yaratılan her şeyde 

benim sevgimi hissedecek ve kendilerini daha iyi bir dünyada yaşamaya hazırlayacaklar. 

Bu yeryüzü dünyası ruhunuz için yalnızca geçici olacak, mükemmelleşme arzusuyla başka bölgelere, 

öte dünyanın başka düzlemlerine gidecektir. 

Size, "Babamın evinde birçok köşk vardır" dediğimi hatırlayın. Ve bu daha büyük gelişim zamanında, 

öğretilerimi daha iyi anladığınızda, size şunu söyledim: "Baba'nın evinde sonsuz sayıda konut vardır." O 

halde, bu dünyadan ayrıldığınızda zaten en büyük ruhani yüksekliğe ulaşmış olduğunuzu düşünmeyin. 

Hayır, öğrenciler. Bu gezegendeki gelişim aşamanız sona erdiğinde, sizi başka evlere yönlendireceğim ve 

böylece mükemmelliğinizin sonsuz merdiveninde size sonsuza dek rehberlik edeceğim. Bana güvenin, 

Beni sevin ve kurtulacaksınız. 

31 Yerinizde durmayın, millet. Acele edin, yolu biliyorsunuz. Yasamı yerine getirin, sevgiyle yaşayın 

ve komşunuza karşı hayırsever olun. O zaman size verdiğim tüm armağanlar insanların yolunu aydınlatan 

ışıklar gibi olacaktır. 

32 Size Ruhumun bir parçası olduğunuzu söylememe rağmen neden bazen kendinizden ve Benden 

şüphe ediyorsunuz? Benim niteliklerime sahip olduğunuzdan neden şüphe ediyorsunuz? Madem bu 

dünyaya geçmişteki günahlarınızı telafi etmek için geldiniz ─ neden yol boyunca sınavlarla 

karşılaştığınızda küfrediyorsunuz? 

33 Sizi böyle hazırlıyorum, öğrencilerim, öğretilerimin kitabını yüreğinize böyle nakşediyorum. 

Acılarınız için teselli aradığınızda, yüreğinizde Benim Sözümü arayın; o zaman billur bir su kaynağı gibi 

akacaktır. 

34 Aranızdaki son misafirliğim olan 1950 yılında size ders veriyorum. Sizden istediğim 

ruhsallaşmaya ulaşmanızı istiyorum. Babanızı anladınız ve ruhen tövbe ettiniz. Beni sevdiniz ve 

bazılarının ruhunu örten kirli giysiler düştü ve bazılarının da arınmak için çabaladığını görüyorum. 

Unutmayın ki Benim talimatlarıma uymak için kendinizi tüm materyalizmden kurtarmalısınız. 

35 Işığımı vicdanınıza yerleştirdim ki, onun rehberliğinde her kusuru ortadan kaldırabilesiniz ve 

Sözüm sayesinde ruhunuzda keşfettiğim erdemler çiçek açabilsin. Sizi hem sevgiye hem de acıya açık hale 

getirdim. Sözümü tüm saflığıyla hissedebilmeniz için size "Birbirinizi sevin" dedim. Huzurunuzu insan 

kardeşlerinizle paylaşın, onların acı kadehlerini içmelerine yardımcı olun. 

36 Size söylediklerimi hatırlayın: Benim gözümde hepiniz Benim çocuklarımsınız. Evrimleşmenize 

izin veriyorsam ve bunun için mücadele ediyorsanız, bunun nedeni mükemmelliğinize ulaşmanızı 

hararetle arzulamamdır. 

37 Size emanet edilen ruhani çalışmaya başlamanızın zamanı geldi. Tarlaların ne kadar çorak 

olduğunu görün çünkü sevgi ve merhamet tohumu kalbinizin derinliklerinde saklı yaşıyor. 

38 Sizi iyiliğe teşvik etmek için öğretilerimle geldim. Işık ve teselli mesajımla insan kardeşlerinize 

gidebilmeniz için size sevgi yollarında rehberlik ediyorum. Eğer vaazımın süresi sizin için uzun olduysa, 

bu, öğretilerimin içeriğini özümseyebilmeniz ve anlamını asla çarpıtmamanız içindir. Çünkü sizler Yeni 

İsrail'siniz ─ benim gerçeğime tanıklık edecek olan halk. 

39 Her fırsatta vicdanınızın sesi sizi uyandırır ve insanlık arasında yüksek bir kadere ve yerine 

getirmeniz gereken büyük bir göreve sahip olduğunuzu anlamanızı sağlar. 

40 İçinizde düşmenize izin vermeyecek bir güç ve uyumanıza izin vermeyecek bir ses yok mu? 

Yoldan saptığınızda veya görevinizi unuttuğunuzda ─ dinlenmenize izin vermeyen bir huzursuzluk 
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hissetmiyor musunuz? Çünkü bu güç, bu içsel ışık, içinizden size seslenen bu ses, yasalarımın ve 

görevlerinizin silinmez bir şekilde yazılı olduğu vicdanınızdır. 

41 Kendinize bu içsel rehber tarafından sevgiyle rehberlik edilmesine izin verin ve size gerçekten 

söylüyorum, her ruhsal endişe ortadan kalkacak ve yerini derin bir huzur ve gerçek bir memnuniyete 

bırakacaktır. 

42 Bu değerli anları değerlendirirseniz, yarın kaybedilen zaman yüzünden gözyaşı dökmeyecek, 

hatalarınızdan yakınmayacak ve düşmeyeceksiniz. Bana tanıklık etmesi gerekenlerin sizin iyi işleriniz 

olduğunu unutmayın. Yoksa hemcinslerinizin kusurlu işler aracılığıyla bile Benim gerçeğimi 

tanıyabileceklerini mi düşünüyorsunuz? Unutmayın ki "ağaç meyvesinden tanınır". 

43 Çok az ve çok önemsiz olmaktan korkmayın. Sizinle birlikte, geçmeniz için kapılar açarak, 

engelleri yıkarak ve zorlukların üstesinden gelerek yolunuzu hazırlayacak olan görünmez bir Işık 

Varlıkları ordusu da gidecek. 

44 Karanlık bir dünyaya karşı bu ışık dünyasına güveneceksiniz. Savaşın etkisinin üstesinden gelmek 

için barış meleğine güveneceksiniz. Hastalığa, salgına ve ölüme karşı, merhamet ve teselli melhemlerini 

insanlığın üzerine dökmeye hazır duran o görünmez varlıkların merhameti yanınızda olacaktır. 

45 Öğrencilerim hiçbir zaman Benim tarafımdan korunmadılar, hiçbir zaman ışık ve uyum 

bölgelerinde yaşayan varlıklar tarafından terk edilmediler. 

46 İkinci Çağ'daki öğrencilerime, Efendilerinin ilahi sözünü hatırlamaları ve bunu tüm nesiller için bir 

miras olarak yazmaları için kim ilham verdi? Öğrencilerimi bilinmeyen yollardan uzak şehirlere kim 

götürdü? Hapishanedekiler uyurken Petrus'u hapishaneden kim kurtardı ve gerçeğimin elçilerinin en zor 

anlarında onların yanında kim durdu? İnsanların "melekler" olarak adlandırdığı ruhsal varlıklar, 

kardeşleriniz. 

47 Ah, keşke hayatlarınız üzerindeki bu etkinin değerini bilseydiniz! Onların çağrılarına ve 

işaretlerine karşı daha istekli, daha alçakgönüllü ve daha itaatkâr olursunuz. Ama siz küçük inançlı 

yaratıklarsınız çünkü ruhani yaşama fiziksel duyularınızla dokunmak ve görmek istiyorsunuz. Ve siz buna 

ulaşamadığınız için, inancınızda kendinizi aldatılmış hissettiniz. 

48 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız sağlam olsaydı, ruhsal olanın varlığını bedenin 

duyularıyla hissetme arzusu duymazdınız, çünkü o zaman etrafınızda durmaksızın titreşen o dünyayı ince 

duyarlılığıyla algılayan ruhunuz olurdu. 

49 Evet, insanlık, eğer ruhani dünyadan uzak hissediyorsanız, yine de o varlıklar insanlardan uzak 

hissedemezler, çünkü onlar için ne mesafe, ne sınır, ne de engel vardır. Ruhsal olanın içinde yaşarlar ve bu 

nedenle en yüksek kaderi ruhun yukarı doğru gelişimi ve mükemmelleşmesi olan insanoğlunun 

yaşamından uzak olamazlar. 

50 Hepiniz kardeşsiniz, tüm ruhlar aynı niteliklere sahiptir, bedenleriniz bile birbirine eşit 

yaratılmıştır. O halde neden kendinizi sosyal sınıflara ve uluslara ayırdınız, insanlık? Seni tek çocuğum 

gibi seviyorum ve aynı şekilde seni affediyorum. Ama bu lütfa layık olun, kurtuluşunuza erişin. Benim 

öğretimi üzerinde düşünerek, Benim sevgimden esinlenerek birbirinizi seveceğiniz ve hatalarınızı 

kınamayacağınız zaman gelecektir. 

51 Yolunuzda sevgiyle tavsiyelerde bulunun ve düzeltin, ancak kendinizi diğer insanlardan üstün 

hissetmeyin. Size öğrettiğim gibi, yalnızca sevin ve adaletle yaşayın. 

52 Kendinizi hazırlayın, çünkü yarın insanlığın liderleri ve öğretmenleri olacaksınız. Sizinle 

konuştuğum o dönemde, size verdiğim talimatları sevgiyle aktaracaksınız. İnsanları sertlikle 

yargılamayacaksın ─böyle yaparak Rabbini hoşnut ettiğini düşüneceksin. Size doğrusunu söyleyeyim, 

insanlara Benim adımı öğretseniz bile, günah işlemekten kurtulamayacaksınız. İzleyin ve dua edin. Ama 

hemcinslerinizin günahlarını sevgisizlikle cezalandırdığınızı gördüğümde, vicdanınız aracılığıyla sizinle 

konuşacağım ve İkinci Çağ'da olduğu gibi size şöyle diyeceğim: "İlk taşı günahsız olan atsın." 

53 Benim öğretilerim tüm zamanlar içindir. Şu anda Beni daha iyi anlayabilmeniz için geçmiş 

çağların derslerini sizin için tekrarlıyorum. Sizin Beni duyduğunuz gibi, İkinci Çağ'ın öğrencileri de Beni 

duydular. Siz Benim öğretime ilk adımları atarken, onlar da attılar. Siz kusurlarınızın üstesinden gelmek 

için mücadele ederken, onlar da mücadele ettiler ve sonunda zafer kazandılar. 

54 Size verdiğim armağanlardan kuşku duyduğunuz gibi, o öğrenciler arasında da Efendilerinin 

kendilerini izlemediğini düşünerek gizlice O'nun sözünü sınayanlar vardı. Eğer benim örneklerimi model 
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olarak aldılarsa, hazırlıklarının meyvesi çalışmalarında ortaya çıktı. İzlemediler ve dua etmediler, onlar 

aracılığıyla hiçbir mucize gerçekleşmedi ve yüreklerinde kuşkularla Bana döndüler. Ama Sözümün 

gerçeğini tekrar duyduklarında, günahlarından tövbe ettiler ve bir daha Benden kuşku duymayacaklarına 

gözyaşlarıyla söz verdiler. 

55 Aynı şekilde, bu zamanda sizi görüyorum, öğrenciler: Bazılarınız görünmez silahlar olarak imana 

ve iyi işlere sahipsiniz ve görevlerini yerine getirirken Benim Sözümün ortaya çıktığını görüyorsunuz. 

Ama çocuklarımdan bazıları, yasalarıma uymaksızın, insanların gözleri önünde kendilerine Benim 

elçilerim olarak tanınmalarını sağlayacak bir mucize bahşettiğimi iddia ettiler ve bunu kabul 

etmediklerinde Benden şüphe ettiler ve Beni inkâr ettiler. 

56 Onları bağışlıyorum; çünkü bugün şüphe etseler bile, yarın inanacaklar ─ bugün öğretimi kabul 

etmeseler bile, yarın bu vahyin doğruluğunu itiraf etmek ve tanıklık etmek için kendi hayatlarını feda 

edecekler. 

57 Yasamda yaşayanları ve onu reddedenleri kutsarım, çünkü öğretilerimin anlamını kavradıklarında, 

ikinciler aracılığıyla insanlığa büyük kanıtlar vereceğim. Çünkü onlar, İlahi Ruhumun kendisini güç, 

doğruluk ve sevgiyle insan kardeşlerinin üzerine dökmesi için güvenilir araçlar olacaklar. 

58 Öğrencilerim, işte ben sizi böyle sevindiriyorum, işte Baba sizi yaşayacağınız denemeler için böyle 

cesaretlendiriyor. 

59 Vicdanınızın sesine kulak verin; size söylüyorum, talimatlarımı almaya devam edeceksiniz. 

1950'de ses taşıyıcısının bu tezahürü sona erse de ─vicdanı dinleyin, o zaman Tanrı ile birlikteliğiniz ebedi 

olacaktır ve öğrencileri Efendilerinden ayıracak hiçbir şey ve hiç kimse olmayacaktır. 

60 Sözüme güven. Size doğrusunu söyleyeyim, bütün peygamberlikler peygamberlerin hoşnutluğu ve 

İsrail halkının sevinci için yerine gelecektir. 

61 İzleyin ve dua edin, çünkü zaman değişecek. Kendinizi Benim sevgi yasamla birleştirin ve yolda 

sizi durduracak hiçbir deneme olmayacaktır. Size İsa'da verdiğim örnekleri yaşayın ve kesinlikle ayakta 

kalacaksınız. Dudaklarınızdan dökülen sözlerimi kimse susturamayacak. Size doğrusunu söyleyeyim, 

idam sehpası bile size Yasamı unutturamaz. Çünkü kurban edilen Kuzunun anısı sizi güçlü kılacak ve 

kendinizi Tanrısallığıma sunacaksınız. 

62 Aracılığınızla Sözümü duyacak olanlara doğru yola çıkmak için kaçınız en sevdiğiniz insanları 

bırakacaksınız? Kaçınız benim Öğretime olan aşkınızdan dolayı maddi varlıklarınızı terk edecek ve büyük 

bir yoksulluk içinde yaşayacaksınız? Ama bedeniniz bu dünyada dünyasal mallardan yoksun bırakılsa bile, 

ruhunuzu sonsuzlukta sevgimle süsleyeceğim. 

Ama endişelenmeyin, ey sevgili çocuklar! Hiçbirinizden hayatlarınızı feda etmenizi istemiyorum. Size 

sözümde sadece şunu söyledim: İşim için vermeniz gereken her şeyi yüz katıyla geri alacaksınız. Yolunuza 

iyi işler ekin ve ahirette bunların meyvelerini toplayacaksınız. 

63 Hıristiyan âleminin İsa'nın Çilesini andığı bu sabah sizi böyle hazırlıyorum. Sizler de, öğrenciler, 

Mesih'in her zaman mevcut olan kurban ölümünü deneyimliyor ve İlahi Kurtarıcı'nın örnekleriyle 

kendinizi besliyorsunuz. 

64 İsrail halkı: İnsanlığın ışığı olun, ona İsa aracılığıyla verdiğim tekrar gelme sözümü hatırlatın ve 

ona sözümü tuttuğumu söyleyin. 

65 Bu kehanetler insanlar tarafından unutuldu, ama Ben onlara yeni elçilerim aracılığıyla 

hatırlatıyorum. 

66 Öğrenciler: Sözümün tezahüründe, Babalık sevgim ve esenliğim mevcuttur. Onu içinize alın ─ siz 

hâlâ gözyaşı vadisinde yaşayanlar. 

67 Acı dolu kadehinizi sabırla için. Çünkü bu acıdan sonra sonsuza dek sevgimin ekmeğinin ve 

şarabının tadını çıkaracaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 318 
1 Öğrettiklerimi arzulayarak bana gelenler ne mutlu size! Sonsuz yaşamın hazinesini benim sözümde 

keşfetmeyi bilenlere ne mutlu! Ama bu sözcüler aracılığıyla sözüm sona erdiğinde insanlık arasında elçi 

olarak kalabilmeleri için kendilerini benim derslerimle güçlendirenler kimlerdir? Yasalarımın ihlalinden 

kaynaklanan eski lekelerden arınan, acı kadehini boşaltan, büyük sıkıntılardan gelen ve öğretilerimin 

kristal sularında ruhunu arındıran sizlersiniz. 

2 Bugün bu mitinge gelirseniz, Benim varlığıma layık olmadığınızı hissedeceksiniz. Ama 

görüyorum ki kendinizi yeniliyorsunuz ve bu arınma sizi Bana layık kılıyor. Okşamamı hissedin, sevgimi 

hissedin, acılarınızı iyileştiren merhemdir. 

3 İkinci Çağ'daki Tutkumu ─bu formda son kez─ anıyorsunuz. Bir geleneği takip etmek için 

gelmiyorsunuz. Çünkü Kutsal Ruh'un öğrencileri gelenekçi olmamalı, benim Yasama itaat etmelidirler. 

Sizler sadece bu ilahi olayları, İsa aracılığıyla size bıraktığım ve kendi kurtuluşunuzu elde etmeniz için 

size ebediyen öğretecek olan mükemmel öğreti örneklerini anmak için geldiniz. 

4 Bugün bu öğretici örneklerin hatırlanmasıyla ruhunuzun sarsıldığını görüyorum ve size diyorum 

ki: Ey çok sevgili çocuklar, bu dersleri reddetmeyin, çünkü onlar sizin mirasınızdır! 

5 Sözümden aldığınız teşvik için Bana teşekkür edin. Ama aranızda Bana şu soruyu soranlar var: 

"Baba, neden hayatımda uzun zamandır beklediğim mucizeyi gerçekleştirmiyorsun?" 

Ama Efendi size diyor ki: Bu süre içinde yaşamlarınıza mucizeler ektim. Benim ruhumdan sizinkine 

her zaman faydalar ve lütuf armağanları geldi. Ruhani dünyanın aracılığı ile aranızda sevgimi yaydım. 

İmanınız ve iyi işleriniz sayesinde bu mucizelerin gerçekleştiğini gördünüz. Sana soruyorum: Bana 

inanmak için günlük bir mucizeye mi ihtiyacınız var? 

6 Gelişiminizin başlangıcında sizi fiziksel olarak gözle görülür, elle tutulur lütuf ve nimetlerle 

donattım. Ama bilginiz ve inancınız ruhunuzda bir ışık gibi tutuştuğunda, size bu maddi kanıtları vermeyi 

bıraktım. Bugün, öğrenciler olarak, tüm engellerin ve sıkıntıların üstesinden gelebilmek için imanınız 

Benim İrademle örtüşmelidir. 

Bana soruyorsunuz: "Efendim, iman nedir? Ve Efendi size cevap verir: İman, kalpten ve zihinden daha 

ötesini gören ruhani bir bakıştır. İnanç, gerçeği gören ve keşfeden bakıştır. Bu nedenle, imanınız çoğu 

zaman idrak edemediğiniz tezahürleri görür ve bunlar aracılığıyla sizi imanda güçlü kılar. 

7 Bu önemli bir sabah duasıdır, ey sevgili insanlar, çünkü aranızda "Yeni Yeruşalim "i inşa 

ediyorum. Sizler, Benim tarafımdan peygamberler aracılığıyla müjdelenen beyaz parlak şehrin ilk 

taşlarısınız. Bu ruhani şehrin temelleri bu dünyada atılmayacaktır. Eğer Yeni Yeruşalim'in dünyevi 

anavatanınız olduğuna inanıyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz: Yeni Yeruşalim'i şu anda ruhunuzda 

inşa ediyorum ve bu şehir ─karın göz kamaştırıcı beyazlığından daha beyaz─ tüm insanlığın kurtuluşu 

geldiğinde tüm insanlara yayılacaktır. 

8 Bugün, Büyük Şehir'i inşa etmeye başlamak için size geldiğimde, halkım arasında uyum ve 

ruhaniyet eksikliği görüyorum ve İlahi Ruhum acı çekiyor çünkü henüz tamamen Benimle nasıl birlikte 

olacağınızı bilmiyorsunuz. ─ Zaman içinde size verdiğim mükemmel derslere rağmen, inatla aşağı 

tutkulara, ayrılığa ve putperestliğe sarılıyorsunuz. 

9 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer büyük olmak istiyorsanız, büyüklüğü dünyanın boş şeylerinde 

aramayın, çünkü onlar geçicidir. Onu ebedi olan ruhani olanda arayın. 

10 Bu yükselişe ulaşmak için sürekli çaba, yılmaz bir irade ve koşulsuz bir inanç gerekir. Ancak bu 

şekilde ruhun yüceltilmesine erişebilirsiniz. 

11 Bu yol, denemelerle dolu olduğu için liyakat kazanmaya elverişlidir. Orada kibrinizi reddetmeyi, 

acıyı sabırla kabul etmeyi, kibri ve tutkuları reddetmeyi öğrenebileceksiniz. Öte yandan, yolda yardım 

edebileceğiniz pek çok muhtaç insan var, böylece onlar da hedeflerine ulaşabilirler. 

12 Her insan ─hayatında ruhanileşme olsun ya da olmasın─ bir haç taşır. Sözüm buna sevgiyle 

katlanmayı, bunu kolaylaştırmayı ve hatta yaşayabilmek için gerekli kılmayı öğretir. Çarmıhını seven 

kaderini de sever, çünkü onu çizenin ben olduğumu bilir. Bu kişi benim isteğimi sever ve benim isteğimi 

yerine getiren kişi benim huzurumu, ışığımı ve gücümü paylaşır. 

13 Görevinin yükünden kaçan, doğru yolu terk eden ya da ruhunun Bana verdiği taahhütleri göz ardı 

ederek bunun yerine kendi zevkine ya da isteğine göre yükümlülükler üstlenen kişi, kalbinde gerçek 
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huzura sahip olamayacaktır, çünkü ruhu asla tatmin olmayacak ve huzur bulmayacaktır. Kendilerini sahte 

zevkler ve geçici tatminlerle kandırarak azaplarını ve huzursuzluklarını unutmak için sürekli zevk peşinde 

koşanlardır. 

14 Onların kendi yollarına gitmelerine izin veriyorum çünkü biliyorum ki bugün aralarına mesafe 

koysalar, Beni unutsalar ve hatta Beni inkâr etseler bile, gerçek onları yeryüzündeki büyüklük 

hayallerinden uyandırdığında, insan ruhani gerçekle, sonsuzlukla, kimsenin kaçamayacağı ilahi adaletle 

yüzleşmek zorunda kaldığında, dünyanın zenginliklerinin, unvanlarının, zevklerinin ve onurlarının 

önemsizliğini çok geçmeden anlayacaklardır. 

15 Hiç kimse bunun farkında değildir, çünkü hepiniz sezgi armağanı aracılığıyla size yaşamınızın 

gerçekliğini ─ sizin için belirlenmiş olan yolu ve bu yolda gerçekleştirmeniz gereken her şeyi─ ifşa eden 

bir ruha sahipsiniz. Ancak kendinizi özgür ve yaşamlarınızın efendisi olarak hissetmek için umutsuzca 

kendinizi herhangi bir ruhani yeminden kurtarmak istiyorsunuz. 

16 İnsanların çoğunluğu dini görevlerini yerine getirmeye istekli değil mi? Size söylüyorum, benim 

yasamdan kaçmaya çalışmak ve kendinizi onu yerine getirdiğinize inandırmak için dinler yarattınız. 

17 Bu insanlığa, o zamanlar Yahudi halkına söylediğim sözlerin aynısını uygulayabilirim, eski ve 

zaten işe yaramaz gelenekleri takip etmek için Yasa'yı unuttuklarını görmelerini sağladığımda. 

18 Hıristiyanlığın sembolü olan haç her yerdedir. Her yerde taştan yapılmış kiliseler buluyorum, 

insanların çoğu Benim adımı telaffuz ediyor, insanlar Bana saygılarını sunuyor ve her gün Benim için 

ayinler düzenliyorlar. Yine de insanların kalplerinde, Öğretimin özü, başlangıcı ve nihai amacı olan 

sevginin tezahürünü keşfetmiyorum. Yine de hepiniz kendinizin Yasa'da ve Gerçek'te olduğunuza 

inanıyorsunuz. Bu nedenle, size tersini gösterdiğimde şikayet ediyorsunuz ve birisi size hatalarınızı 

gösterdiğinde öfkenin sizi ele geçirmesine izin veriyorsunuz. 

19 Size doğrusunu söyleyeyim, Hıristiyanlar, şimdiki zamanda dünyaya bir insan olarak gelseydim, 

dudaklarımdan dökülen gerçeği duyacak olsaydınız, Beni yeni bir Calvary'nin çarmıhına sürükleyecek 

olanlar sizler olurdunuz. Ama artık dünyanıza bir erkek olarak gelmeyeceğim. Ben ruhumla geldim, Beni 

bedeninizin gözleriyle göremezsiniz, ama Beni duymalısınız. Beni yok etmek için Benimle buluşmak 

istiyorsunuz. Ama Benimle karşılaştığınızda, Bana ibadet edeceksiniz. Çünkü Benimle ruhsal olarak 

konuşan herkes, kalbinde imanın doğduğuna ve zihnini aydınlattığına dair kanıt sunacaktır. 

20 Bugün hala yeni öğrencilerim arasında Petrus'un zayıflığını, Tomas'ın şüphesini, Yahuda'nın 

hırsını keşfediyorum ve bu yüzden size Efendi olarak öğretmeye devam etmem gerekiyor. 

21 Bugün, 1950 yılında sizlerle birlikte düzenlediğim bu son anma töreninde, İsa'nın havarileriyle 

birlikte çarmıhtaki ilahi görevini tamamlamak üzere ilk Kudüs'e muzaffer bir şekilde girdiği günü 

hatırlayın. 

22 Bu anları basit bir anma töreni olarak değil, gerçek bir bağlılıkla ruhen yaşayın. Hayır, Üçüncü 

Zamandaki Ses Taşıyıcıları aracılığıyla size son derslerimi verdiğimi hissedin. Bu sözler, gezintileri 

boyunca ruhunuz için sonsuz yaşamın ekmeği olacaktır. Bu öğretiler sizin savunmanız ve personeliniz 

olacaktır. Onları kendinize mal etmeli, sevgimin ateşiyle vicdanınıza kazımalısınız ki daha sonra benim 

size verdiğim gibi siz de onları hemcinslerinizin yüreklerine kazıyabilesiniz. 

23 İnsanlığın büyük bir kısmı bu geleneği kutluyor ve Ruhum sevgisini tüm çocuklarına hissettiriyor. 

24 Bu, ruhlara verdiğim hazırlıktır. Ruhsal ve insani yenilenme tüm insanlarda gerçekleştiğinde, 

ruhsallaşma meyvesi olarak uluslar arasında kardeşlik ve sevgi getirecektir. O zaman bu gezegenden tüm 

dünyalarda görülebilecek olan ruhani uyumun parlak ışığı yayılacaktır. Elçim Yuhanna'nın kendinden 

geçerken gördüğü göz kamaştırıcı beyaz şehir olacak. 

Artık Efendisini çarmıha gerip kanının aktığını ve öldüğünü görmek için yücelten Tanrı katili bir şehir 

olmayacaktır. Çocuklarının yüreklerinde ebediyen yaşamak üzere şehitlik çarmıhından inen Rabbi 

Baba'nın gelişini bekleyen yenilenmiş bir şehir olacaktır. 

25 Efendi eski Yeruşalim'de ağladığında, bu ırk yüzünden değil, Baba'ya çok yakın olmalarına 

rağmen O'nu tanımayan insanların körlüğü yüzünden ağlamıştı. 

Efendi çocuklarını kucaklamak için babacan kollarını açtı. Ancak çocukların kalpleri O'nun 

karanlığıyla körleşerek kapandı ve böylece Baba, Kendi okşayışını hissedemedi. Bunun yerine O, 

inançsızlık, alay, küçümseme ve ölümle karşılaştı. Ancak İsa'nın uğruna ağladığı yeryüzü şehri 
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olmadığından, insanlığa Baba'nın aradığı ve her zaman arayacağı şeyin günahın karanlık ormanında 

kaybolan ruhani koyunlar olduğunu göstermek için yıkılmasına izin verdi. 

26 İkinci Çağ'da size "Benim Krallığım bu dünyaya ait değildir" dediğime göre ─ neden Kutsal Ruh 

olarak tezahürümün İsa'nın sınırlı biçiminde tekrar gerçekleşeceğini düşündünüz? Samiriyeli kadına, 

"Gerçek tapınanların Baba'ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor" dediğimi hatırlayın. 

27 Size ruhen geldim, size verdiğim sözü yerine getirdim. Ancak ulusunuz hakkında fanatik olmayın; 

çünkü o, yeryüzündeki herhangi bir ulusun olabileceği gibi, bu zamanda yalnızca sizin sığınağınız 

olmuştur. Ama sizler, bu zamanda sözümü duymaya yazgılı olanlar, ruhlarınızın birliğinde Yeni Kudüs 'ü 

inşa etmeye başlamak için gerçekten seçilmiş olanlarsınız. 

28 Bugün dünyanızda barış krallığını görmekten hâlâ çok uzaktasınız. Kendinizi tüm bencilliklerden 

kurtarın ve şimdiki insan yaşamında huzurun tadını çıkaramasanız da, bunun için çabalamaktan 

vazgeçmeyin. 

Size kendinizi unutmayı ve başkalarını düşünmeyi öğrettim. Neden her zaman kendi refahınızı aramak 

zorundasınız ve tüm insanlığı önemseyen tek kişinin Ben olmama izin vermelisiniz? Sözlerinizden, 

dualarınızdan ve sevginizden yoksun olan birçoğunuz var. Onlar bu ayetlerin sağladığı ve sizin boşa 

harcadığınız zenginliklerden yoksundurlar. Bu tarlaları işleyin, sevginizle verimli hale getirin. Sizi öbür 

dünyaya çağırdığımda işinizi yarım bırakırsanız, endişelenmeyin, çünkü fiziksel ölüm görevinizi yerine 

getirmenize son vermeyecektir. 

29 Ben Yaşam'ım, Ben ebediyim ve başladığınız işi asla terk etmemeniz için sizi Benimle birlikte 

ikamet ettirdim. Bana güvenin ve size doğrusunu söyleyeyim, tek bir tohum bile kaybolmayacak ve 

hasadınız mükemmel olacak. 

30 Sizden sonra gelecek nesilleri düşünün ve onlar için sevgi tohumları ekin, erdeminizin izini 

tanınabilir bir şekilde bırakın. O nesiller içinde dönmenize izin vermeyeceğimi biliyor musunuz? Zevkte 

ve ıstırapta, barışta ve savaşta erdemli olun. 

31 Adalet ve sevgi yasama itaat edin, yüce emirlerimi yerine getirmenizi engelleyen hiçbir "imkansız" 

yoktur. Sizden kusursuz işler talep etmiyorum, çünkü sizi hâlâ yaşamın fırtınalı okyanusunda yaşam 

mücadelesi verirken görüyorum. Orada, ahlaksızlığın çalkantılı denizinde yok olmamak için vicdanınızın 

cankurtaran sandalına tutunarak savaşırsınız. 

32 Ruhun büyük felaketleri ve materyalizm öğretilerinin neden olduğu tutulmalar, insanlık için acı ve 

büyük olayların kadehini hazırlayacaktır. 

33 Yine de gezegeniniz ne sevgi, ne erdem ne de barış yeridir. Dünyanıza saf ruhlar gönderiyorum ve 

siz onları Bana saf olmayan bir şekilde iade ediyorsunuz, çünkü insanların yaşamları günah ve 

ahlaksızlıkla doludur. 

34 Bencillik, intikam ve nefret fırtınalarıyla savrulan ruhlar arasında erdemleri küçük, yalıtılmış 

ışıklar gibi görüyorum. Bu, insanlığın Bana sunduğu meyvedir. 

35 Ruhunuz bu dünyada huzur ve uyum bulmadan önce, uzun bir süre boyunca maddeniz bu 

mutluluğun tadını çıkardı. 

36 İnsanın bu gezegende yaşayabilmesi için, mükemmel bilgeliğimle ve doğa güçleri aracılığıyla bu 

dünyayı sarstım ve hazırladım. Ancak insanoğlundan önce, üzerinde yaşayan ilkel hayvanlar vardı. 

37 Bu dünya zevkler, harikalar ve güzelliklerle dolu bir eve dönüştürüldüğünde, onu çok sevdiğim 

çocuğum insana sundum. Böylece yeryüzünde yaşamanıza izin verdim, çünkü yaşamı sevmek ve anlamak 

aynı zamanda Beni sevmek ve anlamaktır. Sizi çevreleyen her şeyin sevgisi ve anlayışı gerçekten mevcut 

olduğunda, o zaman Beni tanımış ve kendinizi gerçek bilgide kurtarmış olacaksınız, çünkü Ben yaratılan 

her şeydeyim. 

38 Doğayı sevgisiz bir şekilde, sadece insan biliminin bilgisiyle inceleyenler Beni inkâr ederler ve 

bunun nedeni nasıl göreceklerini bilmemeleridir, çünkü hissetmek ve sevmek bir yana, gerçekten 

anlamamışlardır. 

Öte yandan, alçakgönüllüler arasında, hor görülenler arasında, insanlık arasında kendilerini âlim olarak 

görenlerin gurur ve cehaletiyle aşağılananlar arasında kaç kişi vardır ki, bilmeden iman etmişlerdir çünkü 

imanlarının bakışları gerçeği doğrudan görmüş ve bu gezegenin başlangıçtan beri insan için orada 

olduğunu anlamışlardır ─ bir lütuf, uyum ve bereket cenneti. 
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39 Her varlığın mükemmelliğini, Benim tarafımdan yaratılan her yaratığın kendi yolunda nasıl yerini 

aldığını, her şeyin bir emre tabi olduğunu, her şeyin Benim yasama itaat ettiğini fark ettiğinizde hayret 

ettiniz. Doğanızın kökeninden şüphe etmenize gerek yok çünkü onun yasasının doğruluğuna ve 

güvenilirliğine zaten güveniyorsunuz. Yaşamda birçok öğreti keşfettiniz ve sizi aldatmayan doğa 

yasalarına uymaya güvendiniz. 

40 Topraktan onun faydalarını aldınız. Size her zaman besin veren bir nimet, lezzetlerle dolu bir 

cennet gibidir ve dünyevi yaşamınızın sonunda sizi sevgiyle kabul etmek için rahmini açmıştır. Ancak bu 

dünyadaki varlığınızın başlangıcında insan yaşamında güzelliği bulmuş olsanız da, ruhunuz Üçüncü 

Çağ'da olmasına rağmen hala huzura kavuşmak için mücadele ediyor. 

Tıpkı başlangıçta bu gezegeni doğa güçleri aracılığıyla sarsarak size nimetlerle dolu bir cennet olarak 

sunduğum gibi, bu zamanda da sizi sarsan yine doğa güçlerim olacak. Ruhların özgürlüklerine 

kavuşmalarına yardımcı olacak olan benim kusursuz adaletim olacaktır. 

Aynı şekilde, Kendimi dini toplulukların, mezheplerin ve kurumların ortasında göstereceğim ve 

manevi birlikten yoksun oldukları için insanları bölen düşmanlıklarını ve intikam duygularını ortadan 

kaldıracağım. 

41 Bu olaylar insanlığı beklemektedir. İzleyin ve dua edin, öğrenciler, çünkü bu denemelere 

birçoğunuz tanık olacaksınız. Materyalizm doktrinlerinin insanları yuttukça ve ıstırap çığlıkları atmalarına 

neden oldukça aktif hale geldiğini göreceksiniz. 

42 Bu uyandırma çağrısıyla sizi korkutmak değil, yeryüzündeki bu imtihan döneminde yaşayan sizleri 

uyarmak istiyorum. Tüm bunlar, tüm ruhların kurtuluşlarına erişebilmeleri için gerçekleşmelidir. 

43 İnsanların kibrini silecek olan benim İlahi Ruhum olacaktır. Karanlıkta dolaşan sizlere gerçeği 

açıklayan benim bilgeliğim olacaktır. İnsanların ruhunu bilimlerinde aydınlatan ve onları bağışlama, sevgi 

ve adalet yolunda yönlendiren Kutsal Ruh'un ışığı olacaktır. 

44 Sevgimin bu sınavlarından geçtiğinizde, insanlığın ruhsal ve fiziksel yenilenmesi gerçekleşecektir. 

O zaman erdem ve ruhsallaşma yolunda yürüyen insanlar, bu yaşamın onlara en başından beri sunduğum 

yaşamla aynı olduğunu, onda hiçbir şeyin değişmediğini fark ederek şaşıracaklardır. Onlara geçici bir 

yuva olarak emanet ettiğim gezegenin bereket armağanlarıyla cömert olmaya devam ettiğini öğrenecekler 

─ yaşamın Yaratıcısı olarak merhametli olan Toprak Ana, onları sevgisiyle beslemek için bağrını onlara 

sunmaya devam ediyor. Çünkü bu, Baba'nın ona emanet ettiği görevdir. 

Güneş de aynı olacak, Rab'bin varlığının bir sembolü olarak her zaman canlandırıcı ısısını 

gönderecektir. İşte o zaman, ey sevgili insanlar, insanlar varlıklarını acı hale getirenin kendi kötü işleri 

olduğunu anlayacaklardır. Bu nedenle, onlar benim iyi işçilerim olacak ve kendilerini sonsuzlukta daha 

mükemmel evlerde uyumlu bir şekilde yaşamaya hazırlayacaklar. 

45 Böylece sizi, tokla açın, bilgiyle cahilin, güçlüyle güçsüzün bir arada olmayacağı, sizi bekleyen 

zamanlara hazırlıyorum, öğrencilerim. Hepiniz Rab'bin ziyafetinde olacak ve O'nun sevgisinin ebedi 

konserinin tadını çıkaracaksınız. 

46 O zaman, ey öğrenciler, Yeni Yeruşalim insanların yüreğinde olacak. Ruhsallaşmanın yüksek 

derecelerine ulaşacaksınız ve ben de size mesajlarımı getirebilmeleri için aranızda enkarne olmaları için 

sadece büyük bir gelişime sahip ruhlar göndermekle kalmayacağım. Ayrıca sizin erdeminize ihtiyaç duyan 

ve aranızda yaşayarak günahlarından arınacak olan ruhları da size göndereceğim. O zamanlarda, size saf 

ruhlar gönderdiğimde ve siz onları Bana lekelenmiş olarak geri verdiğinizde, bugünün tam tersi olacak. 

47 Sözümün anlamıyla, çocuklarınızın yüreklerinde fanatizmin ya da putperestliğin değil, 

maneviyatın mabedini yaratın. Onlara yasalarımın yolunda önderlik et. Kimseye zarar vermemek yeterli 

değildir. Kötülük yapmamak doğrudur, ama iyilik yaparsanız Beni hoşnut edersiniz. 

48 Gerçek ne kadar açık ve basit! Ruhanilik ne kadar açık ve basit! Yine de ─ fanatizminin ve 

geleneklerinin karanlığında inatla kalan biri için bunu kavramak ne kadar zordur. Aklı anladığından daha 

fazlası olduğunu kavrayamaz; kalbi onun için Tanrısı ve yasası olan şeyi reddetmeye direnir: gelenek ve 

ayin. 

49 Benim gerçeğimi tanımak istemeyenlerden nefret ettiğimi mi sanıyorsunuz? Hayır, çocuklarım, 

Benim merhametim sonsuzdur ve ışığı düşünmekten zevk alabilmeleri için hapishanelerinden çıkmalarına 

yardım etmek üzere tam da onlara yöneliyorum. İmana uyanmaları için gerekli olan denemeler onlar için 
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ayrılmıştır. Bunlar güçlerinin ötesinde denemeler olmayacak, her bir ruha, her bir yaşama, her bir kişiye 

bilgece uyarlanmış dersler olacaktır. 

50 Oradan, o kararmış beyinler arasından, dini fanatizm ve cehaletle hasta olmuş kalpler arasından, 

gerçeğin büyük ve tutkulu askerlerinin ortaya çıktığını göreceksiniz. Çünkü kendilerini zincirlerinden, 

karanlıklarından kurtardıkları ve ışığı gördükleri gün, sevinçlerine hakim olamayacaklar ve avazları çıktığı 

kadar, dünyayı ruhanileşme merdiveninden gerçek krallığa yükselterek kurtarmak için geri geldiğimi 

haykıracaklar. 

51 Evrimleşmenize yardımcı olmak için, ruhunuzu hazırlayan ruhani rehberiniz, Üçüncü Çağ'ın 

öncüsü İlyas'ın tezahürüne sahip oldunuz. Ama birçok kişinin yoldan çıktığını üzüntüyle görür ve o zaman 

İlyas'ın acısı ne kadar büyüktür. Koyunlarını ruhsal hizmetkârlarıyla birlikte her şekilde arar. İçinizden 

kim yok olanları ─acı yolunda olanları─ getirmek için hazırlık yapacak? 

Şu anda acı çekenleri, küfretmemeleri için güçlendireceğim, öyle ki varlığımı hissetsinler ve şu anda 

Efendi ile aynı sofrada olmak ve sevgimle hazırladığım ekmek ve şarapla beslenmek için acele etsinler. 

52 Sizler bu Üçüncü Çağ'da Benim Sözümü işiten nesillersiniz ki yaşamlarınız Benim Yasamın yerine 

getirilmesine uygun olsun ve Ben de İkinci Çağ'daki vaadimi yerine getirmek için hazırladığım anlayış 

organı aracılığıyla Kendimi tanıtabileyim. 

53 Geçmişte, havarilerime yakında aralarından ayrılacağımı, daha sonra öğretimi yayacak olanların 

onlar olacağını söylediğimde üzüntü duymuşlardı. Ama onlara, dünya yozlaşmanın doruğuna ulaştığında 

tekrar geleceğimi belirttim. 

Bazıları Beni tanımadı, ama ─Sözümün özünü aldıklarında─ Efendilerini anlayacak ve Benim 

Varlığımı hissedecek olan başkaları da gelecek. Tekrar Benimle birlikte olacaksın ve seni her zamanki gibi 

aynı sevgiyle kabul edeceğim, böylece göğsümde olabileceksin. 

54 Size öğretimi verdim ki, onu yaşayarak krallığıma girmeye layık olasınız. 

55 Daha İkinci Çağ'da, İsa'nın Baba'da olduğu gibi Benimle birlikte olabilmeniz için, ayartılmayı ─bu 

dünyadan size gelmeyen her şeyi─ nasıl reddedeceğinizi size öğrettim. 

56 Kendinizi hazırlayın, çünkü sizler Çarmıh'a bir kez daha tırmanan Efendinin ayak izlerini takip 

eden öğrencilersiniz. Bu son öğretiş sözleri İsa'nın yaşamındaki son anlar gibidir. Çünkü 1950 yılı sona 

erdiğinde, İlahi "Sözüm" artık bu ağızlar aracılığıyla sizinle konuşmayacak. Bugün aceleyle geldiniz 

çünkü tek bir dersimi bile kaçırmak istemiyorsunuz. Onları kalbinizde saklıyorsunuz çünkü insanlığa son 

sözlerimin tanığı olmak istiyorsunuz. 

57 Sizler İkinci Çağ'da İsa Yeruşalim'e girdiğinde Hosanna'yı söyleyenlerle aynısınız. Bugün, Ruh'ta 

size Kendimi tanıtırken, artık yoluma örtülerinizi sermiyorsunuz, Rabbinize konut olarak sunduğunuz 

yüreklerinizdir. Bugün hosanna'nız artık gırtlağınızdan gelmiyor, bu hosanna ruhunuzdan bir tevazu 

ilahisi, Baba'nın sevgisi ve bilgisi, Rabbinizin Üçüncü Çağ'da size getirdiği bu tezahüre bir inanç ilahisi 

olarak fışkırıyor. 

58 Bir zamanlar, şimdi olduğu gibi, Yeruşalim'e girdiğimde Beni izleyenlerle aynısınız. Büyük 

kalabalıklar etrafımı sarmış, sevgi dolu sözlerimle büyülenmişlerdi. Erkekler, kadınlar, yaşlılar ve 

çocuklar sevinç çığlıklarıyla kenti sarstılar ve hatta halkın isyan edeceğinden korkan kâhinler ve Ferisiler 

bile Bana şöyle dediler: "Efendim, eğer barışı öğretiyorsanız, neden yandaşlarınızın böyle bir kargaşa 

çıkarmasına izin veriyorsunuz?" Ama ben onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim, bunlar sussa taşlar 

konuşur" diye karşılık verdim. Çünkü bunlar sevinç anlarıydı, doğruluğa aç ve susamış olanlar arasında 

Mesih'in doruk noktası ve yüceltilmesiydi ─ peygamberlik sözlerini yerine getirerek Rab'bin gelişini uzun 

zamandır bekleyen ruhlar. 

59 Bu sevinç ve coşkuyla birlikte halkım da Mısır'dan kurtuluşunu kutladı. Fısıh Bayramı'nın bu anma 

törenini halkım için unutulmaz kılmak istedim. Ama gerçekten, size söylüyorum, bir kuzuyu kurban 

ederek sadece bir geleneği izlemedim ─ hayır, Kendimi İsa'da, kurbanlık kuzuda, tüm çocuklarımın 

kurtuluş bulacağı yol olarak sundum. 

Üçüncü Çağ'da bile geleneği takip etmiyorum. Sözüm aracılığıyla size geçmişte yaşanan olayları 

yeniden yaşattım. Ama bilin ki, öğrenciler, Sina Dağı'nda size dikte ettiğim Yasa vicdanınızda mevcuttur. 

Lekesiz Kuzu'nun kurbanı, Kutsal Ruh olarak size getirdiğim vahiyler ve gelecek zamanlarda size 

bahşedeceğim öğretiler ─ tüm bunlar sonsuzlukta mevcuttur. 
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60 Daha sonra bu olayları anacaksınız, ama anmanız meditasyondan, yenilenmenin gerçek 

kararlarından ve Öğretimi yerine getirmekten oluşacaktır. Yasa'yı unutarak, Beni hoşnut ettiğinizi 

düşünerek bayramlar kutlamayacak, törenler ya da ayinler düzenlemeyeceksiniz. Gelenekçi olmamalısınız. 

Spiritüalist müritler her zaman Rablerinin çektiği acıları gözlerinde canlandıracak, O'nun ilahi varlığını 

hissedecek ve ruhunun sesini duyarak hemcinslerine öğreteceklerdir. 

61 Kutsal Komünyon'u anma zamanı geldiğinde, bunu dualarınızla yapmalısınız, o zaman İlahi 

Ruhumun aranızda ruhani ekmek ve şarabı dağıttığını hissedeceksiniz. Bu şekilde, hala gizemle örtülü 

olduğunu düşündüğünüz dersleri sizin için aydınlatacağım. 

62 Uyanın, havariler! Hıristiyan insanlığın önceki vahiylerin doğru yorumunu elde etme arzusuyla 

Benim Sözümü ve kehanetleri incelediği bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Bazılarında küçük bir ışık 

keşfettim, bazıları ise yoldan çıktı. Bazılarında kehanetleri anlamak için yeterli alçakgönüllülük, saygı ve 

sevgi görüyorum. Diğerlerinde gurur ve kibir görüyorum ve şöhret arzularıyla kutsal yazıların anlamını 

uluslara açıklıyorlar. Fakat sana doğrusunu söyleyeyim, onlar kendi sapıklıklarıyla insanları şaşırttılar. 

63 İkinci Çağ'da size "Gerçeğin Ruhu "nu, Kutsal Ruh'u göndereceğimi ve O'nun size o dönemde 

anlayamadığınız vahiyleri açıklayacağını ve size yeni öğretiler vereceğini söylediğimi hatırlayın. 

64 İşte Gerçeğin Ruhu, Kutsal Ruh, sizinle geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hakkında konuşuyor. 

65 İzleyin ve dua edin, çünkü dua ederek öğretilerimi daha iyi anlayacak ışığı bulacaksınız. Bu ekmek 

ve şaraptır ─ kendinizi besleyin, öğrenciler, kendinizi güçlendirin, çünkü yarın bu besini insanlıkla 

paylaşmak zorunda kalacaksınız. 

66 Benden öğrenin, örneğimi ve bilgeliğimi aktarın, ey insanlar, ey çok sevilen öğrenciler. 

67 Hepiniz benim katımdaki işçilersiniz ─ bazıları "ilk", diğerleri "son" olarak, ama hepiniz 

gayretiniz ve ruhanileşmeniz sayesinde "ilk" olabileceksiniz. 

68 Ruhunuzun Bana ruhani hosanna'sını sunduğu bu adanmışlık saatinde, İlahi Ruhum sizi huzur, 

sevgi ve bereketle doldurur. 

69 Kutsamalarım sayesinde, ruhani vadide kendilerini arındırmış olan ruhların lejyonları ışığı alır. Şu 

anda Çalışmamın devamını, insanların birleşmiş ruhlarında Yeni Kudüs'ün yükselişini deneyimliyorlar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 319 
1 Bana bir kez daha hoş geldin deyin. Şu anda size Kendisini açıklayan kim? Baba mı, Oğul mu 

yoksa Kutsal Ruh mu? Size yanıt veriyorum: Tanrınız aranızda kendini gösteriyor. Eğer size İkinci Çağ'da 

bir insan olarak "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır" dediysem, bugün de size bir insan olarak değil, Ruh'la 

geldiğimi söylüyorum: İsa'yı işiten Yehova'yı işitir ve kabul eder ve bu Kutsal Ruh'un sesidir. 

Onda üç kişi ya da üç tanrı görmeyin, şu anda aranızda bu seste, tüm Üstatların Üstadının bu sözünde 

kendini bolca gösteren tek bir İlahi Ruh'u tanıyın. Yargıç'la tanışacak, Baba'yı keşfedecek ve Kutsal 

Ruh'un özünü hissedeceksiniz. 

2 İçinde bulunduğumuz 1950 yılında, insan ses taşıyıcıları aracılığıyla yaptığım son tezahürlerde, 

öğrencilerimin ilerlemesini sınayacağım. Talimatınızı geri çekerek onları test edeceğim. Çünkü size kimin 

eğitimimde daha ileride olduğunu ya da kimin geride kaldığını göstereceğim. 

Her şeyi biliyorum. Verdiğim dersler ve testler her birinizin ilerlemenizin, durgunluğunuzun ya da 

gerilemenizin içsel olarak farkında olmanıza hizmet edecektir. 

3 Ruhunuza gittikçe daha fazla ışık getiriyorum ki, Sözümün sona ermesinden sonra aydınlanmış 

kalabilesiniz ve daha önce de söylediğim gibi, dünyanızı oluşturan bu tutkular ve fırtınalar denizinde 

ışıltılı deniz fenerleri olabilesiniz. 

4 Bana büyük bir inançla bağlı olanlar, ruhlarını bu zamanda verdiğim her şeyi almaya 

alçakgönüllülükle hazırlarlar. Ama hâlâ ruhlarının gözlerini ardına kadar açan öğrenciler var, çünkü 

ötedeki varlığımın hakikatini keşfetmeye çalışıyorlar. 

5 Şüphe hala bazı kalpleri ele geçirir ve bunun Ben olup olmadığını merak ederler. Hâlâ bazılarının 

bazı sözlerim ve vahiylerim karşısında kafası karışıyor. Ama sana soruyorum: Neden, Üçüncü Çağ'da 

olduğunuza göre mi? Şüpheyi Thomas'a bırakın, çünkü o İkinci Çağ'da yaşadı. Ama ona verdiğim dersi ve 

o dönemde materyalizmi yok etmek, o insanların şüphelerini ortadan kaldırmak için tezahür ettirdiğim her 

şeyi hatırlayın. 

Ama bugün, Üçüncü Çağ'da, geçmiş zamanların ve Üçüncü Çağ'ın öğretileri ve vahiyleri ruhunuzda ve 

kalbinizde birikirken, neden hala şüphe ediyorsunuz? Neden en derin varlığınızda, şu anda almakta 

olduğunuz bu çalışmada gerçek mi yoksa aldatma mı olduğunu, Ben olup olmadığımı düşünüyorsunuz? 

Bu şekilde yalnızca şüphe duyanlarla konuşuyorum ─ içsel olarak mücadele edenlerle çünkü onlar 

Benim insan aklı aracılığıyla tezahürümün son zamanlarındalar. Ama size bir kez daha söylüyorum: "Ne 

mutlu görmeden iman edenlere!" 

6 İkinci Çağ'da meydana gelen olayları Üstadınızla birlikte hatırlıyorsunuz. Size o zaman verdiğim 

öğretiyi ruhunuzda bıraktığımı öğrettim. İşlerimin ve sözlerimin her biri size verdiğim sonsuz yaşamın 

eylemleriydi. Kurtuluşunuza giden yolu size göstermek için döktüğüm Kan hala tazedir ve tüm 

çocuklarımın ruhunda ebedi olacaktır. Çünkü o zaman bedenimden akan şey, akıttığım yaşamın ─ tüm 

günahkârları sardığım bağışlayıcılığın ─ inanmayanların inancını ateşlediğim ışığın ─ bu insanlığın tüm 

karanlık sislerini dağıttığım ışığın simgesiydi. Bu ruhsal yaşam sizde ebedidir ─ ruhunuzda her zaman taze 

kalacak olan o kanda. 

7 İnsanlara kurtuluş, esenlik ve ışık getirmek için insan olduğumda, sadece onlara gelmedim. İlahi 

Ruhum tarafından, dünyalara ya da gelişim derecelerine herhangi bir öncelik tanımaksızın, tüm ruhlar için 

yola çıkma zamanıydı. Bu nedenle, aranızda Efendi olarak görevimi tamamladıktan sonra, Ruhum Rab'bin 

ruhlarının yaşadığı tüm evlere gitti. 

Çünkü Mesih'in vaadine sahip olmanıza rağmen, bu vaat sadece bedenlenmiş ruhlar için değil, aynı 

zamanda ötede Beni bekleyenler içindi ─ telafi, kefaret, ruhsal deneyim toplama içinde, tüm ruhların 

Kurtarıcısının kapıyı açmak için geleceği günü bekleyenler için. 

8 Bu nedenle, ─aranızdaki işimi tamamladıktan ve tüm dünyevi çocuklarım için sevgi fedakârlığımla 

krallığımın kapılarını açtıktan sonra─ diğer ruhlara döndüm ve onlara da özgürlük verdim. Ama 

bazılarıyla bir insan "giysisiyle", bazılarıyla da farklı "giysilerle" karşılaştım. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, Benim için bu "giysiler" hiçbir zaman önemli olmadı, önemli olan ruhların yukarı doğru 

evrimi oldu. Çünkü onları kusurlardan ve materyalizmden özgür kılmaya geliyorum ─ Onları 

Öğretilerimle arındırmaya, onlara bu zamanda size sık sık sözünü ettiğim karın kör edici beyazlığından 

daha beyaz olan beyaz cübbeyi vermeye geliyorum. 
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9 Tıpkı o zamanlar bazılarını ve diğerlerini farklı dünyalarında ziyaret ettiğim gibi, Üçüncü Çağ'da 

da bir kez daha herkese gittim. Bir kez daha Kendimi evrenin her yerinde yaşayan ruhlara açıkladım. 

Gerçekten de tüm ruhların birliği için çabalayarak sevgi bağları kurdum. Ama bugün Benim bildirimin 

geçmiştekinden daha mükemmel olmasını istiyorum, öyle ki onun aracılığıyla Bana yakında ulaşabilesiniz, 

öyle ki ruhtan ruha bildiri aracılığıyla Baba'nın ilhamlarını, emirlerini, azarlamalarını ve adaletini daha 

büyük bir mükemmellikle alabilesiniz. 

10 Kutsal Ruh olarak, Üçüncü Zaman'ı, bir daha asla düşmemeleri için tüm ruhları aydınlatma, hatalı 

olanları kurtarma, kör olanları dönüştürme ve kendilerini büyük ölçüde kirletmiş olanları arındırma, onları 

utanç, rezalet, suç ve pişmanlık zincirlerinden kurtarma görevine adadım ─ günahlarının, Yasamı 

ihlallerinin tüm tarihini ruhlarına kazınmış olarak yanlarında taşıyan herkesi. 

11 Evrendeki her şey akıllıca düzenlenmiştir. Şu anda dünyalara, tüm çocuklarıma, onları ruhun ruhla 

mükemmel diyaloğuna getirmek için, herkesi bekleyen hedef olan mükemmelliğe getirmek için, Kendimi 

her birine tanıtmam gereken biçimde konuşuyorum. Evrendeki ruhsal açıdan en gelişmiş kişi siz misiniz? 

Bilmek için sorma, çünkü anlayamazsın. 

12 İkinci Çağ'da size şöyle demiştim: "Baba'nın evinde birçok konut vardır." Bugün size kendi 

dilinizde söylüyorum: Benim yarattığım evrende, İlahi Ruhumun çocukları tarafından doldurulan birçok 

dünya var. Hepiniz Bendeki kardeşlerimsiniz, hepiniz Benim gibisiniz ve şu anda kusurlarınızda farklı 

olsanız da, mükemmellikte hepiniz aynı olacaksınız. Sizi bu mükemmelliğe götürüyorum ve ona 

ulaşmanız için sizi hazırlıyorum, size öğretiyorum, sizi sınıyorum ve üzerinizde çalışıyorum. 

Hepinizi eşit bir şekilde İlahi Ruhumla birliğe doğru yönlendiriyorum ve aynı zamanda sizi kendi 

aranızdaki birliğe doğru yönlendiriyorum. Ruhlar arasındaki bu birliktelik ne zaman tamamlanacak? Artık 

bilmiyorsun. Çok fazla konuşma olacak ─ bazıları tarafından inanılan ve diğerleri tarafından inkâr edilen 

birçok tezahür. Ama Ruh tezahür edecek, Ruh konuşacak, Ruh yeryüzünde hüküm sürecektir. 

13 Tüm bunlara karşılık size diyorum ki, bu dünyevi bir gün değil, Beni bekleyen ruhları aramak 

üzere ışık dünyasına ve karanlığın uçurumlarına nüfuz etmeniz için size adadığım birkaç saatten ibaret 

değil. Hayır, insanlar, bu bütün bir zaman dilimidir, sonsuzluk içinde bütün bir çağdır, yaratılışın en 

başından beri Benim tarafımdan Kutsal Ruh olarak herkese gelmeye, Üçüncü Çağ'daki ruhların 

ilerlemesine göre Kendimi daha yüksek bir seviyede ve daha mükemmellikle ifşa etmeye yazgılıyım. 

14 Bugün dünyanızın ötesine bakmıyorsunuz, öyle ki ne ruhunuz, ne bakışınız, ne de aklınız henüz 

size göre olmayan ve sadece onu almak için saygılı ve itaatkâr bir tutumla size gelen şeyi keşfetmeyi 

başaramıyor ─ dua yoluyla, sizi Bana ve sizi koruma görevine adanmış Ruhsal Dünyama götüren yukarı 

doğru evrim. 

Bu yukarı doğru gelişim sayesinde, bu zamanda size açıkladığım şeylerden elde ettiğiniz fayda 

sayesinde, bugün meraktan bilmek istediklerinizi ve yarın adaletten dolayı, ücret olarak, ödül olarak 

bileceklerinizi bilmeyi başaracaksınız, ey Rab'bin sevgili öğrencileri! 

15 Sizi bu Söz olmadan bırakacağım zaman yaklaşıyor. Artık bunu duymadığınızda, birçoğu 

üzülecek, diğerleri soğuyacak, ancak geri kalanlar inançta güçlü kalacaktır. Ama bugün Bana ilahi 

özlemimin ne olduğunu sorarsanız, size şu yanıtı veririm: Ben aranızdaki bu Sözü bitirmeden önce 

hepinizin imanda güçlü olması, kendinizi hazırlamanız. 

İsterseniz İşimi araştırın, böylece ikna olabilirsiniz, böylece kararlı olabilirsiniz, böylece daha sonra 

üzerinize şüphe gelmeyebilir. Çünkü bu şüphe, vicdanınızın kendisini hatırlayacağı güçlü bir acıyla sizi 

baş başa bırakacaktır. Ama öğrencilerimin vicdanlarında herhangi bir suçlama taşımalarını istemiyorum ─ 

Sadece Ruhumun esenliğini hissetmelerini istiyorum. 

16 Bu halk kendini nasıl hazırlayacağını bilmezse, son öğretilerimden faydalanmazsa, daha sonra 

sözümü kaçıracak ve zaman, denemeler, talihsizlikler ve insanların saçma sapan sözleri onu şüpheye 

sürükleyecektir. O zaman öğrenci yolda durup kendine duyduklarının doğru olup olmadığını sormak 

zorunda kalacak ve sonra şüphelerine yalnızca görünürdeki sessizlik yanıt verdiğinde, yüzünü saygısızca 

kaldırıp Baba'ya şöyle diyecektir: "Tanrım, sonsuza dek bizimle kalacağına söz verdiğin halde ─ 

çocukların neden Seni görmüyor? Neden kulaklarımız Seni duymuyor? Kalbimiz neden sizin attığınızı 

hissetmiyor? Neden kendini bize açıkça göstermiyorsun?" 

17 Ve insanların doktrinlerinin ve dini kurumların büyük yarışmalarda yükseldiğini ve kendi 

yollarında ilerlediklerini, "savaşları" kazandıklarını gördüğünüzde, "Baba'nın işi nereye gitti?" 
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diyeceksiniz. Neden sessiz kaldı ve bizi kaderin darbelerinin ve tehlikelerin kurbanları olarak yalnız 

bıraktı?" 

Diğer öğrencilerimin başka zamanlarda yaşadığı gibi çok büyük şüpheleriniz olacak ve kötü yorumlara 

göre gerçekleşmeyen sözlerimin çoğunu hatırladığınızda şüpheniz daha da artacak ve o zaman şöyle 

diyeceksiniz: "O'nun Sözü neden halkını bir arada tutacak etkiye ve güce sahip değildi? Neden tüm 

gücüyle Rab'bin bu ruhani halkını tek bir yürekte birleştirme mucizesini gerçekleştirmedi? O'nun 

öğrencilerine öğrettiği dönemde, neden dünyanın tüm uluslarından insanlar O'nu dinlemeye gelmedi? O, 

Evrensel Işını aracılığıyla güçle indiğinde insanlar arasında neden barış yoktu? O'nun gidişi neden bu 

kadar üzücüydü? Neden tüm insanlık tarafından duyulmadan ve yüceltilmeden sessizce aramızdan 

ayrıldı?" 

Tüm bunlar şüphe ateşinde yüreğinizi yakacak ama ben bunun olmasını istemiyorum. Tüm şüphelerden 

ve belirsizliklerden arınmış ruhunuzun, Baba'dan O'nun İlahi Ruhu için maddileşme anlamına gelen hiçbir 

şey talep etmemesini istiyorum. Sözümün sona ermesinden sonra, Kendimi insanlaştırmamı, Kendimi 

sınırlamamı ya da bir insan olarak İsa'nın şeklini almamı talep etmenizi istemiyorum. 

18 Ruhunuzun Beni gerçekten takip etmesini istiyorum ─ sadece Beni hissetme arzusundan dolayı 

değil, ruhunuzun Beni görme ve duyma ihtiyacının gücünden dolayı değil, doğruluktan dolayı Beni 

hissetmesini, varlığınızın sadakati aracılığıyla ruhunuzun dengesinde Beni görmesini istiyorum. Çünkü o 

zaman Beni daha büyük, daha mükemmel ve değişmez göreceksiniz. 

19 O İkinci Zamanlar'da insanların kendilerini aldatılmış hissettiklerini unutmayın. İsrail'i insanların 

esaretinden kurtaracak dünyevi güçlerle dolu bir Mesih bekliyorlardı. Savaşçı bir prens, orduların, 

ulusların ve dünyevi toprakların efendisi olmasını bekliyorlardı. 

Ama sadece Babasının işlerinden söz eden ve onlara yeryüzündeki krallıklardan daha iyi bir krallık 

vaat eden, öğretisinin ruhsal zaferini duyuran, ruhsal olarak yoksullar, hastalar ve aşağılanmışlar için 

gözyaşı dökenler için adaleti duyuran o yumuşak huylu ve alçakgönüllü Efendinin sözlerini duyduklarında, 

Köleler için ─ o zaman dünyevi kurtuluşlarının ve Rab'bin yüceltilmesinin yakın zamanını bekleyenler 

aldatılmış hissettiler ─ onu bu dünyada bir tahtta otururken ve ulusları yargılamak, bu dünyanın büyük 

krallıklarına boyun eğdirmek için sağ elinde bir adalet asası görmeyi özleyenler. 

20 Efendi'nin tutuklandığı gece geldiğinde, yürekleri bu uysallık karşısında sarsıldı, çünkü Rab 

direnmedi, çünkü kendi düşmanlarına gücüyle saldırmadı, çünkü Kendisinin uysal bir kuzu gibi 

kafatasının bulunduğu yere sürüklenmesine izin verdi. Ve O'nun elçileri o insanların alay ve istihzalarını 

gördüklerinde, onlar bile şaşkın ve kuşkulu bir şekilde oradan ayrıldılar. Ve kendilerine "Olaylar neden bu 

şekilde gerçekleşti?" diye sordular. Efendilerine karşı büyük bir sevgi duyuyorlardı ve İsa'nın acısını kendi 

acıları haline getirmişlerdi, ama henüz ruhsal olarak uyanmamışlardı ve ruhsal gözleri gerçeğin ışığına 

açılmamıştı. Ve O'nu orada, kafatasının bulunduğu yerde gördüklerinde ve o utanç verici işkence 

tahtasında ölümüne tanık olduklarında ve O'nun kanının herhangi bir insanınki gibi aktığını gördüklerinde, 

yüreklerini şüphe kapladı. 

21 Efendilerinin işine nasıl devam edebileceklerdi? Bu kurtuluş örneğini nasıl devam ettireceklerdi? 

Ama Efendi ölümden geçerek yücelik ve yaşamla dolu olarak tüm yaratılmışların üzerine yükselmişti. 

Kendisini düşündü ve öğrencilerinin kuşkularına katlandı ve sonsuz sevgisinin bir başka kanıtı olarak, 

dirilişinden sonra, gördükleri ve duydukları şeylere öğrencilerine tanıklık etsinler diye, O'nu tereddütsüz 

seven ve O'nu izleyen kadınlar tarafından görülmesine izin verdi. 

Ancak bu tanıklığa rağmen şüpheye düştüler. Üstadın Kendisini göstermesi, şüphenin karanlığını 

dağıtması ve tüm bu kalplerde ışık yakması gerekiyordu. Ama hâlâ en çok kuşku duyan öğrenci vardı: 

Thomas, ancak Efendisinin yaralarına kendi parmaklarıyla dokunabilirse onun dirildiğine inanabileceğini 

söylemişti. Bu yüzden Üstat onu da şüpheleri konusunda ikna etmek zorunda kaldı. 

22 Üstat öğrencilerini yalnız ve tedirgin bulduğunda, çünkü bazıları Üstat'ın dirilişine inanırken 

Thomas şüphe duyuyordu, Rab kendini onların arasında gösterdi ve şöyle dedi: "Esenliğim sizinle olsun!" 

Tomas'ı yanına çağırdı, yaralarını gösterdi ve ona, "Parmaklarını içine sok, Tomas ve kuşku duyma, çünkü 

o gerçekten benim" dedi. 

Ama o anda kuşkusundan pişmanlık duyan Tomas ─inançsızlığına yenik düşerek─ "Rabbim!" diye 

haykırdı. Ama ben ona, "Beni gördüğün için iman ettin" dedim. Ne mutlu görmeden iman edenlere!" 
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23 Üstat İsa'nın bu sevgi dolu sitemini sonsuza dek ruhunuzda taşımak istiyor musunuz? Ve size 

tekrar, "Gördüğünüz için iman ettiniz" dememi mi bekliyorsunuz? Hayır, Kutsal Ruh'un öğrencileri ─ 

hayır, Üçüncü Çağ'ın öğrencileri! İçinizde şüphe olmasın, onu şimdi bile ortadan kaldırın, Bana Ruh'ta 

bakın, Bana doğruluğumda ve özümde bakın ki, daha sonra bu tezahürlerden yoksun olduğunuzda, Beni 

şüphe ve lekeden arınmış, saf ruhsal bakışla sevgi ve iman yoluyla görebilesiniz. 

24 Görevinizi yerine getirmeye başlamak için, size sadece kahinler aracılığıyla söyleyebileceğim 

zamana kadar beklememelisiniz: Kalkın ve görevinizi yapın, inancı bulmak için Benim yeniden insan 

olmamı beklemeyin. Bu İkinci Çağ'da gerçekleşti çünkü çok gerekliydi. Çünkü Üstat, insanın ruhuyla 

ötelerin akıl almaz alemlerine nüfuz etmeye başladığı o dönemde öğrencilerinden daha fazlasını 

isteyemezdi. 

Ama sizler, şu anda hayatta olanlar ve eskiler, ruhlarını geliştirmiş olanlar, sık sık sınadığım ve size 

gerçeği getirmek ve size büyük vahiylerde bulunmak için insan aklı aracılığıyla sık sık konuştuğum sizler, 

şüphe edebilir misiniz, maddileşmeye düşebilir misiniz, kalbinizin sevgisinin soğumasına ve ruhunuzun 

Sözümün kesilmesinden sonra yoldan sapmasına izin verebilir misiniz? Hayır, öğrencilerim, şu anda 

sizinle konuşuyorum ve sizi Sözüm aracılığıyla birçok kez daha hazırlayacağım, öyle ki ruhunuzda sadece 

ışık, güç, kararlılık ve tüm denemeler karşısında imanın yok edilemez gayreti olsun. 

25 İkinci Çağ'daki öğrencilerime ruhsal olarak Kendimi gösterdiğimde, ruhlarında gerçek sevgiyi 

hissettiler. O zaman Üstatlarının çalışmalarını sürdürmek için kardeşlik ve manevi güç kucaklaşmasında 

bir araya geldiler. Çünkü kuşkularını giderdikten sonra, içten gelen bir mutlulukla şöyle dediler: 

"Gerçekten ─ biz gerçekten Mesih'le, Tanrı'nın Oğlu'yla birlikteydik, gerçekten dünyanın Kurtarıcısı'yla 

birlikte yaşadık, O bizi aldatmadı. O Yaşam'dır, O Kurtarıcı'dır, O Gerçek'tir, O'nun Krallığı bu dünyaya 

ait değildir, O'nun evi bugün bize baktığı, bizimle konuştuğu ve Kendisinin görülmesine izin verdiği Ebedi 

Krallık'tır. Sonsuza dek bizimle birlikte olacağına söz vermiştir. Ve gerçekten de biz birleştik, birbirimizi 

seviyoruz ve yeryüzündeki tüm halklara O'na tanıklık edeceğiz." 

26 Sözümün kesilmesinden sonra, kalbinizin ve ruhunuzun derinliklerinde Sözümün yokluğunu 

hissettiğinizde, ruhani dünyam da artık Sözünün armağan taşıyıcıları aracılığıyla aranızda yankılanmasına 

izin vermediğinde, aranızda gerçek birliğin de gelip gelmeyeceğini biliyor musunuz? O zaman topluluklar 

birbirlerini arayacaklar ve uzakta kalıp kendi başlarına çalışanlar kardeşlerini arayacaklar, birbirlerinin 

sıcaklığını ve varlığını, tavsiye ve yardımlarını sağlayacaklar. Sözümü özleyecekler ve bazıları 

başkalarının çemberinde şifa merhemini arayacak ve Ben Kendimi göstermek için tekrar geleceğim. 

27 Evet, halkım, ruhani kulağınıza yakın konuşacağım ve hepiniz Beni göreceksiniz ve size verdiğim 

ve bugün ne şekilde geleceğini bilmediğiniz bu net bildiriler, sizi doğru yola sokmak için kesin ve net bir 

şekilde gelecek. Onlar sizin savunmanız ve teşvikçiniz olacak, böylece asla yalnız yürüdüğünüzü 

düşünmeyeceksiniz. 

Sizi yollarda, ruhani görevinizi yerine getirirken, dünyevi görevinizi yerine getirirken ve ayrıca 

günahlarınızda şaşırtacağım. Öğrencilerimin her birinin yolunda Kendimi hissettirmek için uygun anı 

seçeceğim. Ben toplantılarınızda hazır ve algılanabilir olacağım ve siz Benim sıcaklığımı, Ruhumun 

nefesini hissedecek ve Benim ilhamlarımı alacaksınız. 

28 Bana giderek daha çok inandıkça, aranızda iman olmasını istiyorum ─aranızda yalancı tanık 

çıkmasın ─insanlar ya da insanlık arasında sizi büyük ya da tanınmış kılmak için dudaklarınızdan yalan 

çıkmasın. Yalan söyleyenin vay haline! O'nu görmeden "Efendi'yi gördüm" diyenin vay haline! Mesajı 

almadan, "Bu mesajı Rab'den aldım" diyenin vay haline! Çünkü o zaman ilhamım ondan geri çekilecek ve 

ancak kendini lekelerinden arındırarak ilhamı yeniden kazanacaktır. 

Adımı kötüye kullanmayın, işimi yalan söylemek için kullanmayın, ruhumu ya da işimi hilekârlığınızı 

örtmek için kötüye kullanmayın. 

29 Sizden yalnızca gerçeği söylemenizi istiyorum; öyle ki, Benden bir ilham ya da tezahür 

almazsanız, bunu kabul edin ve yalan söylemeyin, çünkü o zaman kimse sizi suçlayamayacaktır. Ama 

sana soruyorum: Benden hiçbir şey almayan kim olabilir? Benim ilhamımdan zevk almayan, Benim 

talimatlarımı almayan ve Benim tezahürlerimi hissetmeyen kim olabilir? Günahlarınız karşısında geri 

adım atmayacağım. Her zaman sizinle birlikte olacağım, sizi peygamberlere dönüşmüş olarak bırakacağım 

─ ama peygamberlikleriyle övünerek sokaklara çıkan sahte peygamberler olarak değil, gerçeğin 

peygamberleri olarak. 
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30 İlk zamanlarda peygamberlerim sokaklara çıkar ve Rab'bin mesajını duyururlardı. Ama içlerinde 

ne kadar büyük bir alçakgönüllülük, ne kadar büyük bir güç ve iman vardı! 

Zaman değişti ve bugün sokaklara, köy yollarına ya da pazar yerlerine çıkıp avazınız çıktığı kadar 

benim mesajlarımı haykıramazsınız. Bugün konuşmanız, harekete geçmeniz ya da dua etmeniz gereken 

anın ne zaman geldiğini bilmelisiniz. Kendinizi bu şekilde hazırlarsanız, halkım kendi tanıklıklarınızdan 

kuşku duymayacaktır. 

31 Bir sınava yaklaştığınızda, adaletim yeryüzündeki halklar arasında ve sizin aranızda da kendini 

hissettirmek üzereyken ─bir olayı size açıklamak Benim İradem olduğunda, sizi uyarmak ve olacakları 

size duyurmak için aranızdan birini seçeceğim. Bu mesajı teyit etmek için iki, üç ya da gerektiği kadarını 

seçeceğim. Ancak, şüphe etmeyin, çünkü böyle yaparak Baba'dan daha da büyük bir tezahür istemiş 

olursunuz. 

Üstadın bu Üçüncü Zaman'da size, "Yararların zamanı sona erdi" dediğini bilmiyor musunuz? Eğer o 

zaman, "Evet, Baba, maddi yararlar sona erdi, ama bize vaat ettiğin ruhsal yararlar sona erdi" derseniz. 

Buna cevabım şudur: "Evet, çocuklarım ─ ama eğer Efendi'den insan olmasını talep ediyorsanız, o zaman 

bu talebiniz dünyevi faydalara aittir ve o zaman artık sona ermiştir." 

32 Bu nedenle sizi birçok gelenekten özgür kıldım, çünkü Baba tarafından ruhunuza açıklanan 

tapınma biçimini - lütuf ve mükemmellikle sarmalanmış bir tapınma biçimini - kirletir ve alçaltırdınız. 

Bunun ayinlere, törenlere ve dünyevi festivallere dönüşmesine izin verecek ve Yasa'nın ve Öğretinin 

yerine getirilmesi yerine dışsal tapınmayla, geleneklerin yerine getirilmesiyle giderek daha fazla meşgul 

olacaksınız. Bu nedenle, bazılarının üzüntüsüne ve diğerlerinin sevincine rağmen, bu zamanda sizi birçok 

gelenekten, ruhunuzun bağlı olduğu birçok dini uygulamadan özgür bıraktım. 

33 Şimdi yavaş yavaş gerçek tapınağı keşfediyorsunuz ve bu tapınağı hem içinizde hem de dışarıda, 

evrenin sonsuzluğunda buluyorsunuz. 

Bugün gerçek sunağın kalbinizde olduğunu, imanın Benim için yakmanız gereken kandil olduğunu, 

çiçeklerin, sunuların, işlerinizin, erdemlerinizin ─Rabbinizin suretinin kendiniz olduğunu, Beni sizin 

aracılığınızla görebileceğinizi─ fark ediyorsunuz. 

Bugün lütfun kaynağının Benim İlahi Ruhum olduğunu ─mükemmelliklerin ve kutsamaların tükenmez 

bir kaynağı olduğunu ─Benim Eser olduğumu, çünkü Kendi Eserimin Bende olduğunu ve bunun sonsuz 

ve evrensel olduğunu ─Benim görkemli sayılarla Beni takip eden tüm ruhların Çobanı olduğumu ve 

sonunda herkesin tek engel olan mükemmel huzura ulaşacağını, bunun da ruhların ötedeki ebedi evi 

olduğunu ve Baba'nın evinin her yerde olduğunu ve sizin o evden hiç ayrılmadığınızı anlıyorsunuz. 

34 Bu şekilde ruhunuz kanatlarını açacak ve uzayda sonsuzluğu, zamanda ebediyeti, sizi "yol" 

aracılığıyla Baba'ya götüren mükemmel ve aydınlık yolu görecektir. O zaman engeller ve tuzaklar olan 

gelenekleri unutmuş ve yolda arkanızda bırakmış olacaksınız ─ sadece ruhunuzu durduran bir duvar olan 

rutin ve imgeler ─ fanatizmin nesneleri ─ geride kalacak ve ruhunuz manevi geleceğine doğru coşku, 

neşe, umut ve inanç dolu bir şekilde aceleyle ve özgürce yürüyecektir. 

35 Ruhun kendini ayakta tutmak, yaslanmak, Bana inanmak ve Beni sevmek için bir asa olarak 

gördüğü her şey, ruhani bakışlarıyla Bana bakmak, Ebedi Olana ve bu zamanda aranızda bolca ifşa ettiğim 

Gerçeğe güvenmek için emrinde olmaya devam edecektir. Bazılarının hazırlığı sayesinde diğerlerinin 

kusurlarının üstesinden geliyorum. İlerlemeye, Bana yaklaşmaya, yukarı doğru gelişmeye, bir ideale ve 

İlahi İşimdeki anlayışa duyduğunuz arzu sayesinde, gelip Kendimi ifşa ediyorum, Kendimi bilgelik ve ışık 

olarak aranıza döküyorum. 

36 Kurtuluş ışığına dönüşen İsa'nın Kanı, kurtuluş olarak tüm ruhlara nüfuz etti ve etmeye devam 

ediyor. Sonsuza dek Ruhum kurtuluş ve ışık verir, durmadan ışığımın ışınlarının karanlık olan yerlere 

nüfuz etmesine izin veririm, durmadan İlahi Ruhum ─insan kanı olarak değil, kurtarıcı güç olarak, ruhsal 

yaşam olarak─ tüm çocuklarıma dökülür. 

37 Geleceğiniz sizi bekliyor, bu zamanlar yaklaşıyor ve üzerinize geliyor ve bu zamanlarla birlikte 

ruhani bilgiye hevesli insanlar, kalabalıklar gelecek ─ aynı zamanda şüphelerinin giderilmesine ve ruhları 

için ışığa ve huzura açılan bir kapı bulmaya da hevesli olacaklar. 

38 İnsanlar gelecek ve bunların arasında bilim ve materyalizm tarafından temsil edilen "Thomas", 

araştırmak için uyanık gözlerle; ve bu sadece gözleriyle değil, aynı zamanda taramak, dokunmak için 

ellerinin parmaklarıyla, çünkü ancak bu şekilde varlığıma ve insanlık arasında birbiri ardına meydana 
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gelecek ve insanların tanıklık etmesi gereken ruhani olaylara inanabilir, böylece şüphesi ve materyalizmi 

içindeki "Üçüncü Çağın Thomas'ı" benim sevgimle aşılabilir. 

39 İmanın elçileri olabilmek için kendinizi hazırlayın; öyle ki, yalnızca sözlerle değil, eylemlerle de 

tanıklık eden ateşli öğrenciler olabilesiniz. Bu şekilde örnekleriniz insanların katı yürekliliğinin üstesinden 

gelecektir. Mucizeler gerçekleştireceğim ve size gelenlerin kuşkularını gerçekten aydınlatacak kanıtlar 

vereceğim. 

40 Sizden imkânsız hiçbir şey istemiyorum, yerine getirmeniz gereken zor işler olmayacak, 

hazırlığınız, duanız ve imanınız Bana yetecek ve geri kalan her şeyi Ben yapacağım, ey sevgili 

çocuklarım! 

41 Yapamadığınız her şeyi ─karşılaştığınız her zorluğu─ Bana bırakacaksınız ve Ben her şeyi 

mümkün kılacağım. O zaman insanlar, insanlar için imkânsız olanın sizin aracılığınızla gerçeğe 

dönüştüğünü deneyimleyecekler. Bu mucizeleri insanlara atfedemeyecekler ve şaşkınlıkları içinde yüce ve 

üstün bir güç üzerinde düşünmek için öte dünyaya gitmek zorunda kalacaklar. 

42 İnsanların günahını geçersiz kılmak için Kendimi görkemle göstereceğim. İnsan gücünden önce 

Kendimi bilgelik ve ilahi bilim olarak göstereceğim. Ayrıca insan biliminin materyalizmini de 

utandıracağım. İnsanların tüm dini toplulukları ve kurumları için Kurtarıcı olarak geleceğim ─böyle ilan 

ettim. Anlaşmazlık ve savaş alanlarında, görünmez barış silahlarımla, iki ucu keskin kılıcımla, tüm günah 

ve yozlaşmayı yok etmek için hazır olacağım. 

43 İnsanların Beni görmek istediği ve yeryüzünde yaşayanların Beni beklediği gibi, Büyük Savaşçı 

olarak geldim. Bir savaşçı olarak doğruluk ve ruhla geldim. Savaşım uzun zaman önce başladı ama henüz 

yeni başladı: bu savaşın en zor, en korkunç kısmı henüz gelmedi ve bu savaşa şu anda asker olarak 

eğitmekte olduğum sizler gireceksiniz. 

Ancak biliyorsunuz ki benim savaşım adaletsizliğe karşı değil, tam da insan adaletsizliğine karşı adalet 

içindir. Benim sevgim ikiyüzlülüğü, bencilliği ve insanın kötülüğünü ortadan kaldıracaktır. Benim 

esenliğim nefretin, anlaşmazlığın tohumunu ve temelini taşıyan her şeyi ortadan kaldıracaktır. O halde, 

ellerinize verdiğim görünmez kılıcım neyi bağışlayacak? Çocuklarımın hayatı, duyarlılığı ve erdemi. Diğer 

her şey düşecek. 

44 Eğer Bana karşı bir sevgi kıvılcımı, bir zerre doğruluk, başkalarına karşı küçük bir sevgi ya da 

şefkat görürsem, tüm bunlar silahımı bağışlayacaktır. 

Dolayısıyla, bu savaşın aranızda çok büyük olacağını artık anlayabilirsiniz. Ancak bu sadece insanlar 

arasında değil, bu savaş evrenseldir. Tüm ruhlar, bu savaştan sonra, gerçek yaşama doğru bir adım atmış 

olacaklar ─ ilerlemeye doğru bir adım, Bana doğru, gerçekte ve ruhta sağlam bir adım. 

45 Etrafınızdaki ruhani yaşamın nasıl bir çalkantı içinde olduğunu hissetmiyor musunuz? Bu büyük 

savaşın uğultusunun ruhunuzda duyulduğunu hissetmiyor musunuz? Derin uykunuzda bile ruhunuz 

güreşiyor ve mücadele ediyor, kendini özgürleştiriyor ve ona verdiğim görevde çalışıyor. 

46 Bunlar öğrencim Yuhanna'nın peygamberlik armağanı aracılığıyla gördüğü büyük savaşlardır. 

Bugün savaşta olan ordularla aynı olan orduları gördü. 

47 Savaşın en şiddetlisi henüz gelmedi ve bu nedenle sizi Öğretimin, Yasamın cesur askerlerine 

dönüştürmek için durmaksızın öğretiyorum ─ askerlerine "Birbirinizi sevin!" diyen o Yasa! 

48 Büyük Vurucu'nun, Ev Sahiplerinin Prensi'nin Üçüncü Çağ'da size söylediği şey budur, ey sevgili 

insanlar. Bu sevgi kılıcıyla ayağa kalkın, onu ele geçirin, kınından çekin ve insanlığın içinde var olan tüm 

nefret ve kötülüğü yenin. 

49 Biliyorsunuz ki "Yüksek Tahtımdan" evreni esenliğim ve kutsamalarımla kuşatıyorum. 

50 Herkes her saat, her an Benim tarafımdan kutsanır. Benden çocuklarıma yönelik herhangi bir lanet 

ya da kınama gelmemiştir ve gelmeyecektir. Bu nedenle, doğruları ya da günahkârları görmeden, tüm 

kutsamalarımı, sevgi öpücüğümü ve huzurumu yağdırıyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 320 
1 Ne mutlu insan ırkına, çünkü Rabbinin bedenlenmiş varlığına sahip olmuştur. Bu sevgi mirasını 

aldığı için insan ırkına ne mutlu! 

2 İsa aracılığıyla dünyadaki varlığım Filistin topraklarında gerçekleşti, vaazım sadece üç yıl sürdü, 

ziyaret ettiğim sadece birkaç köydü ve Golgota'ya kadar Bana eşlik eden kalabalık çok fazla değildi. 

Bununla birlikte, İsa'nın dudaklarından çıkan bu Söz tüm zamanların insanlığına ulaşmıştır. 

O zamanın tüm ülkelerine öğrenci aramak için gitmeye gerek yoktu, çünkü Sözümün bir tohum gibi 

yakında dünyanın tüm halklarına dağılmak üzere o topraklardan taşınacağını biliyordum. 

İsa'yı işitenler ve onun "ölümüne" tanık olanlar, daha sonra gelecek olan tüm kuşakları temsil 

ediyorlardı. Çünkü öğretilerimin özü ve o kanın döküldüğü sevgi herkes içindi. 

3 İsa'daki Mesih'i tanımadıkları ve O'nu kurban ettikleri için bu halkı kınamayın. Alay ettikleri 

kişinin Tanrı'nın Kendisi olduğunu düşünerek öfkelenmeyin. Size doğrusunu söyleyeyim, yalnız ben 

yargıcım. 

Bu insanları haksız yere kınayan ve Efendiyi feda ettikleri için onları affetmeyenlerin çoğu, farkında 

olmadan kalplerinde bir keder taşırlar, çünkü kendilerine ait olmayan bir yer edinmişlerdir. 

4 Ben nasıl çarmıhta can çekişirken, acılarımla bayram eden kalabalığın yüzüne karşı şöyle 

haykırdıysam: "Babam, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar", aynı cümle Benim tarafımdan 

her gün size hitaben tekrarlanabilir. Çünkü doğduğunuzdan beri adımı bilmenize ve ruhunuzda benim 

talimatlarımı, emirlerimi ve yasalarımı taşımanıza rağmen, bana hakaret etmekten ve ilkelerimle alay 

etmekten vazgeçmiyorsunuz. 

5 Üç çağ boyunca ruhani vahiyler yaşadınız, ama insanlık hala beklediğim tapınağı inşa etmedi. 

Yine de ─bu Üçüncü Çağ'da─ insanlar yüreklerinin dibine, içinde ruhunuzdaki Yasa tabletlerini saklayan 

ruh olan Sandık'ın bulunduğu En Kutsal Yer'i dikeceklerdir. 

6 Size göre, insanlığın ahlaki ve ruhani dönüşümü imkansız görünüyor çünkü size vahyedilen 

ilkelerden çok uzaktasınız. Sevginin hüküm sürdüğü, barışın hüküm sürdüğü ve adaletin var olduğu bir 

dünyaya inanmak bir yana, hayal bile edemezsiniz. 

7 Size tüm bunlara inanamayacağınızı söylüyorum çünkü ne sözümün ne de eserlerimin anlamını 

araştırmak istemediniz. Zamanınızın bir kısmını ruhani tefekküre ayırırsanız, büyük ilhamlar alır ve 

bilgeliğe erişirsiniz. 

8 Zekanızın gücüyle yarattığınız bugünkü dünya hakkında 2000 yıl önceki insanlardan hangisinin bir 

fikri vardı? Hiç kimse. Bu nedenle, bugünün dünyasını haber veren kadim kehanetlerin çoğuna inanılmadı. 

9 Size yeni bir dünya ve ruhanileşmiş bir insanlık müjdeliyorum ama bu söz bilindiğinde yine 

inanılmayacak. 

10 Nesiller birbiri ardına yok olacak, insanın kibri fırtınalar ve seller, salgın hastalıklar ve vebalar 

salacak ve insanlığın feryadı uzayı sarsacak. Ancak tüm bunlardan sonra, dünyanın yeni sakinleri geçmiş 

nesillerin kendilerine miras bıraktığı ölçülemez deneyim hazinesini kullanarak bir iç gözlem ve 

ruhsallaşma yaşamına başlayacak ve ilahi tohum filizlenmeye başlayacaktır. 

11 Her ruhta, Benden çıkmış olan ilahi mikrop vardır ve tıpkı çocuklarınızın ebeveynlerinin 

özelliklerini ya da karakterlerini miras almaları gibi, ruhlar da eninde sonunda Cennetteki Babalarından 

miras aldıkları şeyi ortaya çıkaracaklardır: sevgi. 

12 Size olan sevgimden dolayı çarmıhta bir insan olarak öldüğüm o günü hatırlayın. Tutkumu 

hatırlayın ─ evet, ama artık bunu yüzyıllardır alışageldiğiniz şekilde yapmayın ─ anlam ve önemine 

kendinizi kaptırmadığınız için ruhunuzda hiçbir tohum bırakmayan dışsal ve duyusal bir şekilde. 

13 Kalbinizi harekete geçirmek için ölümümü kanlı tasvirler ve görüntülerle dramatize ettiğinizi, 

sanki bir insan ölmüş gibi ağladığınızı ve yas kıyafetleri giydiğinizi ve her yıl ne yaptığınızın farkında 

olmadan Anne'ye taziyelerinizi sunduğunuzu görüyorum. 

14 Çarmıhta ölen İsa sonsuz yaşama yükseldiğine göre, Meryem kimseyi kaybetmemişken neden ona 

başsağlığı dilesin? Ben acı ve ölümün ötesinde olduğuma göre, neden Benim için gözyaşı döküyorsunuz? 

15 Doğrusu size derim ki, kendiniz için gözyaşı dökmeniz, günahlarınızdan dolayı üzüntü duymanız 

ve içinizde ölen bunca erdem ve asil duygulardan dolayı kalbinizde keder taşımanız daha iyidir. 
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16 Yıldönümlerini, tarihleri ya da geleneksel anma günlerini beklemeden, toplantılarda ya da 

ailelerinizin bağrında bir araya gelmenizi ve İkinci Çağ'da size sunduğum örnekleri ve çalışmaları gözden 

geçirerek, Sözüm üzerinde düşünmek ve yorumlamak için maneviyat ve bağlılıkla bir araya gelmenizi 

istiyorum. Çünkü o zaman ruhunuza gerçekten fayda sağlamış olursunuz, çünkü eserlerimin ve sözlerimin 

anlamını ya da özünü keşfedersiniz. 

17 Bana acımaya çalışmayın, çünkü Bende insanların pişmanlık duymasına neden olabilecek hiçbir 

şey yoktur. Bunun yerine, size bir ömür boyu gösterdiğim sevgiden ilham alın ve bu acımayı, kırdığınız 

için duyduğunuz pişmanlığı ve vicdan azabını, aralarında her türlü acıma ve merhamete layık binlerce 

kişinin bulunduğu komşunuza uygulayın: bazıları çok acı çektikleri için; diğerleri kendilerini ahlaksızlığın 

pisliğine attıkları için; yine diğerleri gerçeğin ışığını bilmedikleri için ve diğerleri sevgisiz yaşadıkları için 

ya da adalet ve barışa açlık ve susuzluk duydukları için. 

18 Onlar için gerçek bir şefkat ve merhamet hissedin, ağlayın ve onlar için dua edin. Ama her şeyden 

önce, acılarını hafifletecek veya yaşamlarını iyileştirecek bir şey yapın. O zaman öğretimi anlama, kurban 

ölümümü anlama ve isteğimi doğru yorumlama yolunda gerçekten ilerlemiş olacaksınız. 

19 Birbirinizi sevmek, sözüme itaat etmenin ve ruhumu hoşnut etmenin tek yolu olacaktır. 

20 Çarmıhta İsa aracılığıyla, "Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar!" dedim. 

Yüzyıllar sonra bu insanlığa bir kez daha söyleyebilirim ki hala ne yaptığını bilmiyor. Çünkü çoğu kez 

Yasa'nın ya da kendisine bildirdiğim Öğretinin anlamını çarpıtır ve onları onurlandırıp yerine getirdiğine 

inanarak her ikisini de ihlal eder. 

21 Eğer Benim öğretimi anlasaydınız ve hissetseydiniz, damarlarınızdan sevgi akardı ─ Benim bir 

parçam olan insan kardeşlerinize duyduğunuz sevgi. Ancak birbirinizi sevmekten çok uzaksınız ve 

neredeyse tüm çalışmalarınızla bunun kanıtını veriyorsunuz. 

22 Anmalarınızda, Ben, İlahi Üstat, size olan sevgimden dolayı Ruhani Âlemi terk ettiğimi ve 

insanlar arasında yaşamak için bir insan olduğumu hatırlayın ─ dünyanızda bir insan olarak yaşamak için 

Âlemimi terk ettiğimi 

İhtiyaç sahiplerine hizmet göstermek ─ tüm yaratılmışların Babası, Mesih'te olduğu için, en alçakgönüllü 

olmak ve tüm yaşamını size adamak için size geldi. 

23 Öğretilerim, ne kadar çok şeye sahipseniz o kadar çok şey vermeniz gerektiğini ve ne kadar 

büyükseniz o kadar alçakgönüllü olmanız gerektiğini öğretti. 

24 Bu zamanda Beni örnek alanlar kimlerdir? Hangileri bir tahttan ya da onurlu bir koltuktan inip 

yoksulların ve muhtaçların arasına girebilir ve onlara hayat verebilir? Dünyanız bu kadar büyük ve 

insanlık bu kadar çok olmasına rağmen onları keşfedemiyorum. 

25 Bu tür örnekler yeryüzünde bolca bulunduğunda, o zaman sözlerime ve örneklerime kulak 

verdiğinizi, onları yaşadığınızı söyleyebileceksiniz. 

26 Nesilden nesile ve bir çağdan diğerine, insanlar ilahi yasalardan gittikçe uzaklaşarak ruhani alemde 

bir gerilemeye neden oldular. 

27 Eğer bir an durup dünyanıza bakarsanız, sanki bir dağın tepesindeymişsiniz de bir şehre 

bakıyormuşsunuz gibi, insanların tutkularını ve zekalarını geliştirdiklerini ve bunları her zaman dünyevi 

amaçlar için kullandıklarını görürsünüz. 

28 Araştırır ve düşünürseniz, hiçbir yerde gerçek ruhsallaşmanın bir işaretinin kendini göstermediğini 

keşfedeceksiniz ─ insanın içinde bir ışık varlığının yaşadığını kanıtlayan bir şey. 

29 Tefekkürlerinizin bu dağından indiğinizde, bunu kederle, üzüntüyle ─ruhani yaşamı yöneten ilahi 

yasalardan çok uzaklaştığınızın farkına vararak─ yapacaksınız. 

30 Yolunuzda küçük, aşağı varlıklarla karşılaşacaksınız: bir arı, bir karınca, bir solucan ve şöyle 

diyeceksiniz: "Baba, neden bizden aşağı olan bu varlıkların günah işlemesine izin vermiyorsun da öte 

yandan bizim gibi ruhani çocuklarının çok iyi günah işlemesine izin veriyorsun?" Ah, küçükler, Rabbinize 

böyle saçma sorular sormaya cesaret eden sizler! 

31 Bu yaratıklara, içinde yaşadıkları hafif yüreklilik ve huzur için gıpta ederek sizi şimdiden şaşırttım. 

Yuva yaptıkları yuvalarının neşesi için kuşları kıskandığınızı gördüm ve kalbinizin kendi kendine şöyle 

dediğini duydum: "Belki de bu yaratıklar Tanrı'nın çocuklarından daha büyük nimetleri hak ediyorlar?" 

Şimdi size gerçeği bulana kadar öğretimi nasıl inceleyeceğinizi bilmediğiniz için böyle sorguladığınızı 

ve acı çektiğinizi söylüyorum. 
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32 Neden bu yaratıkların tek bir evi olduğunu, onun da yeryüzü olduğunu ve cennetleri ile 

mutluluklarının da bu yeryüzünde olduğunu görmüyorsunuz? Doğa Kanunu olan bir gücü takip etmelerine 

neden olduğumu görmüyor musunuz? Yasa'nın içinde yaşadıkları için, Yasa'nın içerdiği her şeyden, yani 

sevgiden, huzurdan, esenlikten, zevkten, etkinlikten ve yaşamdan zevk almalıdırlar. 

33 Siz insanlar dünyevi doğanın ötesinde bir şeyi, yani Ruhsal Yaşamı tanıma fırsatına sahipsiniz. 

Bunun için, Babanızın krallığına giden yol size gösterildi. Ama ben sizi bu yola girip girmemekte özgür 

bıraktım ─ yükselmek ya da alçalmak, yaklaşmak ya da uzaklaşmak. Çünkü Baba'ya karşı gerçek erdemi 

kazanmanın ve aynı zamanda O'na olan sevginizi kanıtlamanın yolu budur. 

34 Hissiz varlık, iç sesi, efendisi ve rehberi olan içgüdü tarafından yönlendirilir. Annesi Doğa'dan 

gelen ve yaşamında kat etmesi gereken yolu aydınlatan bir ışık gibidir ─ bu da tehlikeler ve risklerle dolu 

bir yoldur. Siz insanlara ruh rehberlik eder, siz ruhlara ise İlahi Ruh'un ruhani çocuklarına yerleştirdiği ışık 

olan ruh rehberlik eder. 

35 Doğanın çocuklarının kaderi yeryüzündedir, burada başlar ve burada biter. Öte yandan ruhun 

kaderi Benimle başlar ve asla sona ermeyecektir. Çünkü dünyevi yaşamın üzerine çıktığında, 

mükemmellik dünyalarının ötesine geçip sonsuzluğa girdiğinde, bir evden diğerine geçecek, bilgelik dolu 

yeni dünyalar keşfedecek, her zamankinden daha mutlu olacak, her zamankinden daha çok sevecektir. 

36 Kaderiniz hakkında düşünmeyi bırakmayın ve daha düşük rütbeli kardeşlerinizi gözlemlemeyi 

ihmal etmeyin; çünkü onlarda, yaşamınıza uyguladığınızda iyi meyveler toplamanızı sağlayacak sonsuz 

bilgelik örnekleri keşfedeceksiniz. 

37 Her türün yaşadığı uyumdan, çalışkan olanların faaliyetlerinden bir örnek alın. Sadakat ya da 

minnettarlık örneklerini yürekten alın. Onlar İlahi bilgelik içeren örneklerdir, çünkü Benim 

yarattıklarımdan gelirler, onlar da Benden doğmuşlardır, böylece dünyanızda sizi çevreleyebilir ve size 

eşlik edebilirler, böylece yeryüzüne yerleştirdiklerimi paylaşabilirler ve böylece onlarda size şunu 

söyleyen sesi keşfedebilirsiniz..., İlahi Yasayı harfiyen yerine getirirseniz ve onların içgüdüleri tarafından 

yönlendirildiği gibi, siz de vicdanınızın sesi tarafından yönlendirilirseniz, uyumu bilecek, huzuru 

deneyimleyecek ve bu size mallarınızın artmasını, bolluğu, ruhani ve insani ilerlemeyi getirecektir. 

38 Sizce tüm bunları derinlemesine düşünen bir kişi savaş kışkırtıcılığı yapabilir mi? Vicdanının 

sesini açıkça duyan bir kişinin kendi komşusunu aşağılamaya kalkışacağını mı düşünüyorsunuz? Hayır, 

sevgili insanlar. O halde, vahiylerim üzerinde düşünmeniz gerektiği, dünyanın da düşünmesi gerektiği 

sonucuna varın ki, ruh bu tefekkürlerle yücelebilsin, akıl huşu içinde olabilsin ve insan ─tek kelimeyle─ 

vicdanın sesini gerçekten duyabilsin ve ona itaat edebilsin. 

39 Bugünün dersi üzerinde düşünün ve bu ders üzerinde düşünmeyi öğretin. Bu, size verdiğim 

samimiyetle insan kardeşlerinizin kalplerine götürmeniz gereken bir mesajdır. Çünkü bir görevi yerine 

getirmelisiniz ve işte bu yüzden size Sözümü getirmek için bu zamanda geldim. Ancak bu bildiri için 

zihinlerini bu dünyanın öğrenimi ile eğitmiş olanları değil, sadelikleriyle İkinci Çağ'daki öğrencilerim gibi 

olanları kullandım. 

40 Ona eserimi korkusuzca gösterin, çünkü bu eser dünyayı her zaman aydınlatmalıdır. 

41 Kendinizi eğitin ki, sözüm yüreklerinizde yazılı kalsın, Efendinize benzeyesiniz, alçakgönüllü 

olarak gerçek öğrencilerim olasınız. Gerçeği getirin ki onun aracılığıyla tüm insanlık aydınlanabilsin. 

42 Erdemleri uygulayın ve tek bir öğrenci olarak bir araya gelin. Bu kitaptan herkes kendisiyle 

birlikte talimat alacak ve böylece "sonuncu olan ilk olacaktır". 

43 Sevgili insanlar: Size talimat veren ve yakında kendi ülkenizde gerçekleştiğini göreceğiniz olayları 

size duyuran bu sözü ne büyük bir bağlılıkla dinlediniz. 

44 İnsanoğlu ruhsallaşma yolunda büyük adımlar atacak; ruhu insani sınırlamaları aşabilecek ve 

kardeşleriyle temas kurmak ve onların kendisine sunacakları ışığı almak için yaşamın daha yüksek 

dünyalarına ulaşabilecektir. Ayrıca, daha düşük gelişim düzeyindeki varlıkların, geri zekâlı varlıkların 

bulunduğu yaşam düzlemlerine inerek, onların zavallı varoluşlarını geride bırakmalarına yardımcı 

olabilecek ve onları daha iyi bir yaşam planına aktarabilecektir. Ruhun mükemmelliğine doğru yükseldiği 

merdiven çok uzundur; bu merdivende sonsuz sayıda farklı gelişim düzeyine sahip varlıklarla 

karşılaşacaksınız ve onlara sahip olduklarınızdan bir şeyler sunacaksınız ve onlar da size ruhani 

zenginliklerinden bir şeyler verecekler. 
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45 O zaman kendini geliştirmek için mücadele eden tek dünyanın burası olmadığını keşfedeceksiniz. 

Tüm gezegenlerde ruhun evrim geçirdiğini, hepsinde kaderini gerçekleştirmek için kıpırdandığını ve 

büyüdüğünü öğreneceksiniz ve ben de tüm kardeşlerinizle bir antlaşma yapabilmeniz için kendinizi 

hazırlamanızı, birbirinizi tanımak, sevmek ve birbirinize yardımcı olmak için duyduğunuz o kutsal arzu 

içinde onlarla değiş tokuş yapmanızı istiyorum. Bunu benim adıma ve koşulsuz itaatle, düşünceleriniz 

aracılığıyla yapın. Bu alıştırmaya başlarsanız, yavaş yavaş onların isteklerini, öğretilerini ve faydalarını 

anlayacaksınız. 

46 Şu anda eviniz olan bu gezegendeki ve ötesindeki kardeşlerinizle uyum içinde olmanızı 

arzuluyorum. Dostluk bağları kurun, ihtiyacınız olduğunda yardım isteyin ve sizden sahip olduklarınızı 

isteyenlere yardım etmek için acele edin. 

47 Şu anda sizi Benim dönüş bilgime ulaştırmakla görevli olan varlıklar sizi ne kadar çok seviyor ve 

koruyor ve bu insanlığı ne kadar yararlı bir şekilde etkiliyorlar! Bu sürekli çabayı sadece ben görüyor ve 

değerini biliyorum. Onları kutsuyorum çünkü yaptıkları iş harika. Ruhani yaşamınıza nüfuz 

edebilseydiniz, onu manevi hayırseverlerinize borçlu olduğunuz özenle, mucizelerle dolu görürdünüz. Siz 

onların iyiliğinden ve çabalarından şüphelenmeden dünyanızda çeşitli görevlerde çalışıyorlar. Size sadece, 

insanların yaşamlarına düzen ve adaleti yeniden getirmek için sürekli mücadele ettiklerini söylüyorum. 

48 Zorlu görevlerinde onlara yardım edin, sevgilerini, özverilerini anlayın ve bu büyük işte onların iş 

arkadaşları olun! 

49 Sadece bu zamanda değil, ilk insan yeryüzünde yaşamaya başladığından beri, ruhlar dünyası 

gönderilmiş ve acılarınızı ve sevinçlerinizi paylaşarak kendini göstermiştir. Kendinizi terk edilmiş ya da 

ruhani kardeşlerinizden uzakta hissetmemeniz için bunu emrettim. Sadeliğe döndüğünüzde, bu varlıklarla 

temas kurduğunuzda ve onları etrafınızda gördüğünüzde, onların çalışmalarını tanıyacak ve onları 

kutsayacaksınız. Ve bir sonraki evinize doğru yolculuğa başlamak üzere yeryüzünden ayrıldığınızda, 

yaşamınızın koruyucuları olan onlarla birleşeceksiniz. Ama ruhani kardeşlerinizin erdemini öğrendikten 

sonra ─ koruyucu melekleriniz sizin için ne ise, siz de küçük kardeşleriniz için o olmayacak mısınız? 

50 Dünyevi anlayışınızdan gizlenmiş olan şeyi şu anda size açıklıyorum, çünkü yaşamınızda temel 

olan şeyden habersiz kalmanızı istemiyorum: ruhunuzun ölümsüzlüğü, onun daima yukarıya doğru giden 

yolu ve Ben'imdeki nihai hedefi. 

51 Yolda adım adım ilerleyin, yeryüzünde yaşayın ama daima cennete bakın. Yolculuğunuza 

başladığınız andan itibaren sonsuz yaşamı yaşadığınızı ve yaşadığınız her denemenin sizi Bana 

yaklaştırdığını ve kat ettiğiniz her mesafenin dönüş yolculuğunuzun süresini kısalttığını unutmayın. 

52 Bu ruhsallaşma çağının ilk ışıklarını gördünüz, ancak bu dünyadan tam olarak açıldığını 

göremeyeceksiniz. Çalışmalarınızı sürdürecek olanlar sizin torunlarınız olacaktır. Yine de, tıpkı 

ebeveynleriniz olan kişilerin ruhlarının görevinizi yerine getirmeniz için çalışmaya devam etmesine izin 

verdiğim gibi, tohumunuza bakmaya devam etmenizi sağlayacağım. 

53 Bu dünyada iyilik için çalışın, sözümü kalplere ulaştırın. Çoğu zaman bazılarını duymayacaksınız, 

ama bazılarında yankı bulacaksınız ve size verdiğim bu talimatı onlara bol bol vereceksiniz, öyle ki bunu 

tüm hemcinslerinize iletebilesiniz. 

54 Bugün, size her zaman verdiğim aynı ve tek özü ortaya koyan Sözüme sahipsiniz: sevgi. 

Kanunumun ve Öğretilerimin dayandığı ilkeler değişmez ve ebedidir. 

55 Bugün gerçeğimi ve Varlığımı İlahi ışık aracılığıyla açıklamak için Ruh'ta geliyorum, tıpkı İkinci 

Çağ'da gerçeğimi Söz aracılığıyla size açıklamak ve onu Kanla mühürlemek için "Sözümü" İsa'da 

bedenleştirdiğim gibi. Ruhumun insanlara duyduğu sonsuz sevginin kanıtını onlara verebilmek için 

insanlara gelmek, onlarla birlikte yaşamak, onların gördüğü ve hissettiği gibi kendilerinin de görülmesine 

ve hissedilmesine izin vermek gerekiyordu. 

56 Ben, Mesih, İsa aracılığıyla Baba'nın yüceliğini, bilgeliğini ve gücünü açıkladım. Bu güç, 

ruhlarında inanca, zihinlerinde ışığa ve kalplerinde huzura ihtiyaç duyanların yararına mucizeler 

gerçekleştirmek için kullanıldı. Sevginin gücü olan bu güç, kendini tamamen onlara vermek için 

muhtaçlara akıtıldı ve bu o kadar ileri gitti ki, ölüm saatinde ona ihtiyacı olan kendi bedenim için 

kullanmadım. 
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57 Bedenimin delici acısından kaçınmak için gücümü kullanmak istemedim. Çünkü insan olduğumda, 

sizin uğrunuza acı çekmek ve olgunlaşmamışlara, muhtaçlara, günahkârlara olan sonsuz sevgi ve 

şefkatimin somut ilahi ve insani bir kanıtını size vermek niyetindeydim. 

58 Başkalarına gösterdiğim tüm gücü, ister bir cüzamlıyı iyileştirmiş, ister körlere görme yetisini ve 

topallara hareket kabiliyetini geri vermiş, ister günahkârları dönüştürmüş ve ölüleri diriltmiş olayım, 

doğanın krallıkları üzerindeki yetkimi ve yaşam ve ölüm üzerindeki gücümü kanıtlayarak onlara 

gerçeğimin kanıtını vermek için kalabalıkların önünde gösterdiğim tüm yetkiyi Kendim için kullanmak 

istemedim, böylece bedenimin bu tutkuyu yaşamasına ve bu acıyı çekmesine izin verdim. Gücümün 

bedenimi tüm acılardan kurtarabileceği doğru, ama o zaman sizin gözünüzde ne değerim olurdu? Acı 

çekmemek için gücümü kullanmış olsaydım, insanoğlunun anlayabileceği hangi örneği bırakmış olurdum? 

Bedenin acısını, nankörlük karşısındaki üzüntüyü, yalnızlığı, ıstırabı ve ölümü hissetmek ve yaşamak için 

o anlarda Kendimi gücümden mahrum etmem, ilahi gücü reddetmem gerekiyordu. 

59 Bu nedenle, İsa'nın dudakları ölüm saatinde yardım için yalvardı, çünkü acısı gerçekti. Ancak 

İsa'nın hararetli ve bitkin bedenini bunaltan sadece fiziksel acı değildi ─ aynı zamanda, uğruna kanını 

döktüğü kör, nankör ve kibirli çocukları tarafından bu beden aracılığıyla kötü muamele gören ve alay 

edilen bir Tanrı'nın ruhsal duygusuydu. 

60 İsa kendisini canlandıran Ruh sayesinde güçlüydü, ki bu Ruh Tanrısal Ruh'tu ve acıya karşı 

dayanıklı ve zulmedenlerin saldırılarına karşı yenilmez olabilirdi; ama gözyaşı dökmesi, kalabalığın 

gözleri önünde tekrar tekrar yere düştüğünü hissetmesi, bedeninin gücünün tükendiğini ve bedenindeki 

son damla kanı da kaybettikten sonra ölmesi gerekiyordu. 

61 Böylece yeryüzündeki görevim tamamlanmış oldu; birkaç gün önce Yeruşalim'e girdiğinde halkın 

Kral ilan ettiği O'nun yeryüzündeki varlığı böylece sona erdi. 

62 Beni kabul edenler, kafatasının bulunduğu yere kadar Bana eşlik edenlerle aynıydı ve "Hosanna! 

"Hosanna!" diye bağırdı daha sonra, "Çarmıha gerin onu! Ama Beni sevgi ve imanla hazırlanmış 

kalplerine kabul eden pek çok kişi de son ana kadar Beni sadakatle takip etti ve gözyaşlarını Üstadın 

bıraktığı kan izlerinin üzerine bıraktı. 

63 Beni ruhlarının ışığıyla görenler için Ben, beden almış Tanrı'nın Kendisiydim. Beni sadece 

duyuları aracılığıyla görenler için Ben gerçek değildim, çünkü bir insan olarak ölümüm onların kafasını 

karıştırdı ve kendilerini aldatılmış hissetmelerine neden oldu. Alay edenler, İsa'nın onlara sevinçlerle dolu 

bir krallık vaat etmesindeki ısrarı hatırlayarak kendilerine yalan söyleyenlerdi. Ama şimdi, O'nun çarmıhın 

ağırlığı altında eğildiğini ve sonra da alçakça bir çarmıha gerildiğini gördüklerinde, sadece gülebiliyor ve 

İsa'nın yaşamayı hak etmeyen sahte bir peygamber olduğunu haykırabiliyorlardı. 

64 Onlar kendi varsayımlarına kapılmış zavallı cahil zihinler, zavallı maddeleşmiş ruhlardı: "Eğer o 

Tanrı'nın Oğluysa ─ neden zalimlerinin ve cellatlarının elinden kurtarılmadı? Eğer sesinde ve sağ elinde 

güç varsa ─ neden çarmıhta terk edildiği için ağıt yaktı? Eğer o ölüleri dirilten yaşamsa, neden önemsiz 

insanların elinde öldü?" 

65 Işığın bu yaratıkların ruhlarına ulaşması için henüz zaman gelmemişti. Acılarımın ve ölümümün 

İlahi gerçeğini anlamayı öğrenmek için yaşam yollarında yürümeye devam etmeleri gerekiyordu. Öte 

yandan, Beni ruhlarıyla sevenler bir an bile dehşete ya da kuşkuya kapılmadılar ve Rablerinin acı çektiğini 

gördükçe, sonsuz sevginin, en mükemmel adaletin ve bilgeliğin bu kanıtları karşısında hayranlıkları daha 

da arttı. 

66 Herkesin yüreğinin karanlıklarla dolu olduğunu söyleyeceği, benim gerçeğimin bir zerresini bile 

keşfedemeyen hırsız Dimas bile, tanrısallığımı tam da başkalarının artık tanımadığı yerde, çarmıhta 

tanıyabildi. Işığımı tanıyabildi, sevgimi keşfedebildi, İsa'nın alçakgönüllülüğünü ve dünyanın körlüğünü 

gördü ve yeryüzünde çok acı çektiği, mahkûm edildiği ve kanlı darağacını tanıdığı için beni anladı ve 

yüreğinde kendi kendine şöyle dedi: "Bir soyguncu ve kötülük yapan biri olarak çarmıhta ölmem 

doğrudur. Ama neden bu kâseyi kendisinden yalnızca yarar gördüğünüz Efendi'ye veriyorsunuz?" Ve 

doğru İsa'nın ölümle mücadele ederken gösterdiği sabır ve alçakgönüllülüğü görünce kendini tutamayarak, 

"Tanrım, krallığında beni hatırla!" diye haykırdı. 

67 Evet, sevgili Dimas, inancının bir ödülü olarak ruhunu taşıdığım ışık ve ruhsal huzur cennetinde 

Benimle birlikteydin. İsa'da bir Tanrı'nın yaşadığından kuşku duyanlara ─ölmek üzere olan ve kanlar 

içinde yatan İsa'ya─ ölüm sancıları içinde sağ elinde yatan soyguncunun içinde bir ışık ruhunun saklı 
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olduğunu kim söyleyebilirdi? Zaman geçti ve zihin huzuru geri geldiğinde, Beni reddeden ve alay 

edenlerin çoğu gerçeğimin ışığına nüfuz etti, bu nedenle tövbeleri büyük ve Beni takip etme konusundaki 

sevgileri yok edilemezdi. 

68 Çarmıhtan dünyaya yaşam ve ruhsal bilgelik kitabını miras bıraktım ─ yüzyıllar, çağlar ve 

dönemler boyunca insanlar tarafından yorumlanacak ve anlaşılacak bir kitap. Bu nedenle, çarmıhın 

dibinde acıyla sarsılan Meryem'e şöyle dedim: "Kadın, bu senin Oğlun", bakışlarımla o anda insanlığı, 

ama Mesih'in iyi bir öğrencisine dönüşmüş insanlığı, ruhsallaşmış insanlığı somutlaştıran Yahya'yı işaret 

ettim. 

69 Ayrıca Yuhanna'ya şu sözlerle hitap ettim: "Oğlum, bu senin Annen" ─ şimdi sana açıklayacağım 

sözler. 

70 Meryem saflığı, itaati, imanı, şefkati ve alçakgönüllülüğü somutlaştırmıştır. Bu erdemlerin her biri, 

o kutsal ve saf kadının rahminde insan olmak için dünyaya indiğim merdivenin bir basamağıdır. 

71 Bu şefkat, saflık ve sevgi, yaşam tohumunun döllendiği ilahi rahimdir. 

72 İnsan olmak ve çocuklarımla birlikte yaşamak için size indiğim merdiven, kendinizi insandan ışık 

ruhlarına dönüştürerek Bana yükselebilmeniz için size sunduğum merdivenle aynıdır. 

73 Meryem merdivendir, Meryem ana rahmidir. Ona dönün ve Benimle buluşun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 321 
1 Kutsanmış olun, öğrencilerim, çünkü iyi niyetinizi Sözümü yorumlamak için kullanıyorsunuz. Bu 

şekilde sahip olduğunuz armağanları ortaya çıkarabilecek ve bunları insan kardeşlerinizin yararına 

kullanabileceksiniz. 

2 Şu anda insanların ebedi olana, geçici insan varoluşunun ötesindeki yaşama dair tedirginlik 

duydukları bir zamandasınız. Ama bu zamanda benim öğrencilerim olan sizler, ruhsal bilgeliğin kapısını 

açan anahtarın sevgi olduğunu her zaman bilin. 

3 Öğretilerim boyunca size yeryüzündeki bu yaşamın ruh için nasıl bir okul, deneyim, mihenk taşı 

ve tekamül işlevi gördüğünü, ancak ruhun ruhsal yaşamın en yüksek bilgisine ancak yeryüzü bedenini terk 

edip sonsuz "vadide", yeryüzünün ötesinde olduğunda ulaşacağını açıkladım. 

4 Her faaliyete, her alana uygulanabilen öğretilerimin sadeliğine hayran olun, çünkü ışığı tüm evreni 

aydınlatır ve canlandırır. Özü aklınıza döküldüğünde, insanlara ruhani mükemmelliğe ulaşıncaya kadar 

kendilerini geliştirmenin yolunu gösterir. Bu öz, yaşamınızda tükenmez bir ilham kaynağı olarak 

Tanrınızda mevcut olan iyiliktir. 

5 Öğretilerim basittir ve bu nedenle insan yaratığının kavrayışı dahilindedir, herkes tarafından 

anlaşılabilir, çünkü hepiniz ruha sahipsiniz. Karmaşıklığın, mistifikasyonun ya da materyalizmin olduğu 

yerde, bu benim ışık olan gerçeğim değildir. 

6 Sadelik için çabalayın, alçakgönüllülüğü sevin, o zaman gizemler kadar en anlaşılmaz gizemler de 

zihninize tüm içeriğini açıkça ortaya koyan bir kitabın sayfaları gibi görünecektir. 

Size insanların çözemediği ya da çözmeye istekli olmadığı gizemlerden ve sırlardan söz ettiğimde, 

çocuklarımın bilgisi için gizli hazinemde sakladığım her şeyden söz ediyorum. Asla bilmeniz gerekmeyen 

şeylerden söz etmiyorum, çünkü bundan yalnızca Babanız sorumludur. 

7 İkinci Çağ'da size, insanların yalnızca maddeden oluşmadıklarını, her birinin içinde yaşamı 

insandan daha yüksek olan ve evi sonsuza dek bu dünyada değil, dünyadan sonsuz derecede daha yüksek 

bir alemde olan bir Varlığın yaşadığını anlamalarını sağladığım bir öğreti verdim. Bu öğreti, sonsuza kadar 

derin olsa da, herkesin bilmeye hakkı olduğu için herkesin anlayabileceği şekilde sade ve basit bir biçimde 

ifade edilmiştir. 

8 Bu ders, insanlığın bu Üçüncü Çağ'da tamamen ruhani âleme geçmesi için bir hazırlıktı. Bugün, 

Kendimi insanlara duyurmak için sesimi bir kez daha insanlaştırırken, bu dersi genişletmek, açmak ve 

açıklamak için onlara geldim, çünkü bu insanlığın başlangıçta bir vaat gibi olan her şeyin anlamını şimdi 

anlayabildiğini görüyorum. 

9 Tüm insanları ve tüm ulusları yeni mesajımın etrafında toplayacağım, onları çobanın koyunlarını 

çağırdığı gibi çağıracağım ve onlara sert hava ve fırtınalardan sığınabilecekleri bir ahırın huzurunu 

sağlayacağım. 

10 En ufak bir inanç ya da maneviyat izine sahip değilmiş gibi görünmelerine rağmen, Ruhsal 

Yaşamın ölümsüz ilkelerini ruhlarının en saf kısmında muhafaza edenlerin ne kadar çok olduğunu 

göreceksiniz ─ size Tanrı'ya hiç saygı duymuyormuş gibi görünenlerin ne kadar çoğunun varlıklarının en 

iç kısmında içlerinde yıkılmaz bir sunak olduğunu fark edeceksiniz. 

11 İnsanlar bu iç sunağın önünde ruhsal olarak diz çöküp günahları, kötü işleri ve hakaretleri için 

ağlamalı, itaatsizliklerinden dolayı samimi bir şekilde tövbe etmelidirler. Orada, vicdan sunağının önünde, 

insan kibri çökecek ve böylece insanlar artık ırklarından dolayı kendilerini üstün görmeyeceklerdir. 

Ardından feragatler, tazminatlar ve nihayet sevgi ve alçakgönüllülüğün, inanç ve iyi niyetin yasal meyvesi 

olarak barış gelecektir.  

12 Şu anda sadece güç ve dünyevi ihtişamlar için hırsla çabalayan insanlar en güçlü rakiplerinin 

maneviyat olduğunu bilirler ve bu nedenle onunla savaşırlar. Ve savaşın yaklaştığını hissederek ─ruhun 

kötülüğe karşı savaşı─ sahip olduklarını kaybetmekten korkarlar ve bu nedenle ilham şeklinde onları 

sürekli şaşırtan ışığa direnirler. 

13 Sizce sonunda kim galip gelecek: ruh mu, beden mi? Kuşkusuz zafer, dünyanın kölesi iken şimdi 

"bedenin" tutkularını kontrol eden Ruh'un olacaktır. Bu, "Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, dünyaya ait olanı 

dünyaya vereceğiniz" zaman olacaktır. 
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14 Bugün size peygamberlik sözleriyle, yeryüzündeki tüm halkların ruhsal olarak uyum sağlayacağı 

zamanın yaklaştığını söylüyorum. Aranızdan kim bu işi başarabilecek? Hangi insan benim kehanetimi 

gerçeğe dönüştürecek güce ve ışığa sahip olacak? Hiçbiri, sevgili insanlar, sizi çevreleyen karanlıklarda 

ışığı yakabilecek hiçbir insan yoktur. Her zaman olduğu gibi, gölgeleri dağıtan, fırtınayı dindiren ve 

hepinizi gerçek kardeşler, tek bir Baba'nın çocukları olarak sevgi masamın etrafında birleştiren Ben 

olacağım. 

Yine de mücadelede yalnız olmayacağım, bu halk Benimle işbirliği yapacak, bu öğrenciler insanlığa 

karşı Benim tercümanlarım olacaklar. Onlar izcilere sadık tanıklarım olacaklar, dünyaya gücümün, 

sevgimin ve varlığımın kanıtını vermek için kullandığım araçlar olacaklar. 

15 Çarmıhımın tüm yükünü asla taşıyamayacaksınız ─ Size bir kez daha söylüyorum. Ama taşımak 

zorunda kalacağınız kısım ─ ne kadar zor olacak! Sorumluluğunuz büyük olacak. 

16 Savaş şiddetli olacak, ama her zaman sizinle birlikte olduğumun kanıtı olacak olumlu olaylarla 

hafifleyecek. Kalbinizle konuşan sesim gibi olacaklar. 

17 Ruhunuz, yeni günün ışığına, Üçüncü Çağ'ın ışığına yavaş yavaş uyanacak olan her insan için nasıl 

da sevinecektir; bu çağda tüm insanlar, Tanrınıza hürmeten, içinde inancın ve sevginin sönmez alevinin 

parlayacağı ruhani tapınağı, iç mabedi inşa etmek için birleşeceklerdir. 

18 Şu anda kendinizi barış, uyum ve kardeşlikten çok uzak hissediyorsunuz ve bunun için iyi 

nedenleriniz var. Her insanın Tanrı, yaşam ve hakikat hakkındaki fikirleri o kadar farklıdır ki, birçok tanrı 

olduğu ve her insan için ayrı bir tanrının var olduğu izlenimi verilir. 

19 En azından sizi çevreleyen doğada her şeyin tek bir ilkeye nasıl itaat ettiğini, her şeyin nasıl tek ve 

aynı düzeni izlediğini ve her şeyin tek bir yasada nasıl uyum sağladığını gözlemlemediniz mi? 

20 Eğer farklı düzenler olsaydı, size vahyettiklerimden başka yasalar keşfetseydiniz ve Benden başka 

biri olsaydı, inançlarınızda, ibadet biçimlerinizde, fikirlerinizde ve yaşam tarzlarınızda farklılıklar olması 

için bir nedeniniz olurdu. Ama size tekrar söylüyorum, bu sadece sizin insani ve ruhani yaşamınızın gök 

kubbesine sonsuzluktan inen bir ışıktır. 

21 Hiç kimse için bu öğretiye geçmek bir fedakarlık olmayacak, beynini yormak zorunda kalmayacak 

ya da yüreğinde taşıdığı iyi, doğru ya da dürüst olan her şeyi reddetmek zorunda kalmayacaktır. 

22 Çalışmalarımın amaçladığı tek şey tüm insanların ruhsallaşmasıdır, çünkü ruhsallaştıklarında bir 

olacak ve birbirlerini anlayacaklardır. Ruhsallaşmada, her biri kendi Tanrısını farklı bir şekilde 

yorumladığı için, ruhsal ayrılıklarının nedeni olan isimlerin, dinlerinin dış biçimlerinin ortadan kalktığını 

göreceklerdir. 

23 Hepsi kendi farklı yollarında ruhsallaşmaya yaklaştıklarında, eksik olan tek şeyin, her zaman 

maddi anlamda algıladıkları şeyi ruhsal olarak yorumlayabilmek için kendilerini materyalizmlerinden 

kurtarmak olduğunu fark edeceklerdir. 

24 Böylece, Benim varlığımı tanımak için bir imgenin önünde diz çöken kişi, daha sonra Beni temsil 

edecek herhangi bir form yaratmaya gerek kalmadan Beni ruhunda hissedecektir. 

25 Kendisine Benim orada olduğum ve orada iyileşebileceği söylenen bir yere ulaşmak için uzun hac 

yolculukları yapmış olan herkes, Beni bulmak için dünyanın bir noktasından diğerine gitmenin gerekli 

olmadığını öğrenecektir; çünkü insan, duanın ilahi armağanı sayesinde, hayatının herhangi bir anında, 

nerede olursa olsun Beni bulabilir. 

26 O zaman insanlar samimi bir tövbe ile kendilerini arındıracak ve günahlarını benim ilahiyatımla 

ruhtan ruha itiraf ederek vicdanlarını bu manevi eyleme dahil edecekler. 

27 Ruhani olarak, Sözümün özünden başka bir ekmek ya da şarap olmayacak ─ insanların kendilerini 

besleyecekleri ve sevgide, doğrulukta, adalette, merhamette güçlenecekleri bir öz. 

28 Ve yaşamlarını geçmiş zamanların kutsal metinlerini incelemeye adayan ve aynı şekilde bu sözleri 

yorumlamanın farklı yolları nedeniyle mezheplere ve kiliselere bölünmüş olanlar da aynı şekilde 

ruhsallaşmada birbirlerine yaklaşacaklardır, çünkü analiz etme ve yorumlama yolundaki daha yüksek 

görüş onlara, ilahi vahye her zaman insani ve dünyevi bir anlam verdikleri için asla keşfedemedikleri tüm 

gerçek anlamı ortaya çıkaracaktır. 

29 Bu zamanda insanlardan tek istediğim ruhsallaşmalarıdır, o zaman en yüksek ideallerinin 

gerçekleştiğini ve en zor çatışmalarının izin verilen sınırlar içinde çözüldüğünü göreceklerdir. 
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30 Bu karışıklık zamanında, Sözüm dünyada bir cankurtaran botu gibi görünecek. İnsanlar ışık, barış 

ve kardeşlik dolu yeni bir hayata yükselebilecekler. 

31 Şimdi insanlık yakında gagasında sembolik zeytin dalını taşıyan barış güvercinini ulusların 

üzerinde uçarken görecek. 

32 Işınım size indi ve onu duyularınızla algılayamasanız da, ruhunuz sizi aydınlatan ışığımın varlığını 

hissediyor. 

33 Şimdi varlığınızda bedeninizin organlarından daha fazlasını keşfedeceksiniz ve bunlar yüzyıllardır 

insanın içinde uykuda kalmış olan ruhun armağanları, yetenekleri, güçleri ve nitelikleri olacak. Ne 

maddeyi ne de formu keşfedeceksiniz, işte bu yüzden size bu gizemi keşfedenin sizin biliminiz 

olmayacağını söylüyorum. 

34 Şimdiye kadar sadece zihninizle keşfettiğiniz ve duyularınızla dokunduğunuz şeyleri biliyordunuz. 

Ancak gerçek değerlerin ruhani olanda, bilmek istemediğiniz o yaşamda yattığını anlayacağınız zaman 

gelecektir. O zaman varlığınız size en büyük sırları ve en güzel öğretileri açıklayacak olan yeni bir ışıkla 

aydınlanacaktır. Sizi kutsayacağım, çünkü sonunda yaşamın ortaya çıkışında ve ruhunuzun gelişiminde 

Babanızla işbirliği yapacaksınız. 

35 Şu anda, bunun farkına varamadan, bir dönemin bitip diğerinin başladığını fark edemeden, 

denemelerinizin anlamını keşfedemeden ve her fırsatta size verdiğim ilahi işaretleri kaldıramadan bir 

duraksama içindesiniz. 

36 Benim içimde mi yoksa dışımda mı olduğunuzu, Ruhsal Yaşam için canlı mı yoksa ölü mü 

olduğunuzu bilmiyorsunuz, çünkü duygusal dünyanız varlığınızın içinde hala uykuya benzer bir 

durumdadır. 

37 Size gerçekten söylüyorum, sadece Benim sesim sizi uyandırabilir, sadece Benim çağrım sizi 

ayağa kaldırabilir ve bunun için sizi kurtarmaya merhametle geldim. Daha şimdiden ışığım her bir kalbe 

yaklaşıyor, daha şimdiden bir hırsızın gecenin köründe yatak odasına girdiği gibi, parmak uçlarında, en 

ufak bir ses çıkarmadan fark edilmeden idrakinize nüfuz ediyor. 

38 Sesim insanlığa ruhani olarak kendini duyurduğunda, insanlar kendilerini özgürce ifade 

edemeseler de içlerinde her zaman var olan bir şeyin titreştiğini hissedecekler. Rabbinin sesiyle 

cesaretlenen ruh ayağa kalkacak ve çağrıma yanıt verecektir. 

39 O zaman yeryüzünde yeni bir çağ başlayacak, çünkü artık hayata aşağıdan bakmayacak, onu ruhsal 

yükselişinizin doruklarından görecek, tanıyacak ve tadını çıkaracaksınız. 

40 Sevgimin kendi isteğiyle uyanmanızı beklemediğini, sizi materyalizmin derin uykusundan 

uyandırmak için yardımınıza geldiğini anlayın. 

41 Sizi küçük görüyorum ve büyük olmanızı, yeteneklerinizle, zekanızla ve duyularınızla benim 

rızamla sizin olacak her şeyi almanızı istiyorum. 

42 Sezgilerinizin uyanmasına, ruhani olana duyarlılığınızın yerleşmesine, ilhamınızın aktif hale 

gelmesine, kalbinizin günahlardan arınmasına ve zihninizin berraklaşmasına izin verin. 

43 Birbirinizle dayanışma içinde olmak için çaba gösterin, hepinizin birbirinizle uyum içinde olması 

için çalışın. Yeryüzünde içinde yaşadığınız o sürekli düşmanlıkla, onu ortadan kaldırana kadar savaşın. 

Dünyada iyiliğin ön plana çıkmasını, yaşamlarınızın sevgi ve adalet yasasının kaynaklandığı Öğretimi 

izleyerek yücelmesini sağlayın. O zaman en yüce amaç için çalışmış ve ruhunuz Bana çok daha fazla 

yaklaşmış olacaktır. 

44 Dünyanızda ebedileştirmek istediğiniz, birçoklarının ─siz inanmasanız bile─ tanrıları haline 

getirdikleri, varlıklarının tüm güçlerini ve düşüncelerini ona adadıkları kötülüğün yok edilmesi, onunla 

savaşarak ─onu ortadan kaldırma ve yaşamlarınızdan giderek daha fazla kovma düşüncesiyle hareket 

ederek─ hedefiniz olmalıdır. 

45 Bu kutlu mücadele için iman, irade, cesaret, güç, sabır ve sebat depolamalısınız. 

46 Bu savaşta yalnız da olmayacaksınız. Gücümü kolunuza, ışığımı zekanıza koyacağım. Eğer 

merhamet ve sevgiden ilham alıyorlarsa, her bir işinizden mucizeler yaratacağım. 

47 Bu dersi içinize alın, kalplerinizde saklayın ve tüm iradenizi kendinizi daha iyi tanıma arzusundan 

yana kullanın. Nasıl? Ruhunuzu armağanları, yetenekleri, görevleri, kefaret görevleri ve mirasınız olarak 

sahip olduğu her şeyle keşfetmeye çalışarak. 
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48 İçinizde bunların hiçbirini keşfedemeden günlerin geçtiğini görürseniz cesaretiniz kırılmasın. Dua 

edin ve derin düşünün, örneklerime ve derslerime göre hareket edin; hiç aklınıza gelmediği bir anda, 

ruhunuzun bir armağanı işleriniz aracılığıyla kendini gösterecektir. 

49 Gözlerinizi açın ve duyularınızı geliştirin ki etrafınızda yaşayan ve dokunan o görünmez dünyayı 

algılayabilesiniz. İçinizde, dışınızda ve üstünüzde durmaksızın kıpırdanan ruhani yaşamı fark etmeyecek 

kadar kendinizi katılaştırdınız, onunla soluduğunuz havayla olduğu kadar yakından bağlantılı olduğunuzu 

hayal edemediniz. 

50 Bunun nedeni dünyevi bilimle fazla ilgilenmeniz ve ruhani bilgeliği unutmuş olmanızdır. 

51 Ruhani yaşamın sonsuz okyanusuna nüfuz edebilmek için kişinin cesarete, iyiliğe, inanca ve Tanrı 

sevgisine sahip olması gerektiğini biliyorsunuz ve bu size zor ve yerine getirilmesi zor görünüyor, bu 

yüzden her zaman, size göre, ruhani çalışmanın gerektirdiği saflığı ve yüceliği gerektirmeyen insan 

bilimlerini tercih ediyorsunuz. 

52 Eğer ruhani bir varlık tarafından etkilenmeyen hiçbir işiniz olmadığını öğrenecek olsaydınız, bu 

size anlaşılmaz görünürdü ama yine de öyle. 

53 İnsan yaşamınızın ötesinde, sizi fethetmek için kendi aralarında savaşan ruhlar dünyası, 

kardeşleriniz, insanlar tarafından görülemeyen varlıklar vardır. 

54 Bu mücadele, bazıları ile diğerleri arasındaki gelişim farkından kaynaklanmaktadır. Sevgi, uyum, 

barış ve mükemmellik idealini taşıyan ışık varlıkları insanlığın yolunu ışıkla donatırken, ona her zaman 

iyilik ilhamı verirken ve insanlığın iyiliği için olan her şeyi ona ifşa ederken, yeryüzünün materyalizmine 

hala bağlı olan varlıklar ekmektedir, Bencilliklerinden ve dünya sevgilerinden kendilerini kurtaramayanlar 

ya da insani bağımlılıkları ve eğilimleri sınırsızca besleyenler, insanlardan yararlanmak ve onları 

planlarının araçları haline getirmek ya da onları kendi bedenleriymiş gibi kullanmak için aklı karartarak, 

kalpleri körleştirerek, iradeyi köleleştirerek insanlığın yolunu karmaşayla ekerler. 

55 Işığın Ruhani Dünyası ise, sonsuzluğa doğru bir gedik açmak için insanın ruhunu kazanmaya 

çalışır; Bu kutsanmış ev sahipleri durmaksızın çalışarak sevgilerini arttırırken, acı çekenlerin başucunda 

hemşireler, büyük bir sorumluluk yüklenen insanların yanında danışmanlar, gençlerin danışmanları, 

çocukların koruyucuları, unutan ve yalnız yaşayanların yoldaşları olurken, ruhani bilgeliğin ışığından ve 

sevginin yüceltici duygusundan yoksun varlıkların lejyonları da aynı şekilde insanlar arasında durmaksızın 

çalışır. Ancak onların amacı Ruhani Krallığa giden yolu kolaylaştırmak değildir ─ hayır; bu varlıkların 

niyeti tamamen bunun tersidir, onların arzusu dünyaya hükmetmek, onun efendileri olmaya devam etmek, 

kendilerini yeryüzünde ebedileştirmek, insanlara hükmetmek ve onları kendi iradelerinin köleleri ve 

araçları haline getirmektir ─ tek kelimeyle, her zaman kendilerine ait olduğunu düşündükleri şeyi, yani 

dünyayı kimsenin ellerinden almasına izin vermemektir. 

56 Yani, öğrenciler: Bir varlık ile diğeri arasında şiddetli bir savaş var ─ fiziksel gözlerinizin 

görmediği, ancak yansımaları dünyanızda her gün hissedilen bir savaş. 

57 İnsanın kendisini savunabilmesi ve kötü etkilerden kurtarabilmesi için, kendisini çevreleyen 

gerçeğin bilgisine ihtiyacı vardır, ruhla dua etmeyi öğrenmelidir ve ayrıca kötülüğe karşı iyiliğin, 

karanlığa karşı ışığın, materyalizme karşı ruhsallaşmanın bu büyük savaşında silah olarak kullanabilmek 

için varlığının hangi yeteneklerle donatıldığını bilmelidir. 

58 Bir gün dünyanın ruhsallaşma yoluna girmesi için çalışan, savaşan ve her şeyi hazırlayan tam da 

ışığın ruhani dünyasıdır. 

59 Tüm bunları düşündüğünüzde, insanların kurtuluşu için çabalayan ruhani kardeşlerinizin bu 

mücadelesinin şiddetini hayal edebileceksiniz ─bu mücadele onlar için sürekli olarak nankörlük safrası 

içirdiğiniz bir kadehtir, çünkü kendinizi onlardan size bahşettikleri tüm iyilikleri almakla sınırlıyorsunuz, 

ancak mücadelelerinde onlara yardımcı olmak için kendinizi asla onların yanına koymuyorsunuz. 

60 Onlara nasıl katılacağını bilen sadece birkaç kişi var, ilhamlarına açık olan ve tavsiyelerini takip 

eden sadece birkaç kişi var. Ama hayatlarını ne kadar güçlü bir şekilde sürdürüyorlar, kendilerini ne kadar 

güvende hissediyorlar, ruhlarına ne kadar zevk ve ilham veriyorlar! 

61 İnsanların çoğunluğu bu iki etki arasında kalmıştır; birini seçmeden, kendilerini tamamen 

materyalizme adamadan, ama aynı zamanda kendilerini ondan kurtarmak ve yaşamlarını ruhsallaştırmak, 

yani iyilik, bilgi ve ruhsal güç yoluyla yüceltmek için çaba sarf etmeden. Bunlar hala kendileriyle 

tamamen savaş halindeler. 
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62 Vicdanın sesini hâlâ umursamadan tamamen materyalizme teslim olanlar ve ruhlarıyla ilgili 

olduğu sürece her şeyi göz ardı edenler artık savaşmazlar, savaşta yenilmişlerdir. Kazandıklarını 

sanıyorlar, özgür olduklarını düşünüyorlar ve tutsak olduklarını ve onları kurtarmak için ışığın 

lejyonlarının karanlığa inmesi gerektiğini fark etmiyorlar. 

63 Bu ışık mesajını yeryüzündeki tüm halklara gönderiyorum ki insanlar uyansınlar, onu yenene 

kadar savaşmaları gereken düşmanın kim olduğunun ve bilmeden hangi silahları taşıdıklarının farkına 

varsınlar. 

64 Gerçekten, size söylüyorum, o dönemde insan olarak gelseydim, gözleriniz yaralarımın hala taze 

ve kanamakta olduğunu görmek zorunda kalacaktı, çünkü insanların günahı sona ermemişti ve Golgota'da 

Benim tarafımdan dökülen ve insanlığa olan sevgimin kanıtı olan o kanın anısına kendilerini kurtarmak da 

istemiyorlardı. Ama yeryüzünde Beni yargılayan ve mahkûm edenlerin yaptıklarını düşünme utancından 

sizi kurtarmak için ruhen geldim. 

65 Her şey bağışlandı; ama her ruhta çarmıhta herkes için döktüğümden bir şeyler vardır. O yaşam 

gücünün ve o kanın eridiğini ya da kaybolduğunu düşünmeyin. O andan itibaren tüm insanlara sunduğum 

Ruhsal Yaşamı somutlaştırdılar. Sözümü mühürleyen ve yeryüzünde söylediğim ve yaptığım her şeyi 

doğrulayan bu Kan sayesinde, insanlar ruhlarının yenilenmesi arzusuyla yukarı doğru evrimleşeceklerdir. 

66 Sözlerim, işlerim ve kanım boşa gitmedi ve gitmeyecek. Eğer zaman zaman size ismimin ve 

sözümün neredeyse unutulduğu hissine kapılıyorsanız, çok geçmeden onların, sürekli mücadele edilmesine 

rağmen asla yok olmayan bir tohum gibi, can suyu, hayat ve saflıkla dolu olarak yeniden ortaya çıktığını 

göreceksiniz. 

67 Sözlerim ve bu zamandaki tezahürlerim de geçip gitmeyecek. Tüm bunların dünyada hiçbir iz ya 

da izler bırakmadan sona ermiş gibi görüneceği zamanlar olacağı doğrudur. Ama aniden, hiç 

düşünmediğiniz bir anda, size öğrettiğim ruhsallaştırma doktrini aynı derecede büyük, hatta daha büyük 

bir güçle yeniden yükselecektir. 

68 Aklınız aracılığıyla yaptığım sabırlı çalışma boşa gitmeyecek, çünkü o zaman size sevgiyi 

öğretmek için sembolik olarak Kanım aracılığıyla Hayatımı akıttığım gibi, şimdi de sonsuzluğa yükseliş 

yolunu açmak için Ruhumu üzerinize döküyorum. Bununla birlikte, eğer Kanım kısır değilse, Ruhumun 

ışığı daha da az olacaktır. 

69 Şu anda işitmekte olduğunuz Söz'ün ne anlama geldiğini henüz kestiremiyorsunuz. Ancak ebedi 

kökene sahip olan ışık ruhunuz, eğitimsiz ve saf olmayan ses taşıyıcıları ve ışığın ruhani dünyası 

aracılığıyla bu Üçüncü Çağ'da dünyaya açıkladığım her şeyin gerçeğine ve gerçekleşmesine tanıklık 

edebilecektir. 

70 Bazen tefekkürlerinizde, uzaydaki ruhani varlıkların bir noktadan diğerine geçmek için nasıl 

ilerlediklerini kendinize soruyorsunuz, aynı anda onları dünyanın farklı yerlerinde istiyorsunuz. Hayal 

gücünüz onları bir noktadan diğerine ve dünyanın bir ucundan diğerine ışık gibi hızlı bir şekilde uçurur. 

71 Şöyle düşünürsünüz: Görevleri ne kadar zor ve çetin! "Tazminatları ne kadar acı!" diyorsunuz. 

72 Size şunu söylemeliyim ki, bu görev zihinlerinizde canlandırdığınız gibi değil. Bu varlıklar, 

rehber, koruyucu, danışman ve hayırsever misyonunu almak için gerekli gelişim düzeyine ulaştıklarında, 

öylesine geniş bir ışıltıya sahip olurlar ki, kendilerini bir yerden başka bir yere nakletmelerine gerek 

kalmaz; çünkü bulundukları yerden kendilerine ihtiyaç duyan kardeşlerini etkileyebilirler. Oradan 

misyonlarının bir parçası olan işleri görebilir, duyabilir, hissedebilir ve yapabilirler. 

73 Yüksek ruh için mesafeler bilgeliği ve sevgisi nedeniyle ortadan kalkar ve eylem alanı ulaştığı 

gelişim düzeyine karşılık gelir. 

74 Ancak şimdi, herhangi bir gelişim düzeyine sahip olmayan bir ruhun, en değerli nitelikleri 

gelişmemiş olduğundan, mesafeleri aşmak için kesinlikle kendini transfer etmesi gerektiğini 

düşünebilirsiniz. 

75 Hafızanızın canlandırdığı o varlığın olduğu yeri hayal etmeye çalışmayın. Çünkü ne yakınınızda ne 

de uzağınızda olan Ben, her yerde ve her şeyde var olduğum gibi, o da ne yakınınızda ne de uzağınızdadır. 

76 Sizinle Tanrı arasında ya da sizinle bir ruhani varlık arasında var olan tek mesafe maddi bir mesafe 

değil, hazırlıksızlığınızdan, saflığınızdan ya da ilhamı ve ruhani etkiyi almaya istekli olmamanızdan 

kaynaklanan ruhani bir mesafedir. 
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77 Üstadınızla aranıza ya da ruhani dünyayla aranıza asla bu mesafeyi koymayın ve sevgimin onu 

aramayı bilenlere döktüğü faydalardan her zaman yararlanacaksınız. Ruhani dünyanın, kendilerini onu 

hissetmeye hazırlayanların kalbine yakın olduğunu her zaman hissedeceksiniz. 

78 Bu zamanın insanlığının kendisiyle ruhani yaşam arasına koyduğu mesafe ne kadar büyük! Öyle 

ki, günümüzde insanlar Tanrı'nın kendilerinden sonsuz derecede uzak olduğunu hissetmekte ve Cennetin 

Krallığını uzak ve ulaşılmaz olarak görmektedirler. 

79 Zaman geçtikçe insanlar kendilerini ruhani krallıktan daha da uzak hissederler. Bir zamanlar onun 

içinde yaşadıkları kutsanmış fikrini kaybederler ve öldüklerinde ve ruhun bedenden ayrılmasına izin 

verdiklerinde, yalnızca dünyevi izlenimlere sahip olurlar ve bu da ruhani olana dair tüm fikirlerini 

kaybetmelerine neden olur. 

80 Bu zamandaki sevgi mesajım mesafeleri siler, hataları ortadan kaldırır, karanlıkları çözer ve zaten 

sonsuz ruhani alemde yaşamış olan insan ruhunun dua ve meditasyonla kökenine dönmesine, özünü 

keşfetmesine ve yeryüzündeki bir görevi yerine getirmek için bir araç olarak kendisine emanet edilen 

varlığın insanına, zihnine ve kalbine ifşa etmesine neden olur. 

81 Bir anlık ruhsal aydınlanmanın, bu büyük görünen mesafenin ortadan kalkması için yeterli 

olduğunu ve Beni uzakta düşünürken uzun zamandır kendinizi mahrum bıraktığınız tüm sevinci 

deneyimlemenize neden olduğunu görüyorsunuz. 

82 Bugün, size zor gelse de, kalbinizi değiştirme konusunda daha yeteneklisiniz. Bunu size 

söylüyorum çünkü tüm varlığınız, irade özgürlüğünüzün tüm yolu boyunca durmaksızın hem ruhta hem de 

bedende açılmış ve gelişmiştir. 

83 Nasıl ki günümüz insanının entelektüel kapasitesi geçmiş zamanların insanlarından çok daha 

büyükse, çünkü kapasiteleri gelişmiştir, aynı şekilde ruh da sürekli yaşam deneyimi içinde gelişmiştir ve 

bu sayede diğer zamanların insanlarının erişemediği şeyleri anlayabilir, kavrayabilir, inanabilir ve kabul 

edebilir. 

84 Bu nedenle, Kendimi insanlığa ifşa etmek için mükemmel formu, yani ruhani formu seçtim, çünkü 

artık bunu anlayabildiğinizi biliyorum. Kendimi insanlar için duyulabilir ve anlaşılabilir kılmak için 

anlamlı biçimler aramak zorunda kaldığım geçmiş zamanlarda durum böyle değildi. 

85 Şimdi insanlığın Tanrı'ya ruhani tapınmayı tanıtmak için mücadele edeceği zamandır. Ancak 

bunun ancak bir mücadeleden sonra, anlayış ve huzur kalplere ulaştığında gerçekleşmesi doğaldır. 

86 Bu öğreti aracılığıyla Beni duyan sizler, kalplerinizi önyargı ve fanatizmden nasıl kurtaracağınızı 

ve Beni içinizde hissederek Bana doğal ve basit bir şekilde nasıl ibadet edeceğinizi bildiniz. Kendinizi 

insanlar arasında ayrıcalıklı varlıklar olarak görebilirsiniz ve ben de sizi ruhsallaşma çağının öncüleri 

olarak kullanacağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 322 
1 Sizi, ruhunuz için sevgi ve ışık olan Talimat Kitabımın bir başka sayfasıyla tanıştırıyorum. Ne 

mutlu Üstadını gerçekten duyanlara, çünkü kaderinizi ve ruhunuza emanet ettiğim görevi anlayabilmeniz 

için size açık ve mükemmel bir şekilde talimat veriyorum. 

2 Öğretilerimi çalışmaya ve anlamaya, onları hemcinslerinize aktarmaya geldiniz ve bazen sizi 

reddetmiş olsalar da, incinmediniz, aksine sorularına yanıt verebildiğiniz için tatmin oldunuz. 

3 Yüreğinizin derinliklerinden Bana seslenerek, hemcinslerinizin inançsızlığına işaret ediyorsunuz. 

Ama sana söylüyorum: Sert kayalar gibi yüreklerle karşılaştığınızda, Benimle birlikte olma arzusunu 

hissetmeleri için vicdanları aracılığıyla onlarla konuşacağım. Göreviniz, zaman ya da mesafeyi ölçmeden, 

sizin için belirlediğim yolu takip ederek insanların iyiliği için çabalamaktır. 

4 Zincirlerini kırarak ve onlara sevgiyle talimatlarımı vererek iyileştirmeniz ve özgürleştirmeniz 

gereken pek çok muhtaç, hasta ve "köle" bulacaksınız. Çünkü sözümü artık duymayacağınız bir gün 

gelecek ve o zaman gelecek kuşakları eğitmek üzere öğretmen olarak geride kalacaksınız. 

5 Işığın kılıcıyla karanlığı ortadan kaldırabilecek ve insan kardeşleriniz için bir gedik 

açabileceksiniz. İnsanların bu Üçüncü Çağ'da barış, uyum ve iyi niyete sahip olabilmelerini istiyorum. 

Bunun için öğretileri kimden alacaklar? Öğrencilerimden, sevgili halkımdan ─ Beni seven ve Benimle 

olmaktan yorulmayanlardan ─ kendi kalplerinin derinliklerinde hissedenlerden. 

6 Ne mutlu her zaman Benimle olanlara ve dünyanın sefahatinden uzak durarak ayartmaları 

reddedenlere. Ruhsal gözleri öte dünyadaki ebedi görkemi, ruhun evinde olması gereken krallığı 

görecektir. 

7 Birlik ve kardeşlik talimatını size bırakıyorum. Size emanet ettiğim şeyi günaha kapılmamanız için 

dikkat edin ve dua edin ki ─zamanı geldiğinde─ Benim tarafımdan insanlığa gönderilecek elçiler ve 

öğrenciler olabilesiniz. 

Tüm maddileşmeden kurtulduğunuzda, sadece benim sevgim ve ışığımla giyindiğinizde, ruhunuzda 

sesimi duyacak, çobanınızın sesini tanıyacak ve sonra ilahi eve ulaşmak için bir koyun gibi isteyerek dağa 

tırmanacaksınız. 

8 Cennetteki Anneniz sizin adımlarınızı takip eden bir çoban kız gibidir. Meryem, güller ve 

zambaklar gibi güzel bahçesinde size bakar, özlerini Babalarına sunan çiçekler gibi olabilmeniz için size 

koku verir. 

9 İkinci Çağ'da size bir kez daha sizinle birlikte olacağımı söylemiştim. Ama şimdi size verdiğim 

sözü yerine getirdiğim için, bazıları Beni tanıdı, bazıları ise varlığımdan kuşku duydu. Bazılarınız sevinç 

gözyaşları döktü, çünkü Beni tekrar işittiniz ve ruhunuzun gözleriyle Beni gördünüz. Bana şöyle diyenleri 

duydum: "Efendim, eğer bedenimi feda etmem gerekseydi, ruhumun ve insanlığın kurtuluşu için tüm 

bağlılık ve alçakgönüllülükle feda ederdim." 

10 Sizi, yol boyunca size rehberlik etmesi ve görevinizi yerine getirmenize yardımcı olması için 

danışmanınız ve koruyucunuz olması amacıyla Ruhsal Işık Dünyama emanet ettim. Beni anlamamış 

olanlarınıza derim ki: Kuşku duymayın, çünkü Ben Kendimi her zaman insanlar aracılığıyla tanıttım. Ama 

tezahürlerimle onları şaşırtmak istemedim, bu yüzden elçilerimi önceden gönderdim. İnsanların yolunu ve 

kalbini hazırlamak için Yolgezer'i gönderdim. 

11 1950 yılı boyunca, size son öğretilerimi vereceğim ve insan aklı aracılığıyla duyurumu sona 

erdirmeden önce, sevgi sözümü nasıl ekeceğinizi ve bu süre zarfında duyulmadığım ve hissedilmediğim 

dünyanın tüm yerlerinde kalpten kalbe, ilden ile nasıl yayacağınızı anlamanızı istiyorum. 

12 Sizler sevgi ve ışık dolu güçlü ruhlarsınız. Din bilgini olmayın, insanların önünde övünmeyin; 

çünkü alçakgönüllülüğünüz Babanız'ın lütfunu ve ışığını getirecektir. 

13 Bakışlarınız samimiyet dolu olsun, biliminiz sevgi dolu olsun, elleriniz okşasın, sözleriniz insanları 

rahatlatsın, o zaman dünya sizin örneğinizi kabul edecek ve yüzyıldan yüzyıla ve çağdan çağa çıkardığı 

savaşları artık körüklemeyecektir. 

14 O zaman benim ve insanlığın birleşmesini sağlamak için çok çalışan ve çok gözyaşı dökenlerin 

isteği yerine gelecektir. O zaman artık ırk ya da renk ayrımı kalmayacaktır. Bu benim size sözüm. 
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15 Bugün herkes gerçeği tam olarak bildiğine inanıyor. Her din gerçeğe sahip olduğunu iddia eder. 

Bilim insanları gerçeği bulduklarını ilan ederler. Size söylüyorum, hiç kimse mutlak gerçeği bilemez, 

çünkü insan kendisine vahyedilen kısmı bile aklıyla kavrayamamıştır. 

16 Tüm insanlar kendi içlerinde gerçeğin bir parçasını ve gerçeğin ışığıyla karıştırdıkları hataları 

taşırlar. 

17 Her biri kendi dünya görüşünü empoze etmek isteyen tüm bu güçlerin birbiriyle savaştığı savaş 

yaklaşıyor. Ancak sonunda ne bir insan ideolojisinin, ne bir bilimsel teorinin, ne de bir dini inancın zaferi 

değil, olaylara bakışın tüm iyi yollarının, tüm yüce inançların, en yüksek maneviyata yükseltilmiş tüm 

ibadet biçimlerinin, gerçek insani ilerlemenin hizmetine adanmış tüm bilimlerin uyumlu birliği galip 

gelecektir. 

18 İnsanların fikirleri hakkında konuşmalarına ve bunları sunmalarına, diğerlerinin kült biçimlerini ve 

ayinlerini alenen göstermelerine, insanların birbirleriyle tartışmalarına ve savaşmalarına, bilim 

adamlarının en gelişmiş teorilerini yaymalarına, her ruhta saklı olan her şeyin açılmasına, gün ışığına 

çıkmasına ve kendini göstermesine izin vereceğim. Çünkü orakçının günü yakındır ─ vicdanın, amansız 

bir orak gibi, insanın yüreğindeki yanlış olan her şeyi kökünden kesip atacağı o gün. 

19 Sizler, insanlar, uyanık olun ve bu savaşı size duyurduğumu unutmayın ki, insanların tutkuyla 

tartıştığını gördüğünüzde, dini toplulukların savaştığına ve Ruh'un onlarla savaştığına tanık olduğunuzda 

umutsuzluğa kapılmayasınız. 

20 Dünya uyandırılsın, fırtına kopsun ve savaş patlak versin ki, insan uyansın ve uyandığında uzun 

zamandır hayranlık duymayı hayal ettiği ışığı görsün ─ gerçeğin bilgisine giden yolun kapılarını kapatan 

bencil insanlar yüksek koltuklarından, tahtlarından ve kaidelerinden insinler ve Ruh'un ışığına açlık ve 

susuzluk duyan insan yığınlarının geçmesine izin versinler. 

21 Hepiniz benim ışığımı aramak zorunda kalacaksınız, hepiniz karanlık günlerde yolu tanıyabilmek 

için bir deniz feneri aramak zorunda kalacaksınız ─ düşünme ve tövbe günleri, vicdanınıza karşı derin bir 

kendini sorgulama günleri, bu günlerde kendini sakin hisseden ve bunu söyleyebilecek hiçbir insan 

yaratığı olmayacak: Hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü her zaman doğru bir şekilde hareket ettim. 

22 Hayır, bunu haykıran ya da düşünen kimse olmayacak, çünkü vicdan her ruhta kendini duyuracak. 

23 Yalnızca dua eden ve tövbe edenler ruhlarının arınmasını sağlayacaktır. Sadece kibirlerinden, 

başkaları üzerinde güç kullanmaktan ve küstahlıklarından vazgeçenler cankurtaran sandalına yerleşmeyi 

başarabileceklerdir. Ahmaklıklarına sarılanlar, hatalarına ve geleneklerine tutunanlar ─vicdanın 

yargılarına ve direktiflerine rağmen bunları sonuna kadar sürdürmeye hazır olanlar─ bunlar, daha iyi 

yargılarına rağmen, Babanızın isteğine göre kimsenin düşmek istemediği karışıklık ve karanlık uçurumuna 

doğru gideceklerdir. 

24 Kurtuluşunuz için zamanında size getirdiğim bu sevgi ve merhamet mesajını, zamanı geldiğinde 

insanlığa duyuracaksınız. 

25 Benim bilgelik mesajımın görevi insanları ruhen birleştirmek, onları kafa karışıklığının 

kasırgasından kurtarmak, inançlarını kaybettiklerinde onları karanlıktan kurtarmaktır. 

26 Sadece benim Sözüm uçuruma doğru hızla ilerleyenleri durdurma gücüne sahip olacaktır, çünkü 

her şeyi açığa çıkarır, çünkü bir gizemi çözmekte tereddüt etmez, çünkü Babanızın merhameti ve 

sevgisiyle doludur. 

27 Benden başka kim, yüce yaşama inancı ve Benim adaletim hakkında bilgisi olmadan tüm bu 

insanları kurtarabilir? Kim sıkıntılar, baskılar ve korkularla dolu yaşamındaki acının anlamını ve 

kaynağını gerçekten anlamıştır? İnsanlığın ne kadar az efendisini ve liderini görüyorum! İnsanlar ruh 

hakkında ne biliyor? Dünyevi ihtiyaçların ve endişelerin ötesinde ne olduğunu keşfedemeden sadece 

insani tarafla ilgilenirler. Bu nedenle, sorularına ne bilimlerde ne de dinlerde tatmin edici bir yanıt 

bulamadıkları için hayal kırıklığına uğrayan insanlar, kendilerini gerçeği kendi başlarına arama görevine 

adamışlardır. Bazıları yola yaklaşırken, diğerleri düşük maneviyatlarının bir sonucu olarak yeni hatalar 

benimserler. 

28 Hayatta acı üstüne acı çekmiş insanlar bana şöyle der: "Tanrım, neden bize acımızın nedenini 

açıklayacak kimse yok ki, çarmıhımızın ağırlığını taşımamıza yardımcı olacak bir inanç içimizde 

alevlensin?" 
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29 Bu çocuklara göksel bir merhem olarak zihinleri için ışığımı ve yürekleri için cesaretimi 

gönderiyorum. Çünkü her yaratığa ulaşmak için sonsuz olanaklara sahibim. 

30 Ah, keşke herkes Bana nasıl soracağını bilseydi, keşke herkes ruhsal olarak dua etseydi, keşke 

herkes gerçeği bilmekle ilgilenseydi! Sana doğrusunu söyleyeyim, onlar özlemini çektikleri şeye 

kavuşacaklardır. Çünkü arayıp da bulamayan kimse yoktur ─ kapımı çalıp da açılmayan kimse yoktur. 

31 Yolunuzda alçakgönüllülüğün izini bırakın. Ruhani bilgiye sahip tek kişi olduğunuzu 

düşündüğünüz için gururun yüreğinize girmesine izin vermeyin. 

32 Benim önümde hepinizin aynı olduğunun, hepinizin aynı kökene sahip olduğunuzun ve her bir 

kader kendini dıştan farklı gösterse de hepinizin aynı hedefe sahip olduğunun daima farkında olun. 

33 Hepinizin Bana ulaşmanız gerektiğini asla unutmayın; bu da hepinizin ─farklı şekillerde de olsa─ 

en yüksek ruhani mertebeye ulaşmak için gerekli erdemleri göstermeniz gerektiği anlamına gelir. Bu 

nedenle, hiç kimseyi aşağı görmeyin. 

34 Kibir spiritüalistin içinde asla kök salmamalıdır. Öte yandan, gerçek alçakgönüllülük her zaman 

onun yoldaşı olmalıdır, o zaman eylemleri sahte ışıkla göz kamaştırmak yerine, hemcinslerinin kalplerinde 

iyilik bulacaktır. 

35 Çarmıhınızı sevgiyle yükleneceksiniz ─ bir görevi üstlenir gibi değil, bunu yapmazsanız hayatta 

başınıza kötülük geleceği düşüncesiyle değil ─ hayır, Benim adaletimden korkarak değil. Kendinizden 

─şu anda Benim yaptığım gibi─ Benim Yasamdaki emirleri yerine getirmenizi, hemcinslerinize 

duyduğunuz sevgiyle yapmanızı ve bu duygunun Bana duyduğunuz sevgiden ilham almasını talep edecek 

kadar ruhen gelişmişsiniz. 

36 İnsanların Beni gücendirdikleri için pişmanlık duyarak değil, hayal ettikleri gibi sonsuza dek 

lanetlenmekten korktukları için günahlarından tövbe ettikleri zamanları arkanızda bırakın. 

37 Tanrı'nın merhametine güvenerek tövbenizi son ana kadar erteleyebileceğiniz düşüncesini 

yüreğinizden çıkarın ve ruhunuzun o yargı anında biçeceği tek şeyin yeryüzündeki varlığı boyunca 

ektikleri olacağını unutmayın. Hasadı ya da meyveleri, kendisine emanet edilen yaşam boyunca elde ettiği 

gelişme, ilerleme ve yükselme olacaktır. 

38 Ruhsal gerçeklik insanların hayal ettiklerinden ne kadar farklıdır! Ne benim adaletim sizin 

inandığınız gibidir, ne ilahi ceza sizin bu isimle adlandırdığınız şeydir, ne cennet sizin düşündüğünüz 

gibidir, ne de ona sizin hayal ettiğiniz kadar kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılır; tıpkı ruhani kefaretin sizin 

söylediğiniz gibi olmadığı ve günaha girmenin bir ruh varlığı olmadığı gibi. 

39 Size verdiğim ilahi vahiyleri her zaman incelemelisiniz, sizinle konuşulan mecazi dili 

anlamalısınız, ruhsal duyularınızı bu şekilde hassaslaştırmalısınız ki hangisinin Tanrı Sözü, hangisinin 

insan sözü olduğunu anlayabilesiniz, böylece öğretilerimin anlamını keşfedebilesiniz. 

40 Sadece ruhani bir bakış açısıyla Sözümün doğru ve gerçekçi yorumunu bulabileceksiniz ─hem 

peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim hem de İsa aracılığıyla size miras bıraktığım ya da Üçüncü 

Çağın sözcüleri aracılığıyla size verdiğim bu Söz. 

41 Bu insanlık yasanın, öğretilerin, kehanetlerin ve vahiylerin gerçek anlamını bulduğunda, 

varoluşuyla ilgili en güzel ve en derin olanı keşfetmiş olacaktır. 

42 O zaman insanlar gerçek adaleti bilecek ve kalpleri gerçek cenneti görecektir; o zaman kefaretin, 

arınmanın ve telafinin ne olduğunu da bileceksiniz. 

43 Bugün hala dünyevi materyalizminiz ve sahte korkular ve önyargılarla dolu dini fanatizminiz 

içinde yırtmaya cesaret edemediğiniz cehalet perdesiyle kaplanmış durumdasınız. Bu nedenle, hayatınız 

bir yargılamadan etkilendiğinde ve bunun için açık bir neden bulamadığınızda, "Böyle cezalandırılmak 

için ne yaptım?" diye haykırırsınız, benim adaletimin bazen yüzyıllarca, hatta bin yıllarca beklediğini 

bilmeden. Ama benim adaletim her zaman gelir ve çok geç ya da uygunsuz bir zamanda gelmiş gibi 

görünse bile, her zaman bilgece bir şekilde kendini gösterdiği kesindir. 

44 Ruhani öğretilerimin çeşitli amaçları ya da görevleri vardır: Bunlardan biri ruhu sürgündeyken 

rahatlatmak ve onu yaratan Tanrı'nın onu sonsuza dek huzur krallığında beklediğini anlamasını 

sağlamaktır. Bir diğeri de, kurtuluşuna ve yücelmesine ya da mükemmelleşmesine ulaşmak için ne kadar 

çok armağan ve yeteneğe sahip olduğunu bilmesini sağlamaktır. 

45 Bu Söz, insanların gözlerini açan ruhsallaştırma mesajını getirir ki böylece sadece gördüklerinde, 

dokunduklarında ya da beşeri bilimleriyle kanıtladıklarında bulduklarını düşündükleri gerçekliği yüz yüze 
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görebilsinler ve bunu yaparken geçici olana "gerçeklik" dediklerini ve gerçek gerçekliğin var olduğu ebedi 

olanı yanlış değerlendirip inkar ettiklerini fark etmesinler. 

46 Bu mesaj, ışık, teselli ve huzur tohumlarını bırakarak ulustan ulusa, evden eve dolaşsın ki, insanlar 

birkaç dakika durup ruhlarına vazgeçilmez olan dinlenmeyi versinler; böylece Ruhsal Dünyaya dönüşünün 

her an olabileceğini ve Ruhsal Yaşama vardığında toplayacağı meyvenin dünyadaki çalışmalarına ve 

ektiklerine bağlı olduğunu düşünsün ve hatırlasın. 

47 Bugün sizi kederli, depresif ve umutsuz buluyorum ve dualarınızda Bana yaşamın uzun zamandır 

sizden iyiliğini çektiğini söylüyorsunuz. Üstat size yaşadığınız bu zamanların ilk zamanların 

peygamberleri tarafından bildirilen ve daha sonra "İlahi Söz" tarafından halkına teyit edilen zamanlar 

olduğunu söyler. Ancak çok acı bir kâseyi boşalttığınız doğru olsa bile, sevgiyle ve sabırla katlanmayı 

bilirseniz acınızın yararsız olmayacağını bilin. 

İnsanların, ruhlarının içinde yaşadığı derin uykudan uyanmaları ve Yaratıcılarına O'na borçlu oldukları 

saygı ve takdiri sunacakları kendi kaderlerini tayin edecekleri bir hayata başlamaları için, acının 

varlıklarının tüm liflerini delip geçeceği o noktaya ulaşmaları gerekliydi. 

48 Uzun bir süredir onların irade özgürlüğüne zarar veriyor, acı çekmeye ve kaosa sürüklenmeye 

devam etmemeleri için onlara düşünme ve iyi eylem zamanının geldiğini gösteriyordum. Onlara öğüt 

vererek ve uyararak düşüşlerini önlemek istedim, ama onlar sözlerime kulaklarını tıkadılar. Ancak bu çok 

sevgili insanlığa seslenmeye devam edeceğim, onları öğretilerimin değerli öğrencileri yapana kadar onları 

reform yapmaya ve tüm eylemlerinde onurlu olmaya çağıracağım. 

49 Size söz verdiğim gibi, sizi teselli etmek ve sıkıntılarınızda size umut vermek için size döndüm. 

Ama sadece bu da değil, ruhani yolda büyük adımlar atabilmeniz için sizi aydınlatmak. Yaralarınızı 

iyileştirmek ve kurtarıcı yolu deneyimlemek için hevesle beklediğiniz bu karışıklık anlarında tam da 

ihtiyacınız olan talimatı size verdim. 

50 Büyük bir işi başarabilmeniz ve sonunda Bana sakin, tatmin olmuş ve Benimle ve diğer insanlarla 

barış içinde gelebilmeniz için her şeyi hazırladım. Ruhumla bir araya geldiğiniz o anda sizden herhangi bir 

haraç talep etmeyeceğim, bu nedenle sevaplarınız Benim için değil, kendiniz için olacak ve Bana 

sunduğunuz her şeyi size faiziyle birlikte sonsuz nimetler ve faydalar olarak geri vereceğim. 

51 Seni ne kadar sevdiğimi anla. Eğer Babanızın sevgisine dair daha fazla kanıt istiyorsanız, isteyin 

ve size vereyim, çünkü Benim sevgim tükenmez. Eğer sabrımı ve hoşgörümü sınamak istiyorsanız, bunu 

da yapın. Ama bunu aldıktan sonra, bunu kabul ettikten sonra, benim size yaptığımı siz de insan 

kardeşlerinize yapın. 

52 Kırıldığınız kadar sık affedin. Kaç kez affetmeniz gerektiğini düşünmeyin bile. Kaderiniz o kadar 

yüksek ki, yolun bu ayaklarına takılmamalısınız, çünkü ileride sizi çok büyük görevler bekliyor. Ruhunuz 

her zaman sevgi, anlayış ve iyiliğe hazır olmalıdır ki daha yüksek seviyelere yükselebilesiniz. Nasıl ki 

geçmişte birçok kardeşiniz eserleriyle Ruh'un Ebedi Kitabı'na güzel sayfalar yazdıysa, sizler de dünyaya 

gelecek yeni nesillere örnek olmak ve onları sevindirmek için onların ardından bu tarihi devam 

ettirmelisiniz. 

53 Güçlü olun, çünkü imtihan zamanlarından geçiyorsunuz. Gözlerini bu dünyanın ışığına henüz 

açmış bebekten yılların ağırlığıyla eğilmiş yaşlı adama kadar her yaratık bir sınavdan, bir onarım 

sürecinden geçmektedir. Ama ben size gücümü ve etkimi veriyorum ki, bu sınavlardan imanla ve huzurla 

geçebilesiniz, bu da sizi acıya karşı savunmasız kılacaktır. 

54 Dünya görüşleri çatışacak ve birinin inancı ve kanaati ile diğerininki teste tabi tutulacaktır. Ancak 

çalışmalarını bataklık üzerine inşa edenler, temelleri sağlam olmadığı için çöktüğünü göreceklerdir. 

Şu anda güçlü olanın zayıf olanı desteklemesi gerekecektir. Nasıl dua edeceklerini bilmeyenler ya da 

öğretilerimin hakikatine nüfuz edemeyenler cehaletlerinden, muhtaçlıklarından ve liyakatsizliklerinden 

dolayı ağlayacaklar. Ancak birçoğu gerçek bir insan rehbere sahip olmadıkları için masumdur ve koyunlar 

gibi çobanlar da belirsizlik ve kafa karışıklıkları nedeniyle gözyaşı dökecektir. 

55 Sizler, Benim tarafımdan bu dünya üzerinde etkinizi göstermeniz istenen insanlar, onun barışı ve 

kurtuluşu için göz kulak olmalı ve dua etmelisiniz. Bu tehlike ve korku saatlerinde insanlığı korumak için 

kanatlarınızı açmalısınız. 

56 Bu nedenle, size duayı ruhtan ruha öğrettim ve Tanrısallığımın her sembolünü ya da amblemini 

kaldırdım. Kendi içinizde bir tapınak inşa ettiniz ve oradan Beni seviyor ve yüceltiyorsunuz. 



U 322 

81 

Size hemcinslerinizin inançlarına saygı duymayı öğrettim ve sizi, yaklaşmakta olan savaşta zayıf 

düşenlerin inancını savunmak için tetikte bekleyen bir nöbetçi gibi eğittim. 

O zaman, görevinizi tamamladığınızda, Bana memnuniyetle şöyle diyebileceksiniz: "Babamız, 

yaralamayan kılıçla, sevgi ve iyi niyetle savaşıyoruz. İlahi kelamı konuşuyoruz, insanları sana dua etmeye 

çağırıyoruz. Acı çekenleri teselli ediyor, yasayı çiğneyenleri iyiliğe dönüştürüyoruz. Cahilliklerinden 

dolayı ne yapacaklarını bilemeyen kadın ve erkekleri diriltir, Sana olan inanç ve güvenlerini uyandırırız ve 

o zamandan beri bizi sever ve bizi takip ederler." Ve sizi davamın askerleri olarak kabul edecek ve hak 

ettiğiniz ödülü vereceğim. 

57 Çalışmalarım tüm dünyaya yayılacak. 'İlk'e diğerleri ve sonra da diğerleri katılacaktır, çünkü 

insanın ruhsal mükemmelliği arzusuyla mevcut durumunun üzerine çıkacağı yazılmıştır. 

58 Barış Krallığımın insanlığa inmesini sağlayabilmem için yeryüzünü hazırlamak için ne kadar çok 

mücadele etmelisiniz! 

59 Dua edin ve sözlerim üzerinde düşünün; onların bir sevgi okyanusu içerdiğini keşfedeceksiniz. 

Sizinle insanın sınırlı aklı aracılığıyla konuştum ve bu, tüm hazırlıklara rağmen, öğretilerimin içerdiği 

anlamı, nedeni ifade edemez. Kalbinizden ya da insan varlığınızın sınırlı aklından daha büyük bir 

berraklıkla anlayabilmeniz için ona ruhunuzla nüfuz edin. İkinci Çağ Çalışmalarım size büyük göründüğü 

için, bu zamanda gelişimi Babanızın sonsuz sevgisinin bir kanıtı olarak da kabul edeceksiniz. 

60 Kendinizi ne kadar mükemmelleştirirseniz, hedefi o kadar yakın görürsünüz. Kurtuluşunuzdan 

sadece bir adım uzakta olup olmadığınızı ya da daha önünüzde uzun bir yol olup olmadığını bilemezsiniz. 

Size sadece İlahi Ruhumun sesi olan bu sözle isteyerek ve itaatkâr bir şekilde yönlendirilmenizi 

söylüyorum. Yasaları çiğnemekten, aynı hatayı tekrar tekrar yapmaktan sakının. Babanızın size yönelttiği 

bir düzeltme talebi olan bu çağrıya kulak verin, çünkü yeryüzünde boşuna yaşadığınızı ve sonra da 

itaatsizliğiniz yüzünden ağladığınızı görmek istemiyorum. 

61 İlerlemeniz için durmaksızın çalışın ve göreceksiniz ki bugün size acı çektiren ve anlamını 

kavrayamadığınız bu denemeler sizin iyiliğiniz içindir ve varlığınızı huzur ve sevinçle dolduracaktır. 

Bunlar, tıpkı bugün sevdiğiniz ve taptığınız, ruh güçlerini ve kanıtlanmış erdemlerini tanıdığınız pek çok 

varlık üzerinde çalıştığım gibi, ruhunuzu savaşta arındırmak ve çelikleştirmek için size gönderdiğim 

bilgece denemelerdir. Onlar bu dünyadan saflık ve kutsallık izleri bırakarak geçmiş olan kardeşlerinizdir. 

Onlarla birleşmenizi ve onları takip etmenizi istiyorum. Çünkü kaderiniz aynıdır, hepiniz Benim gözümde 

yücesiniz, hepiniz buna layıksınız ve onların yaşadığı barış dünyasında sizleri de görmek istiyorum. 

 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 323 
1 Ruhunuza talimatlarımı vermeye, onu sevgimle beslemeye ve güçlendirmeye geldim. 

2 Sevgili çocuklar, sizler Benim küçük çocuklarımsınız, yeryüzünde acıya ve ıstıraba katlanarak 

yürüyen küçük çocuklarımsınız. Ruhunuzun Bana yaklaşabilmesi için günah yolunu terk edenlere ne 

mutlu! 

3 Baba size nasıl alacağınızı ve nasıl isteyeceğinizi öğretir. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer 

kendinizi günahtan arındırırsanız, Benim bağışlamama kavuşacak ve güçleneceksiniz. 

4 Babanızdan merhamet görebilmeniz için sizi her lekeden arındırmak istiyorum. Ancak bu 

merhameti asla kaybetmeyin, çünkü bu merhamet benim İlahi Ruhumdan gelir ve yolculuğunuzda 

yanınızda taşımanız gereken bir mirastır. Ben Üstad'ım ve size öğretimi tekrar veriyorum ki onu 

kalbinizde taşıyabilesiniz ve size verdiğim gibi aktarabilesiniz. 

5 Vicdan, ruhunuzun kendisini gördüğü bir ayna gibidir. Sana söylüyorum: Artık kendinizi bu 

aynaya muhtaç görmenizin zamanı değil, çünkü size ışığımı, yüce Sözümü verdim, öyle ki yarın hiçbir 

eksiğiniz kalmasın, Yasama itaat edin ve İkinci Çağ'daki elçilerim gibi insanlara örnek olmaya devam 

edin. 

6 Bu talimatı aldığınız kişi ses taşıyıcısı değildir, çünkü o da sizin gibi günahkârdır. Onu kendi 

yolundan çektim ve aracılığı aracılığıyla size sözümü iletmesi için hazırladım. Bu öğretinin anlamı benim 

kendi zihnimdir. 

7 Daha İkinci Çağ'da size şöyle demiştim: "Birbirinizi sevin", çünkü komşusunu seven Beni sever. 

8 Sizi ırkınıza, renginize ya da sınıfınıza göre ayırmıyorum. Tek bir iradeye sahip olabilmeniz için, 

farklı uluslardan gelen hemcinslerinizi gülümseyerek ve kollarınızı açarak karşılayabilmeniz için herkese 

eşit şekilde sesleniyorum. Eğer bu sevgiyi uygularsanız, yarın artık savaşlar olmayacak, ölüm artık 

insanlığı ele geçiremeyecek. Ey insanlık, savaşlarınız için Beni suçlamayın. 

9 Kafa karışıklığına düşmeyin, yeni bir Babil Kulesi inşa etmeyin ki size yaklaşanlar hepinizi eşit 

derecede hazırlıklı bulabilsin. İnanmayan kişi Baba'nın mucizelerini kabul etmek için kanıtlara sahip 

olmalıdır ki, ruhu Sözüm sayesinde Tanrı'sını tanıyabilsin. 

10 Kanıt sevgi olmalıdır, çünkü o zaman en sert kayadan bile kristal berraklığında su fışkırmalıdır. 

11 Bana yükselin ve sizi her hastalıktan kurtarayım, çünkü Ben en iyi hekimim. İnsanlığın ruhsal 

olarak ihtiyaç duyduğu her şeyi size bırakacağım ve bir kez tanındığınızda, yeryüzünün tüm doktorları 

Beni Ruhsal Çalışmamda tanımış olacaklar, çünkü bu Benim İsteğimdir. 

12 Size savunma olarak dua bıraktım. Bu nedenle size söylüyorum: İnsanlığın sizin aracılığınızla 

kurtuluşa kavuşabilmesi için izleyin ve dua edin ki, şu anda almakta olduğunuz Sözü zamanında ona 

ulaştırabilesiniz. 

13 İçinde yaşadığınız ve tüm insanlar için böylesine büyük bir ruhani öneme sahip olan zaman, 

insanlık tarafından fark edilmeden geçip gidiyor. Bununla birlikte, bunun sadece bu mesajı alan insanların 

yaşamlarında değil, aynı zamanda yeryüzündeki tüm halkların tarihinde de büyük bir öneme sahip 

olduğunun farkına varılacağı zaman gelecektir. 

14 Sözümü işitmenin yüceliğini düşünün. Ancak, bu lütfa sahip olmanın sevincini yaşarken, aynı 

zamanda uluslara, insan kardeşlerinize karşı sorumluluğunuzun çok büyük olduğunun farkında olun, 

çünkü onlara bu zamanlarda aldığınız her şeyin tanıklığını getirmelisiniz. 

15 Sözümü yüreklerinde saklayanlar kutsanmıştır, çünkü onlar haçlarını sevecekler ve omuzlarında 

onunla insan kardeşlerinin kapılarını çalacaklar ve onlara Sözümde bu halka emanet ettiğim ışık, barış ve 

sevgi mesajını getirecekler. 

16 Bu 1950 yılındaki derslerimin her biri, size bildirimin tamamlandığını ilan etme anı geldiğinde 

gözyaşı dökmemeniz için bir hazırlıktır, çünkü hiçbir eksiğiniz olmasın diye size her şeyi veriyorum. O 

zaman Sözümün yokluğuna ağlamayın, ey insanlar. Özümün kalplerinizde korunacağını size daha önce 

söylemiştim ve eğer hafızanız zayıf olursa, çocuklarımdan bazılarına sözümden yarattıkları sayfaları ve 

yazıları kitaplarda ve albümlerde birleştirmeleri için ilham vereceğim. 

17 Meditasyon ve dua ile kendinizi güçlendirin. Siz insan ve küçüksünüz ve benim tezahürümün 

"vedası" tüm varlığınızı sarsacak. Üçüncü Çağ'da Benim Varlığım hakkında en ufak bir fikre bile sahip 
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olmadıkları halde, dünyanın her yerindeki insanların O'nu bir şekilde hissedecekleri o gün bu halk nasıl 

sarsılmayacak? 

18 İnsanların zihninde ışık bir kez doğduğunda, insanlar 1950 yılının sonlarında meydana gelen tüm 

olayların, tıpkı bu zamanın doğuşunun tüm dünya insanlarını sarsan olaylarla müjdelenmesi gibi, benim 

tezahür dönemimin tamamlandığına tanıklık ettiğini anlayacaklardır. 

19 Kendinizi ruhun içsel güreşinden ve düşüncelerin işkencesinden kurtarabilmeniz için sizi hazırlıyor 

ve dünya görüşlerinin karmaşa zamanını göz önünde bulundurarak sizi uyarıyorum. Çünkü insanlığın tüm 

dünya görüşleri, doktrinleri, teolojileri, felsefeleri ve inançları sarsılacak ve böylece bir fırtınayı, ruhun 

gerçek bir fırtınasını sembolize edecek, çalkantılı dalgaları üzerinde benim isteğime göre yelken açacak ve 

fırtına ve karanlık sona erene kadar zirvede kalacaksınız. Bu sınavı tek parça halinde atlatmanız için size 

dua etmekten ve imanınızın sürekli güçleneceğini hissedeceğiniz sözlerimi takip etmekten daha iyi bir 

reçete veremem. 

20 Dünya görüşlerinin bu savaşı, inançların ve ideolojilerin bu çatışması, her tarikatın ve her kurumun 

dibinde birikmiş olan tüm sakatlıkların ve hataların yüzeye çıkması için kesinlikle gereklidir. Ancak bu 

"fırtınadan" sonra insanların ahlaki ve ruhsal temizliği başlayabilecektir; çünkü gerçeğin gün ışığına 

çıktığını görecekler, onu tanıyacaklar, kendi içlerinde hissedecekler ve artık kibir ve taklitlerle 

beslenemeyeceklerdir. 

21 Nasıl ki her insan kendi isteğiyle ve tamamen kendisi için güneşin bedeni üzerindeki yaşamsal 

etkisinden yararlanırsa, çünkü onun ışığı, sıcaklığı ve etkisiyle maddi yaşamın kurulduğunun farkındadır, 

aynı şekilde ruhlarının korunması, güçlendirilmesi ve aydınlatılması için ihtiyaç duydukları her şeyi  

gerçeğin ışığından alacaklardır. 

22 O zaman insanın daha önce hiç hissetmediği bir güç etkin hale gelecektir, çünkü yaşamı kendisini 

giderek daha fazla yaşamın gerçek ilkelerine, Yasam tarafından belirlenen normlara uyarlayacaktır. 

23 Sevgili insanlar, sizin göreviniz size getirdiğim ruhanileştirme mesajımı tüm dünyaya taşımaktır. 

Ancak bu ışığı yaymanın yolunun iki yönü olduğunu anlamanızı istiyorum: biri tamamen ruhani, düşünce 

yoluyla, dua yoluyla, ruhani bir atmosfer yaratarak, diğeri ise ruhani ve aynı zamanda insani, söz yoluyla, 

fiziksel varlığınızla, zayıflara sözümü açıklayarak. İsa'nın örneğini hatırlayın. 

24 Eğer büyük bir inancınız ve duanın gücü hakkında daha fazla bilginiz olsaydı, düşünme yetiniz 

aracılığıyla kaç tane merhamet işi yapardınız? Ancak ona sahip olduğu tüm gücü vermemişsinizdir ve bu 

nedenle, gerçekten hissedilen ve gerçek bir dua anında neyi önlediğinizi çoğu zaman fark etmezsiniz. 

25 En insanlık dışı savaşlarınızın dünyanızda patlak vermesini daha yüce bir şeyin engellediğinin 

farkında değil misiniz? Bu mucizenin, ruhlarıyla karanlık güçlerle savaşan ve savaşa karşı çıkan 

milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun dualarından etkilendiğinin farkında değil misiniz? Dua etmeye 

devam edin, izlemeye devam edin, ama bu faaliyete elinizden gelen tüm inancı katın. 

26 Dua edin ve savaşın, acının ve sefaletin üzerine düşüncelerinizin barış örtüsünü serin; bu örtüyle, 

koruması altında hemcinslerinizin aydınlanma ve sığınma bulacağı bir kalkan oluşturacaksınız. 

27 Dünya şu anda gerçeğin ışığını fark edemeyecek kadar kör olduğu ve en derin varlığında benim 

çağrımı duyamadığı için, dua etmeli ve ruhani bir zemin kazanmalısınız. Çünkü şu anda tüm uluslar 

kendilerini hazırlamak, yok etmek ve savunmakla meşgul oldukları için sesiniz duyulmayacaktır. 

28 Umutsuzluk, nefret, terör ve acı sınırlarına ulaştığında insanlar daha da körleşmek zorunda 

kalacaktır. 

29 Mesajımı iletmek için doğru saat de bu değildir, çünkü çölün ortasındaki çağırıcılar gibi olursunuz; 

kimse size kulak vermez. 

30 İnsan kalbinin işlenmesi gereken bir tarla gibi olduğunu unutmayın: Öncelikle kayalar kaldırılarak 

ve üzerini kaplayan yabani otlar sökülerek temizlenmelidir. Sonra tohumun içinde filizlenebilmesi için 

yağmurla verimli hale getirilmeli ve nihayet toprak artık beklemek istemeden ve uygun zaman dilimi 

geçmeden önce tohumu ekme zamanı gelmelidir. 

31 Aynı şekilde, bu insanlığın içinde de bir arınma çalışması gerçekleşmekte olup, insan farkında 

olmadan, kendisine saflığını geri verecek olan ıstırap kadehini eline almıştır. 

32 Kendisine çektirdiği tüm acılar kalbini yumuşatmaya hizmet edecek, böylece içinde filizlenen tüm 

kötülükleri nihayet varlığının derinliklerinden dışarı atabilecektir. O zaman, artık acı çekemediği ve daha 
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fazla ıstıraba dayanamadığı zaman, kalbine vicdanın ışığının, tövbenin esenliğinin, ruhu için yeni bir 

yaşamın can suyunun geldiğini hissedecektir. 

33  

34 Mesajımın gelmesini özlemle beklediği bir zamanda, buradaki insanlar kendilerini hemcinslerine 

Sözümün habercileri ya da "işçileri" olarak görünmeye hazırlamamış olsalardı, bu insanlığa ne olurdu? 

35 Sorumluluğunuz ne kadar büyük, öğrenciler ─ o kadar büyük ki, görevinizi yerine getirmeniz için 

size emanet ettiğim her dakika için Bana hesap vermeniz gerekecek. 

36 Size önce dua etmenizi, yani yerine getireceğiniz misyon hakkında gerçek bir bilgi edinerek işe 

başlamanızı ─ merhamet göstererek kalbinizi uyumlu hale getirmenizi ─ materyalizmin meyvesi olan 

bencilliğinizle mücadele etmeye çalışarak varlığınızı yavaş yavaş yumuşatmanızı söyledim. O zaman 

ruhsallaşma giderek daha fazla içinize girecektir. 

37 Artık küçük çocuklar olmayın ki, size dua etmenizi söylediğimde, sizden iyi işler istediğimi 

anlayın, çünkü bunlar Ruhum'la gerçekten konuşan sözleriniz ya da düşüncelerinizdir ─ya da değildir─. 

Bir düşünce, ne kadar güzel olursa olsun, hissedilmiyorsa, içerikten yoksundur. Bir sözcük ya da bir 

cümle, ne kadar güzel ifade edilirse edilsin, bir eser haline gelmezse, yaşamı olmayacaktır ve zaten yaşamı 

olmayanın var olmayan gibi olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden Benim tarafımdan kabul edilemez. 

38 Artık biliyorsunuz: Size dua edin dediğimde, kendinizi düşüncelerinizi içsel bağlılıkta toplamakla 

sınırlamamalı, aynı zamanda bu mabedi tekrar terk etmeli ve komşunuzu izleyerek ve onun için dua 

ederek yaşadığınızın en kesin kanıtı olarak her bir hemcinsinize gerçek kardeşlik sevgisinin bir sözünü 

bırakmalısınız. 

39 Böylece, yavaş yavaş eksiklikleriniz ortadan kalkacak, ayrılıklarınızla savaşacak ve öğretilerimde 

size sık sık sözünü ettiğim hazırlığa erişeceksiniz. 

40 Eğer bu insanlar, insanların kalplerinde benim yeni mesajıma özlem duydukları bir zamanda, 

kendilerini pratik eylemlerle hazırlamamışlarsa, nefrete karşı sevgi, egoizme karşı merhamet, 

anlaşmazlığa, hastalığa ve acıya karşı barış mücadelesinde kendilerini arındırmamışlarsa, o zaman sadece 

sözle kalplerin derinliklerine ulaşmayı ve onları benim gerçeğime ikna etmeyi beklemesinler. 

41 Bu nedenle, size sözümü verirken aynı zamanda onu uygulamanızı da söylüyorum, çünkü ancak bu 

şekilde öğretilerimin özünü, anlamını ve sonsuz iyiliğini anlayabileceksiniz. 

42 1866'dan 1950'ye kadar 84 yıl geçti; İlahi Işığın her ruhun ve tüm "bedenlerin" üzerine 

durmaksızın parladığı, Ruhsal Dünyanın kendisini bu insanlara bir şekilde ve tüm insanlığa birçok şekilde 

ifşa ettiği, ruhsal ifşaatlarla dolu koca bir çağ. 

43 Şimdi, bu zamanda Benim tebliğim için Benim tarafımdan seçilen araçlarla size veda etme zamanı 

yaklaşıyor. Ancak, mesajlarımı iletmek için artık beyinleri kullanmayacak olsam da, Ruhumdan size 

doğrudan bildiriyi kullanacak olsam da, insanlığa bildirime devam etmek için hazırlanmanızı ve 

ruhsallaşmanızı beklemeye devam edeceğim. 

44 Eski çağlardan bir peygamberin ağzından, Ruhumun her ruhun ve tüm bedenin üzerine döküleceği 

ve insanların görümler ve peygamberlik rüyaları göreceği zamanların geleceğini söylediğimde, tam olarak 

her ruhun sahip olduğu armağanların tezahür edeceği ve İlahi gerçeği arayacağı ve size peygamberlik 

edilen her şeyin gerçekleşmesine tanıklık edeceği zamanın yaklaştığından bahsediyordum. 

45 Sizinle son kez konuşacağım günden korkmayın, sözlerimi artık insan dudaklarından 

duymayacağınız tefekkür zamanından da korkmayın. Size gerçekten diyorum ki, ben orada olacağım, sizi 

duyacağım ve sizi bir an bile terk etmeyeceğim, sevgimle inancınızı teşvik edeceğim, varlığımı çeşitli 

şekillerde size hissettireceğim, size düşünceler, eserler ve sözler vererek toplantılarınızı ruh özü ve ilahi 

ilhamlarla dolduracağım, adımlarınıza rehberlik edeceğim ve sizi düşmekten ve tökezlemekten 

kurtaracağım. 

46 Yeni zamandan korkmayın, ruhumdaki varlığımdan şüphe etmeyin, çünkü sesimi duymanıza izin 

vereceğim, şüphelerinizi gidereceğim ve size şöyle diyeceğim: Ey imanı az olan insanlar, inanmak için 

görmeli ve dokunmalısınız. 

47 Eğer gerçekten ruhsallaşmak, bu Üçüncü Çağ'da kendinizi doğru bir şekilde Benim öğrencilerim 

olarak adlandırmak istiyorsanız, bu ciddi anlar, alacağınız son öğretiler arasında yer alan bu öğretiler 

hakkında derinlemesine düşünün. 
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48 Sizlerden, iyi öğrenciler olarak, Efendinizin doğruluğunu örnek almanızı istiyorum ki, 

gezintileriniz boyunca yasanın ve vicdanın işaret ettiği yönden asla sapmadan görevinizi yerine 

getirebilesiniz. 

49 Yüzyıllar önce size geleceğimi duyurduğumdan beri, sözümü yerine getirdim. Ses taşıyıcılarım 

aracılığıyla sizinle temas kurduktan sonra, ruhani krallıktan durmaksızın söz edeceğim bir konaklama 

zamanı vaat ettiğimden beri, bunu yaptım. Ancak size bu mesajı sonlandıracağım tarihi açıkladığım için, 

buna uyacağım ve uymak zorundayım. Çünkü Benim İrademde hiçbir değişiklik olamaz, Benim İlahi 

planlarım bir değişikliğe uğrayamaz, yaşamın ve insanların kaderini değiştirecek başka bir güç ya da irade 

de yoktur. 

50 Her şey Benim tarafımdan ezelden beri öngörülmüştür, hiçbir şey Benim bilgeliğimden kaçamaz. 

Her zaman başlangıçtan itibaren belirlenmiştir ve her kader önceden takdir edilmiştir. İnsanlar kendi 

iradelerini hiçbir zaman benimkiyle uyumlu hale getirmemiş olsalar bile, yine de benim iradem yerine 

getirilmiştir. 

51 Hazırlanmanız için size her zaman zaman verdim ve kendinizi kurtarmanız için size araçlar 

sağladım. Bir çağın ya da bir zaman diliminin sonunda sizden hesap sormak için hükmümü göndermeden 

önce, sizi uyararak, uyandırarak ve sizi tövbeye, düzeltmeye ve iyiliğe teşvik ederek size olan sevgimi 

gösterdim. Ama yargı saati geldiğinde, tövbe edip etmediğinizi, kendinizi hazırlayıp hazırlamadığınızı ya 

da hâlâ kötülükte ve itaatsizlikte ısrar edip etmediğinizi sormak için durmadım. Hükmüm belirlenen saatte 

geldi ve gemisini zamanında inşa etmeyi bilen kişi kurtuldu. Ama yargı saati kendisine duyurulduğunda 

alay eden ve kurtuluşu için hiçbir şey yapmayan kişi yok olmak zorundaydı. 

52 Size söylediklerim üzerinde düşünün ki, bazen size öyle görünse de, sizin iradenizin Benimkini 

asla değiştiremeyeceğini bilesiniz ─ yargı saati geldiğinde, herkese hak ettiğine göre vermek için sizi 

arayıp bulacağım ve ziyaret edeceğim. Ondan önce bile, en büyük yargı günlerinde sizi dünya çapındaki 

arınma sellerinde yok olmaktan kurtaracak olan kurtarıcı gemiyi zamanında inşa etmeniz için sizinle sevgi 

ve ışık dolu bir şekilde konuştum. 

53 Eğer bu olay yeni gelenlerde ve geride kalanlarda henüz şekillenmemişse, bunun sorumluluğu 

büyüklere, "ilklere", öğrencilere aittir, öyle ki küçük kardeşlerine Baba'nın İsteğine nasıl itaat edeceklerini 

ve O'nun Yasasını nasıl yerine getireceklerini öğretsinler. Ama sana söylüyorum: Eğer itaat örneği 

vermezlerse ya da Benim gerçeğime tanıklık etmezlerse, onlara adaletimin ve İsteğimin her şeyden önce 

nasıl yerine getirildiğinin bir başka kanıtını vereceğim. 

54 Kalbinizin derinliklerinde kendinize ruhunuzu neden bu kadar ağır bir şekilde suçladığımı sorun. 

Ama sana söylüyorum: Sizi yarattığımda, sıfatlarımdan birini inkâr etmiş olsaydım, şikâyet etmeniz ya da 

sitemlerim karşısında şaşırmanız için bir nedeniniz olurdu. Ama varlığınıza yetilerimin, erdemlerimin ve 

sıfatlarımın her birinden bir şeyler yerleştirdiğimi bildiğimden ve ayrıca size Yasam, kaderiniz ve yaşam 

hakkında vahiyler verdiğimden ve anlayışınız, gelişiminiz ve açılımınız için size gerekli zamanı 

tanıdığımdan, çalışmalarınızı ve armağanlarımı nasıl kullandığınızı yargılamak için size inmemi adil 

bulmalısınız. 

55 Size tekrar söylüyorum, eğer niteliklerimden bir tanesini bile sizden esirgemiş olsaydım, 

yaşamlarınızda yaptığınız hatalardan dolayı sizi suçlamakta haklı olmazdım. 

56 Böylece, içinde onu canlandıran bir ruhun bulunmadığı bir insan varlığının ne olmadığını, ne de 

hiçbir zaman olmadığını, ruhsuz bir insan ruhunun da hiçbir zaman var olmadığını anlayabileceksiniz. 

57 İnsan için, bir ışık varlığının kendisini canlandırdığını, Ruhsal Krallığın bir sakini, daha yüksek bir 

dünyanın bir elçisi ya da habercisi olduğunu bilmekten daha büyük bir yücelik olabilir mi? Öte yandan 

─ruh için, yolunu aydınlatan Tanrısallığın ışığı olan Ruh'un ışıltılı deniz fenerinin ebediyen kendisiyle 

birlikte olduğunu bilmekten daha büyük bir mutluluk olabilir mi? 

Ancak, sadece dünyevi şeylerle meşgul olarak zamanınızı boşa harcadığınız ve ruhani yaşamla ilgili 

düşüncelerden her geçen gün daha da uzaklaştığınız için ─dini cemaatleriniz bile ruhanileşme 

eksikliğinden muzdarip olduğu için-, kendisini yargılamak ve hesap sormak için devreye giren Babasının 

sesini duyduğunda, hesap verme talebiyle çarpılan ve kendisine soran yorgun, hasta ve melankolik bir 

insanlığınız var: Bu zayıf, küçük, hasta ve cahil insanlara karşı neden bu kadar büyük bir şiddet 

uygulanıyor? 
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Ancak Efendisinin sesine bu şekilde yanıt verdiğinde haklı olmadığının farkında değildir. Çünkü ne 

zayıftır, çünkü Tanrı'nın ona verdiği gücü içinde taşır; ne küçüktür, çünkü ruhunun ve bedeninin 

oluşumunda onu yarattığım bilgelik ve mükemmellik yatar; ne de cahildir, çünkü ruh aracılığıyla ne 

yaptığının, ne yapması ve ne yapmaktan kaçınması gerektiğinin tamamen farkındadır. 

Bununla birlikte, kendini hasta hissediyorsa, bunun nedeni hem ruhani hem de dünyevi olanla uyum 

eksikliğinin onu Benimle ruhani birliktelik ve annesi Doğa ile temas gibi yaşamın orijinal kaynaklarından 

uzaklaştırmış olmasıdır. 

58 Sizi Sözüm üzerinde derinlemesine düşünmeye çağırıyorum ve size şunu söylemeliyim: Eğer bir 

kimse ─Beni dinledikten sonra─ sitemlerimi ve yargılarımı haksız bulmaya devam ederse, bu yalnızca 

Sözümün anlamını kavrayamadığı için olacaktır ve o zaman onun katılaşmış yüreğini ve zihnini 

bağışlamam gerekecektir. 

59 Uzun zamandır sınanıyorsunuz sevgili halkım, çünkü benim olmaya layık olabilmeniz için 

kendinizi arındırmanız gerekiyor. 

Ulusların barış mesajına bu kadar çok ihtiyaç duyduğu bugün, insan kardeşlerinize söz verin. 

60 Lütuf yaşamına ölmüş olanları elçi olarak göndermeyeceğim, çünkü onların verecek hiçbir şeyleri 

olmayacaktır. Bu görevi, kalplerini bencillikten arındırmamış olanlara emanet etmeyeceğim. 

61 Sözümün elçisi, yalnızca varlığı bile huzurumu kalplerde hissettiren bir öğrencim olmalıdır. 

Hayatın en zor anlarında bile insan kardeşlerini teselli etme yeteneğine sahip olmalı ve sözleri her zaman 

ruhun veya aklın tüm karanlığını dağıtan bir ışık yaymalıdır. 

62 Bu halkı "ölü" buldum ve Sözümün ışığıyla onları yaşama döndürdüm. Onlara bunu öğrettiğime 

göre, öğrencilerim neden aynı şeyi hemcinslerine yapamasınlar? 

63 "Ölülerden" söz ettiğimde, iman, iyilik ve hakikat konusunda ölmüş olanları kastediyorum ve size 

şunu söyleyebilirim ki, Benim tezahürüme geldiğinizde her birinizin içinde bir "ölü" vardı. 

64 Sözüm kalbinizin mezar taşına dokunduğunda, uzun zamandır hayatınızın materyalizmi altında 

gömülü olan ruhunuzu titretti. 

65 Bilinmeyen hisler, gömülü aşk duyguları ve ruhun hazları size sözümü deneyimletti. Sonsuzluktan 

kalbinize indiğini hissettiğiniz bu özün tadını çıkarmak için Ses Taşıyıcısı tarafından ilan edilen İlahi Işına 

hevesle geldiniz. 

66 Bunlar sizin için gerçek huzur anları oldu; ışık ve mükemmellik dolu bir dünyaya taşındığınızda, 

dünyevi kaderlerinizi unuttunuz. 

67 Sonra kalbiniz şükran duygularıyla doldu, çünkü tam da hayattan acıdan başka bir şey 

beklemediğiniz bir anda gizem perdesi yırtıldı ve ilahi bir ışık huzmesi sevgi, hakikat ve teselli mesajı 

olarak ruhunuza düştü. 

68 Karanlık, acılı ve monoton hayatınızda, beklenmedik dönüş mucizem ruhani ve aynı zamanda 

anlaşılır bir bildiriyle gerçekleşti. 

69 O günden sonra, gözlerinizin önünde yeni bir hayat belirdi. Şüphe ve belirsizliğin gölgeleri 

kayboldu ve kalbinizde ışık yandı. 

70 Bu, Sözümde sık sık sözünü ettiğim yeni şafaktır, bu uyandığınız yeni gündür. 

71 Artık umudunuz var, artık kendinizi güvende hissediyorsunuz ve artık bu yolda yaşamak için ne 

yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 

72 Asil niyetler, iyi niyetler, güzel niyetler kalbinizde doğdu. 

73 Yol gözünüzün önünde ışık dolu bir şekilde uzanır ve sizi durmaksızın yürümeye, güzelliklerini 

göstermeye ve her seferinde size yeni öğretiler sunmaya davet eder. 

74 Aranızda bu harika uyanışı tüm insanlık için dilemeyen var mı? Aranızda bu hazineyi sadece 

kendisi için isteyen var mı? Hiç kimse. Her kalpte dünya çapında bir diriliş arzusu, tüm insanlarda barış ve 

ışık arzusu görüyorum. Gerçekten, size söylüyorum, kalbinizde her gün büyüyen bu arzu, yarın sizi 

Sözümün ruhunuzda filizlendirdiği idealin gerçekleşmesi için savaşmaya yönlendirecek güç olacaktır. 

75 Halkıma mesajımı tüm uluslara ulaştırmaları için gerekli araçları sağlayacağım. Yol boyunca, 

bildirilerimi dünyanın öbür ucuna taşımasına yardımcı olacak iyi niyetli insanlar bulmasını sağlayacağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 324 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Beni kabul etmeye hazır bulduğum yüreğinize indim. İçinizde Beni arayıp da bulamayan kim var? 

2 Şu anda bir çölde dolaşıyorsunuz, ancak yolun sayısız sınavında sizi durmaksızın cesaretlendiren 

bu seste benim varlığım var. Birçok kalabalık ne su, ne yiyecek, ne de bir rehber bulabildikleri çöllerde 

yaşarken, siz Ruh'un ekmeğiyle beslendiniz. 

3 Hiçbir ırkı kayırmadan herkese inerim. Ruhum tüm insanlara iner, ama yalnızca hazır olanlar Beni 

kabul eder ve varlığımda kendilerini yenilerler. 

4 Bana sığınmak için kalplerinin kapılarını açan "İsrail halkını" kutsuyorum ─ gözlerini ışığa açan 

ve bu eserde içerdiği tüm gerçeği ve görkemi keşfedenleri. Çünkü onlar kurtulacak ve onlar aracılığıyla 

gelecek kuşaklar da kurtulacaktır. 

Sizler, Beni her zaman duymuş olan seçilmiş insanlar, bugün bir kez daha gelin, önümde eğilin ve 

Bana şöyle deyin: "Baba, adımlarımızı yönlendir, imanımızı daha da alevlendir, günaha düşmemize izin 

verme." 

Dualarınızda Bana büyük sıkıntılar çektiğinizi, acı dolu bir kâseyi boşalttığınızı, ayaklarınızın yolun 

dikenlerinde çürüdüğünü söylüyorsunuz. Ama Üstat size cevap verir: Denemelerde sabırlı olun, acı 

kadehinizi teslimiyetle için ve Benim öğretilerimle meşgul olurken yarını bekleyin. 

5 Önceden uyarıldınız, bu zamanların ne getireceğini biliyordunuz çünkü size bunu duyurdum. Kör 

değilsiniz, ışık dolu yolda yürüyorsunuz. Tökezleyen, düşen ve gözyaşı döken başkalarıdır: nereye 

gittiklerini bilmeyen, kısır ve faydasız bir hayat yaşayan cahillerdir. 

Ama siz, ruhun tüm armağanlarına sahip olduğunuzun, Benim sözümde Benim varlığıma sahip 

olduğunuzun ve öğretilerimde her gün Beni aldığınızın bilgisine sahip olan sizler, Bana savaşçı ruhunu 

gösteren güçlü kişisiniz ─ sıkıntıları yenmiş, büyük engelleri aşmış ve Benim için, mükemmellik arzusuyla 

büyük engelleri aşmış bir ruh. Çünkü sen, insanlar arasında doğru konuşan ve yaşadıklarına tanıklık eden 

ilk kişi, güçlü kişi olmalısın. 

6 O büyük son sınav yaklaştığında, hemcinslerinizle konuşacaksınız. Sözleriniz, o büyük ziyaretten 

kısa bir süre için rahatsız olan insanlığın içine düşeceği sessizliği bozmalıdır. Yükselen, dünyaya seslenen 

ve ona vaat ettiklerimi duyuran "İsrail "in sesi olacaktır: İyi niyetli insanlara barış, inançlı insanlara 

kurtuluş, saf bir ideale yükselen herkese otorite ve güç. 

Sizi cesaretlendirmek için sözlerimi dudaklarınıza, ilhamlarımı yüreğinize koyacağım ki bu insanlığa 

güvenle önderlik edebilesiniz. 

Kapsamlı bir şekilde hazırlandınız. Öğretilerimin her birinde gözlerinizin önünde idealler ve 

ruhsallaşma ile dolu sonsuz bir yol açtım. 

7 Zihinleriniz ve daha da ötesi ruhlarınız bu Söz'ün zevklerini tadarken tazelendi ve daha sonra 

çalışmak üzere onu yüreklerinizde sakladınız. "İsrail halkı" için, size söylediğim sözler üzerinde, size ve 

tüm insanlığa vasiyet olarak verdiğim öğretiler üzerinde düşünmeniz gereken büyük çalışma zamanı 

yaklaşıyor. 

8 Hazırlıklı olun, çünkü tüm kalplerden düşüncelerinize meydan okuyacak birçok fikir doğacak ve 

insanlar arasında ruhani bir akrabalık bulamayacaksınız. İlan edilen savaşın zamanı geldi. Bazıları Benim 

gerçeğimi savunmak ve öğretimi yaymak için yola çıkarken, diğerleri onu yok etmek isteyecek, İsrail 

halkının yüreğinde inşa ettiğim bu eserin taşlarını teker teker yıkmak isteyecek. 

9 Fanatizm ve cehaletle ayaklanacaklar, çünkü her biri onu anlama kapasitesine göre anlamış olacak. 

Ama ben, Işık, size rehberlik etmek için aşağıya ineceğim. Ben, Doğruluk, Beni hazır ruhlarla işitenlerin 

kalplerinde Gerçeği parlatacağım. 

10 İsrail Halkı: Bu büyük savaşta sadece sevgi, barış ve adalet silahlarını taşıyacaksınız. Acıtan ve 

öldüren iki ucu keskin kılıcı elinize alırsanız size ne olur? Her şeyden önce, ışığım parlasın ve sözümü 

kalplere ulaştırsın. Kendinizi sabır, bilgelik ve sevgiyle donatmalı ve bu barışın ortasında size verdiğim bu 

öğretileri hatırlamalısınız. Toplumların büyük fırtınalar, büyük karışıklıklar içinde çırpındığını görmeme 

rağmen, Sözüm dünya görüşleri, fikirler, farklı yorumlarla çalkalanan bu denizde bir deniz feneri gibi 

olmuştur. 
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Her biriniz gerçeğin bir müjdecisi olmalısınız, hepiniz Beni örnek almalısınız, hepiniz öğrencilerimin 

her birine öğrettiğim sevgiyi ─ ilk öğrencilerimin her birini eğittiğim sabrı ─ hata yaptıklarında ve günaha 

yenik düştüklerinde herkese bağışladığım affı hatırlamalısınız. 

11 Bu yüzden, siz, İsrail, Benim öğrencilerim olarak kalacak olanlar, bu Efendiye tanıklık edecek 

olanlar, Beni kendinize örnek almalısınız. O zaman sınanma anınız, fırsatınız olacak, o zaman kendinizi de 

tanıyacaksınız, o zaman ruhunuzun büyüklüğünü bileceksiniz. Ama eğer hazırlıklı olmazsanız, 

zayıflığınızdan yakınırsınız. 

Ben, Üstat olarak, size öğrettim, size sonsuz talimatlar verdim ve bu 1950 yılı sona erdiğinde - bir lütuf 

yılı, bu biçimde konuşacağım son yıl - hazır olacaksınız ve ses taşıyıcısı aracılığıyla duymamış olmanız 

gereken her şeyi ruhunuzdaki sezgiyle alacaksınız. 

12 Bu şekilde büyük öğretileri anlayacaksınız. Sizin için çizdiğim yol sonsuzdur. Asla sona 

ulaştığınızı, öğrenecek veya çalışacak başka bir şeyiniz kalmadığını, her şeyi anladığınızı söyleyemezsiniz. 

Hayır, insanlar, kısa bir süre öğretimi anlamanız için yeterli olmayacak, yeryüzündeki bu yolculuk 

boyunca çalışmanız gerekecek ve daha sonra, öte dünyada, ruhunuz Ruhumun özünü ve bilgeliğini 

arzulayarak manevi bölgelere geçecek ve yine de başka ufuklar keşfedeceksiniz, idealleriniz büyüyecek ve 

o zaman Babanızın ışığında ve çocuklarına olan sevgisinde sonsuz olduğunu anlayacaksınız. 

13 Bugün artık çocuk öğrenciler değilsiniz, artık bu Çalışmadaki küçük çocuklar değilsiniz, görevinizi 

yerine getirirken çok uzaklara gittiniz. Sizinle konuştum ve "İsrail halkının" Beni kabul etmek için 

yeryüzünde yaşadığını söyledim. Bu nedenle, ruhunuzun Beni işittiği pek çok çağ vardır. 

14 Yaşamın çeşitli aşamalarından çoktan geçtiniz, evrimleştiniz. Geçmişte edindiğiniz deneyime ve 

topladığınız meyvelere sahipsiniz. Zaten büyük sınavlardan geçtiniz, bu nedenle ruhunuz sahte ışıklar 

tarafından kandırılmayacaktır. Sözümün "tadını" biliyorsunuz, gözlerinizi açtınız ve en saf ruhani ışığı 

tanıyorsunuz. Benim bilgeliğimin büyük kitabını okudunuz ve kusurlu bilimlerle kafanızın karışması 

mümkün olmayacaktır. 

15 Bende olan gerçek ışığı ve gerçek bilimi bilginize sundum. Sizi ruha göre büyük kıldım, çünkü 

Beni akıldan çok ruhla aramanızı istiyorum, böylece gerçekte ruhaniler olabilirsiniz. Çünkü İsrail halkı 

için büyük fırsatlar zamanı yaklaşmaktadır. Eğer bugün kendinizi öğretimi uygulamak için sınırlı bir 

hareket alanına sahip tutsaklar gibi hissettiyseniz, şimdi her biriniz için yolları açacağım an yakındır ve 

orada öğretimi uygulayacaksınız ve onu uygularken her bir sözümün yüceliğini keşfedeceksiniz. 

16 Ancak bu şekilde Beni anlayabilir, Sözümü doğru bir şekilde yorumlayabilir ve zihninizde kafanızı 

karıştıran ve sizi öğretimi anlamaya götürmeyen teoriler ve fikirler oluşturmazsınız. 

Babanızla bir olmak için sevgi, barış ve merhamet uygulamalısınız, o zaman kendinizi benim sizi 

hazırladığım gibi tanıyabilirsiniz ─ armağan ve lütuflarla dolu. Sizi Kendi suretimde ve benzerliğimde 

yarattığımı, her birinizin Bana tanıklık edecek, sizi Bana benzetecek şekilde büyük işler yapabileceğinizi 

ve olanaklarınız sayesinde bunları başarabileceğinizi söyledim. 

17 Şimdiden hazır mısınız? Kendinizi Beni örnek almaya şimdiden hazırladınız mı? Size gerçekten 

söylüyorum, bunun için hiçbir eksiğiniz yok, zaten ruh olgunluğuna ulaştınız ve bu noktadan itibaren aktif 

hale gelebilir ve Bana görevinizi yerine getirmenin ilk meyvelerini sunabilirsiniz, oysa insanlığın büyük 

bir kısmı onları uyandıracak itme veya sarsıntıyı beklerken uyumaya devam ediyor. 

18 İzleyin ve dua edin, inancınızı koruyun. Kendilerini mirastan mahrum bırakılmış hisseden ve 

ruhani yoldan sapmış olan herkes için dua edersiniz ve bu dua insanları kuşatır ve onları kurtarır, kurtarır. 

İçine sevgi ektiğiniz ve henüz tanımadığınız kalplerin zamanı gelecek, çünkü hem tanıdıklarınız hem de 

tanımadıklarınız için dua ettiniz, yolunuza gelecekler ya da yolunuzda onlara gelecek ve onları 

keşfedeceksiniz ve o zaman birbirinizle bir olacaksınız, o zaman ruhunuz ektiği tohumu tanıyacak. 

19 Eyaletler sizi bekliyor, sizinle bu konuda çok konuştum ama siz bunu uzak bir şey olarak gördünüz 

çünkü hemen gerçekleştiğini görmediniz. Ancak saçılacağınız an gelecek ve o zaman bu tohumu 

insanlığın tarlalarına saçmak için bol miktarda tohum olarak yanınıza alacaksınız. Orada ilerlemenizin 

farkına varacak, orada idealinizi ilerletmeye başlayacak, orada insanlık için sevgi ve fedakârlık 

eylemlerinizle yüceleceksiniz. 

20 Öğrettiklerimi anlayabilmeniz için bu sınavlardan geçmeniz gereklidir. Her biriniz bir havari 

olmalısınız ve ben de sizi ötelerden aydınlatıp kutsayacağım. 
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21 O dönemde onların sahip olduğu yeteneklerin aynısına sahipsiniz. Evet, İsrail halkı, çünkü siz o 

dönemde Benim öğrencilerimdiniz, tıpkı Onikiler ve İkinci Çağ'da Beni işiten herkes gibi. İçinize 

tohumumu yerleştirdim, bilgeliğim ruhlarınızı sardı. Ancak kısa bir süre için kendinizi bununla dolu 

hissetmediyseniz, bunun nedeni henüz derinlemesine düşünmemiş ve çalışmamış olmanızdır. 

22 Şimdi size bir barış zamanı, dünyevi yaşamınızdan uzak bir zaman veriyorum, böylece çalışabilir 

ve ardından görevinize hazırlıklı olarak başlayabilirsiniz. Bu zaman geldiğinde, fark edilmeden geçip 

gitmesine izin vermeyin, şimdi size verdiğim bu zamanı dünyevi yaşama adamayın. Geçiminiz için 

ihtiyacınız olanı ve ruhunuz için ihtiyacınız olan her şeyi size vereceğim. 

23 İnsanın ruhu uğruna, onu içinde yaşadığı karanlıktan kurtarmak için geldim. Beden ikincildir, 

insan için önemli olsa da dünyevi yaşam da ikincildir. Sizi beslemek için bir somun ekmek, vücudunuzu 

örtecek ve havanın zorluklarından koruyacak bir battaniye, basit bir giysi bile yeterlidir. Ama kat etmesi 

gereken uzun bir yolu olan, büyük vaatleri elde etmek için büyük erdemlerle Bana ulaşması gereken ruh, 

seninle henüz fırsatını bulamadı, hala zincirlenmiş durumda, hala sürekli kurtuluş ve kurtuluş istiyor. 

Varlığınızın özünde yükselir ve katı kalbinizi sarsar. Ama "bedene" hükmedecek olan odur, ruha 

hükmedecek olan bu değil. 

24 Fiziksel kabuk yalnızca bir giysidir, bir süreliğine yaşayabilmeniz için size yeryüzünde verdiğim 

bir araçtır. Bu giysiyi çıkardığınız zaman ruha bedeninin hesabını soracağım. 

Ancak içinde yaşadığınız materyalizm, ruhunuzu bastırdığınız bir zindandır. Şimdi kapılarını 

açacağım, size özgürlük vereceğim ki Bana çok yakın yaşayabilesiniz ve bu insanlığı varlığınızın tüm 

güçleriyle sevebilesiniz. 

25 İsrail halkının, bu savunmasız insanlığa kucak açan şefkatli bir anne gibi olmasını, rahminin sıcak 

olmasını, gözlerinin bu insanlık için sevgi ve şefkatle dolu olmasını istiyorum. Onları size emanet 

ediyorum, böylece onları küçük bir kız kardeş ya da ─isterseniz─ bir kız evlat olarak düşünebilirsiniz. 

Sizi Benim temsilcilerim olarak bırakacağım ve Ben insanlığı nasıl seviyor, kutsuyor ve 

kucaklıyorsam, siz de öyle yapacaksınız. Sevgiye, örneklere ve ışığa açtırlar. İnsanlığa diyeceğim ki: 

"İsrail halkını" arayın, onlarda Benim ikamemi ve mucizelerimi bulacaksınız, bunun üzerine talimatlarımı 

ve faydalarımı dökeceğim! 

26 Göreviniz ne kadar büyük, sevgili insanlar, bunu hala anlayamadınız! Ama endişelenmeyin. Eğer 

Bana inanırsanız, onun yerine getirilmesine yükselebilecek ve insanlığa karşı o onurlu yeri almak zorunda 

kalacaksınız. 

Henüz büyük kalabalıkların önünde vaaz vermediğiniz ve hatalarınızı kendiniz düzeltebileceğiniz için, 

düşünmeye ve derinlemesine incelemeye hâlâ vaktiniz varken kendinizi hazırlayın. İyi ve kötünün ne 

olduğunu anlamak ve başlangıçtan beri, yaratıldığınızdan beri ruhunuza nakşettiğim erdemleri 

keşfedebilmeniz için içinize nüfuz edin. Ama kötü olanı keşfetmelisiniz ─ içinizde bulunması gereken tüm 

kusurları mükemmelliğe dönüştürmelisiniz. 

27 Yeryüzü ruh için bir kefaret ve imtihan vadisidir. Ama ona verdiğim güç ve kudretle zafer 

kazanmalıdır, çünkü o Benim bir parçamdır, Benim özümdür, Benim yaşamımdır. Sizler Benim 

yarattıklarımsınız, Benim gibi. Dolayısıyla, ruhsallaşma ve yukarı doğru gelişim yolunda üstesinden 

gelemediğiniz hangi engellerle karşılaşacaksınız? 

28 İnsanlar: Kendi çabanızla kendinize bir yol açmak, tüm sınavları geçmek, beklemeniz gerektiğinde 

sabırla beklemek ve her şeyi Benim İsteğim olduğu gibi kabul etmek için her gün dua etmeniz ve 

öğretilerimi çalışarak kendinizi eğitmeniz yeterlidir. Size çiçekli bir yol vaat etmedim, size bu dünyada 

mutlu olacağınızı ve mükemmel mutluluğun tadını çıkaracağınızı söylemedim. Yükselmek için erdemler 

edinmeniz gerektiği gibi, denemelere tabi tutulacağınızı ve geçmiş günahlarınız için kefaret ödeyerek bir 

kefaret yolundan geçeceğinizi size öğrettim. 

29 Size söylediğim şey buydu, millet. Bu nedenle, sıkıntılara sadık kalın, yaşamınıza sevinçle 

katlanın. Umarım akşam karanlığında alamadığınızı şafakta alırsınız. Çünkü Bana güvenen herkes alır ─ 

dua eden herkes güçlüdür. Bu nedenle, bu Üstat siz öğrencilerini her zaman duaya, ruhani öğretilerin 

çalışılmasına, insan yaşamının çalışılmasına yönlendirir, böylece her zaman bilge ve adil olabilirsiniz, 

böylece tüm kararlarınızda adil olabilirsiniz, böylece Benim havarilerim olduğunuz gerçeğine tanıklık 

edebilir ve eylemlerinizde sağladığınız adalet nedeniyle kendinizi huzur dolu hissedebilirsiniz. 
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30 İsrail halkı, sizi böyle hazırladım, sizi bu toplulukta böyle birleştirdim. Sözümün son saatlerinde 

gelenler, siz yeni gelenler Beni uzun zamandır dinleyenlerle eşit bir gelişim düzeyine ulaşabilesiniz diye, 

hepinizi tek bir düşüncede, aynı çalışmada birleştirmek için onlara öğrettim ve yükselttim. 

31 Hepinizin aynı merdivende yürüdüğünüzü ve yüksek idealleri beslediğinizi, her zaman ruhu ilk 

sıraya koyduğunuzu, dua ettiğinizi ve her şeyi Benden beklediğinizi görüyorum. Seni kutsuyorum ve sana 

söylüyorum: Ben de insanlıktan bunu bekliyorum. 

Ne zaman din değiştirecek? İffetsizlik pelerinini ne zaman üzerinden atacak? Ruhani giysiyi aramak 

için materyalizminden ne zaman vazgeçecek? 

Bu büyük iş sizin tarafınızdan başarılamayacak. Yorulmadan çalışan ben, insanlığı bunun için gerekli 

olan zamanda dönüştüreceğim. Evrim geçirecek, bir anda büyük adımlar atacak, çünkü onu ruhsallaşmaya 

götürmesi gereken denemeleri ve koşulları hazırlıyorum. 

Siz görevinizi şimdiki dönemde yerine getireceksiniz, ama Ben her zaman çalışacağım ve yerine 

getireceğim. 

32 Benim Sözümü tanıdınız, onun Benden geldiğini anladınız, ama bazen anne sevgisinin sıcaklığını 

ve şefkatini de arzuluyorsunuz. Ama Üstat size soruyor: Üstadın bu sözündeki Anne şefkatini ve sevgisini 

siz de fark etmediniz mi? 

     Size Ben'in tek bir Efendi, tek bir Ruh olduğumu ve Ben'de her tür sevgi olduğunu söyledim. Eğer 

Meryem'i arzuluyorsanız, onu Benim Sözümde arayın ─ sizi sürekli kutsayan ve okşayan bu Sözde. 

33 Evet, İsrail halkı, Benim içimde Baba ve Anne konuşur, Benim içimde her tür sevgi konuşur. Her 

zaman söylediğim bu Sözümde, ─eğer Beni tanırsanız─ özlemini çektiğiniz her şeyi bulacaksınız. 

Kalbinizde hiçbir boşluk olmayacak, Bende Baba'yı, Dost'u, Kardeş'i, Efendi'yi ve aynı zamanda Anne'yi 

bulacaksınız. Ben mükemmel Sevgi'yim, en büyük Sevgi'yim. Neşeli olun ve bu dersleri dikkatinize 

sunduğum için Bana teşekkür edin. 

34 Her lütuf sabahı yolunuzu bereketle dolduruyorum. İçinizden korku ya da özlemle Bana yalvaran 

kim işitilmedi? Her şeyi görür ve bilirim. Seninle öbür dünyadan konuşuyorum. 

Sen Bana gelenlere, ruhun bölgelerinde Beni bulmak için yükselenlere aitsin. Şu anda yeryüzüne 

inmedim, ruhsal olarak iniyorum ve Evrensel Işın aracılığıyla sizinle temas kuruyorum ve oradan her şeyi 

görüyor ve duyuyorum, sizinle konuşuyorum ve sizi kutsuyorum ve bu lütuf sabahında size şunu 

söylüyorum: Liyakat kazanın, çünkü zaten bu yılın ortasına yaklaşıyorsunuz. Eğer doğru şekilde 

kullandıysanız, kutsanmış olun. Ama ben Efendi olarak size tavsiyede bulunuyorum: Sözümü ezberlemek 

ve sonsuza dek yüreğinizde saklamak için her günü ve her anı değerlendirin. 

Bu atmosfer, bu huzur, bu ışık, bu neşe ve bu sevgi devam edecek, bu yıldan sonra da toplantılarınızda 

ve toplantılarınızın dışında bunu solumaya devam edeceksiniz, bunu size bağışlayacağım. Nerede 

toplanırsanız, Benim varlığıma sahip olacaksınız, Beni nerede çağırırsanız, orada sizinle birlikte olacağım. 

35 Dolayısıyla, insanlar, İlahi Üstadın bu zamanda bir barış, anlayış ve ruhanileşme atmosferinin 

ortasında tezahür ettiğinin farkına varın. Zihinlerinizi birleştirdim ve içine ineceğim ruhani bir tapınak inşa 

ettiniz. Orada Kendimi gösterir ve hissettiririm. Bu yıldan sonra Beni orada tanıyacaksınız, çünkü bu 

şekilde barış ve ruhanileşmenin ortasında Kendimi göstermeye devam edeceğim. Ruhunuz uyumsuzluğu 

ortadan kaldıracak ve bir uyum, inanç birliği atmosferi yaratacaktır. 

36 Zamanı geldiğinde, parti kurmadan, karışıklık ya da kötü örnekler bırakmadan dağılacaksınız. 

37 Kalbinizden ve ruhunuzdan barış dolu konuşmalısınız, o zaman bu dünyaya duyurmak istediğim 

tüm adalet ve hakikat tek bir cümlenizde yer alacaktır. O halde huzurunuzu, ruhsal enerjinizi ve inancınızı 

iyi korumaya özen gösterin ki, her zaman gerçeğin sesi, kehanette bulunan ses, kötü olanı susturan ve 

ruhun sesiyle ruhu uyandıran ses olabilesiniz. 

38 İşte böyle olacaksınız ey insanlar, huzursuz insanlığın ortasında, sizi bunun için hazırladım. Her 

biriniz görevini bir insan kalabalığı içinde yerine getireceksiniz, ama birbirinizden fiziksel olarak uzak 

olsanız bile hepiniz ruhsal olarak birleşmiş olacaksınız. Ve birbirinizle ister ruhani bir şekilde, ister 

mektuplar aracılığıyla alışveriş yapacaksınız. Bu şekilde çalışmalarımı yavaş yavaş ortaya çıkaracak, bu 

şekilde dünyaya yaklaştıracaksınız. Bunun için şu anda içinizdeki ideali uyandırdım; doğruluk ve adalet 

yoluyla ruhani armağanlar geliştirin ki her zaman doğru ve ruhani olabilesiniz. 

39 Sizi hiçbir kavganın yaşanmayacağı tek bir aile olarak bırakıyorum. Hepiniz kendinizi aynı gelişim 

düzeyinde, misyonlarını yerine getirme konusunda aynı isteklilikte ve yüksek ideallere sahip kardeşler 



U 324 

91 

olarak görmelisiniz. Hepiniz Ruhumdan kutsamalar, cesaretlendirme ve mücadeleniz için ihtiyaç 

duyduğunuz şeyleri alacaksınız. 

Bu lütuf sabahında sizi güçlendiriyorum. Öğretilerimin her birini ezberleyin, kısa olsalar bile büyük bir 

ışık içerirler. 

40 Kutsanmış ol. Ruhsal olarak yükselmek isteyenlerin ─ gözlerinin görebildiğinin ötesini arayanların 

─ ötede ruhlarının gözleriyle Ebedi Yaşamı keşfedenlerin - her zaman beklentisi içindeyim. 

41 Sizi ruhsal armağanlarınızla tanıştırıyorum ve çağrının size ulaşmasına izin veriyorum. Ama her 

biriniz kendi erdemleriniz aracılığıyla Bana ulaşmalısınız. 

42 Bu lütuf sabahında, bu ulusun içinde ve dışında çeşitli topluluklarda toplanan İsrail halkının duası 

aracılığıyla, tüm insanlığı kutsuyor ve onlara huzur ve merhametimi veriyorum. 

43 Bu nedenle şu anda sizi zor zamanlar için hazırlıyorum. Sözleriniz, birçok felaketin altında ezilen 

ve farklı inançların ruhani liderleri arasında ortaya çıkacak dünya görüşlerinin çeşitliliğiyle kafası karışan 

insanlığın üzerine çökecek olan sessizliği bozmalıdır. 

Ne kadar süreceğini bilmediğiniz o ıstırap zamanında, her ruhtan bir ses yükselecek ve şöyle 

diyecektir: "İyi niyetli insanlara esenlik." O zaman yüreklerinde imanı hissedenler, kandillerini yanık 

tutanlar kurtulacaktır. Bunlar içlerinde büyük bir güç hissedeceklerdir. 

44 Şimdi bu halk için, sözlerim ve buyruklarım üzerinde düşünecekleri ve bu savaş için 

hazırlanacakları çalışma zamanı yaklaşıyor. Düşünceleriniz çatışacak, vardığınız sonuçlar farklı olacaktır. 

Ama tüm fikirlerinizin üzerinde ışığım parlayacak ve planlarımı gerçekleştirmek için sağlam bir ruhla yola 

çıkanlardan Kendimi yararlandıracağım. 

45 Bu mücadelede size yalnızca sevgi, bilgelik ve sabır silahlarını veriyorum. Ancak bu görevi yerine 

getirirken, size talimat verdiğim ve sizi gelecek zamanlar için hazırladığım o huzurlu saatleri, o keyifli 

atmosferi özlemle hatırlayacaksınız. Ancak farklı dünya görüşleri, fikirler ve olaylara bakış biçimlerinden 

oluşan bu denizde, Benim öğrencilerim olarak huzurunuzu ve saygınlığınızı korumak için mücadele 

edeceksiniz. 

46 Kurtuluşa erişmek için öğretilerimi kavramak ve anlamlarını anlamak yeterli değildir. Benimle bir 

olmanız ve ruhunuzun her zamankinden daha fazla olgunluğa erişmesi, inançlarında sağlamlık kazanması 

için onların talimatlarını izlemeniz gerekir. 

47 Size bu dünyada çiçekli bir yol vaat etmedim, ancak zorluklarına rağmen hayatınızı sevinçle 

yaşayabilir, gelecek için güvenle umut edebilir ve tüm eylemlerinizde adil ve doğru düşünebilirsiniz. Bu 

süre içinde çalışın ve görevinizi yerine getirin, ben de her zaman çalışacağım. 

48 Maneviyatınızı koruyun ki her zaman doğruyu söyleyen, kötü olanı susturan ve diğer insanlara yol 

gösterme ve talimat verme görevini yerine getiren ses siz olun. 

Her toplantınızda Cennetteki Annenizi sevgiyle çağırın. Ama Efendi size söyler: Onun ruhu ve 

benimki bir. Sözlerimde onun şefkatini ve zarafetini fark etmediniz mi? Bu öğretide Baba ve Anneniz 

mükemmel bir ilahi birlik içinde konuşurlar. 

49 İnsanları ne kadar sık Tanrı'yla iletişim kurmanın bir yolu olup olmadığını sorarken yakaladım ve 

çoğu zaman iç çekerek şöyle haykırdılar: "Ah, keşke Rab'be bir soru sorabilsem ve yanıtını alabilsem!" 

Ancak daha sonra bunun imkânsız olduğuna inandıkları için teslim olurlar ve varlıklarının derinliklerinde, 

yarattıklarını bu kadar çok sevdiğini söyleyen bir Baba'nın, O'na sorduklarında ve O'na yakardıklarında 

onlara cevap vermeye nasıl tenezzül etmediğini anlayamasalar da, dışsal ibadet biçimlerinde ve maddi 

sunularda Benim merhametimi aramaya devam ederler. 

50 Yazık size, dünyevi yaşamın kurbanı olmuş toylar! 

İnsanoğlu, keşke Benimle iletişim kurma ihtiyacının ruhumda hissettiğim susuzluk olduğunu bilseydiniz! 

Keşke sadece özlemini çektiğiniz o birlikteliğin size bahşedildiğini değil, aynı zamanda her zaman size 

açıklanan tüm öğretilerimin sizi ruhtan ruha birlikteliğe yöneltmek için olduğunu bilseydiniz! Ancak 

maddeleşmiş olarak yaşadığınızdan beri, dudaklarınızın söylediği kelimelere yanıt olarak sesimi duymak 

istediniz ve bu olamaz ve olmayacaktır. Çünkü o zaman bu artık ruhani bir diyalog değil, Rabbinizin 

kendisini sizin materyalizminizin seviyesine indireceği bir diyalog olacaktır. 

51 Bu nedenle, bu ses taşıyıcıları vasıtasıyla Kendimi tezahür ettirdiğim bu zamanda seçtiğim yöntem 

kısa olmalıdır, çünkü bu vahyin mükemmel bir şekli değildir, ancak ─bir kez bittiğinde─ birçok insanın 

ruhtan ruha diyaloğa doğru ilerlemeye başlayacağı hazırlık zamanı gelecektir. 
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52 Bazen inandığınız gibi sizden hiçbir zaman uzak olmadım, ne acılarınıza kayıtsız kaldım ne de 

çığlıklarınıza sağır oldum. Olan şey bu: Yüksek duyularınızı geliştirmeye zahmet etmediniz ve Beni 

bedenin duyularıyla algılamayı beklediniz. Ancak size şunu söyleyeyim ki, bunu insanlara bahşettiğim 

zaman çok uzun zaman önceydi. 

53 Ruhsal tefekkür, dua, kehanet, kehanet rüyası veya ruhsal vizyon yoluyla içsel yükseliş gibi bazı 

ruhsal yetilerinizi geliştirmek için biraz çaba sarf etseydiniz ─ Sizi temin ederim, bunların her biri 

aracılığıyla Benimle bağlantı kuracak ve böylece sorularınıza yanıtlar ve düşüncelerinizde ilahi ilham 

alacaktınız. 

54 Sizinle konuşmaya her zaman hazırım, sizi memnun etmek ve ruhunuza Kendimi tanıtma 

mutluluğunu hazırlamak için her zaman yükselişinizi ve ruhsal hazırlığınızı bekliyorum. Bunun için 

yapmanız gereken tek şey, kendinizi bu lütfa erişmeye büyük bir içtenlikle hazır hale getirmektir. 

55 Merhametim hangi şekilde dilenirse dilensin, sizi kabul eder ve size nimetlerimi veririm. Ama aynı 

zamanda Benden istediklerinizi de alırsanız, ruhunuz kendini bu iyiliğe layık kılmanın mutluluğunu asla 

yaşayamayacaktır. 

56 Size şunu söylemeliyim ki, taleplerinizle ruhani seviyeye nasıl ulaşacağınızı bildiğiniz gün, 

merhametimi kabul etmekten duyacağınız mutluluk kıyaslanamayacak kadar büyük olacaktır. Çünkü nasıl 

isteyeceğini bilen, doğal olarak nasıl alacağını da bilir. 

Bunu size söylüyorum, çünkü bazıları nasıl isteyeceklerini bilmedikleri halde Benden arzu ettikleri şeyi 

elde ederler. O halde, nasıl yalvaracaklarını ya da isteyeceklerini bile bilmedikleri bir şeye ne değer 

atfedebilirler? Onlar, nasıl kabul edeceklerini bilmeyenler, Babalarının isteklerini yerine getirdiği sevgiyi 

anlayamayanlar arasındadır. 

Ama bir baba olarak görevim, yaşam mücadelelerinde çocuklarıma yardım etmek, onları korumak, 

yanlarında durmak ve onları teselli etmektir. Bu nedenle, merhametim çocuklarımın üzerine dökülmeyi 

asla durduramaz. 

57 Sizi çok seven bu Baba, karanlık, yoksulluk ve zavallılık olan ruhani cehalete gömüldüğünüzü 

göremez. Bu nedenle, içinizden çıkan ve her zaman duyulmak ve hissedilmek için yollar arayan bir Üstat 

gibi olan vicdanınızı, hatalarınızı düzelten ve sizi ışığın, bilginin, ruhun ve ruh yüceliğinin doruklarına 

yükselten sözlerle ve öğretilerle kendini ifade etmesi için uyandırıyorum. 

58 Zihninizde ve ruhunuzda size Yasayı bildiren Tanrı olarak vahiylerimi; size sonsuz sevgimi 

açıklayan Baba olarak vahiylerimi; ve size bilgeliğimi açıklayan Üstat olarak öğretilerimi birleştirin, o 

zaman tüm bunlardan bir öz, İlahi bir niyet alacaksınız: ruhsal ışık yolunda Bana gelmeniz ─ size bir 

bildiriden daha fazlası. Sizi, her zaman yanınızda ve sonsuza dek içinizde olduğum Kendi krallığıma 

götürmek istiyorum. 

59 Her şeyden önce, kendinizi ruhsallaştırmak için çaba gösterin ki gizli yetenekleriniz yavaş yavaş 

uyansın ve adım adım önce ruhun ruhla diyaloğuna, sonra da mükemmellik dünyasına yaklaşabilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 325 
1 Ne mutlu aşk için ağlayanlara, çünkü bu onların akıl ve kalplerinin uyum içinde yaşadığının 

kanıtıdır. 

2 İç gözlem anlarıdır, sevgimi anlamak ve hissetmek için uygun saattir, kalbinizin ─neredeyse siz 

fark etmeden─ bir çiçek gibi açıldığı ve gözlerinizden tatlı bir yaş pınarının fışkırdığı andır. 

3 Bu gözyaşları tüm kelimelerden daha fazla konuşur ve tüm düşüncelerden daha fazlasını söyler. 

İçlerinde samimiyet vardır, alçakgönüllülük vardır, sevgi vardır, minnettarlık vardır, pişmanlık vardır, 

vaatler vardır. 

4 Beni bu şekilde konuşurken duyduğunuzda, Benim tarafımdan anlaşıldığınızı ve sevildiğinizi 

hissedersiniz. Evet, küçük çocuklarım, hepinizi görüyor ve duyuyorum, isimlerinizi biliyorum, tüm 

ihtiyaçlarınızı biliyorum, ağıtlarınızı ve yakarışlarınızı duyuyorum ve tüm dileklerinizi ve sunularınızı 

kabul ediyorum. 

5 Evet, siz benim çocuklarımsınız çünkü benim Ruhumdan çıktınız. Seni nasıl tanıyamadım ve 

sevemedim? 

6 Bazen dualarınıza rağmen acı ya da ıstırap devam ediyorsa, bu sizi duymadığımdan ya da sizi 

cesaretlendirmek istemediğimden değil, derslerimi birbiri ardına vermek için sizi sınamak istediğimdendir; 

çünkü Baba olarak sizi düzeltmek, ziyaret etmek ve yaşam olan bu yolda sizi mükemmelleştirmek Benim 

görevimdir. 

7 Yaratılış sunağında Beni kutsayan ve günahlarının sonuçlarını ilahi cezalara atfetmeden 

alçakgönüllülükle kabul etmeyi bilenlere ne mutlu. 

8 Ne mutlu Benim İsteğime itaat etmeyi bilenlere ve imtihanlarını alçakgönüllülükle kabul edenlere. 

Hepsi Beni sevecek. 

9 Siz kalabalıklar Bana sığınmaya geliyorsunuz çünkü dünyanızda olup bitenler içinizi korkuyla 

dolduruyor. Tüm adaletin, tüm sevginin ve tüm doğruluğun insanların kalplerini terk ettiğini fark ettiniz. 

Kendi kendinize sordunuz: "Kime sığınayım? Yardım için kime yalvarmalı ve kimden medet ummalı?" Ve 

sonra Beni hatırladın. 

10 Siz yeryüzünün zavallı halkları ─bazıları köleleştirilmiş, diğerleri ezilmiş ve geri kalanlar da kendi 

liderleri ve temsilcileri tarafından sömürülmüştür! 

11 Kalbiniz artık sizi yeryüzünde yönetenleri sevmiyor çünkü güveniniz hayal kırıklığına uğradı. 

Artık yargıçlarınızın adaletine ya da yüce gönüllülüğüne inancınız yok, artık sözlere, vaatlere ya da 

gülümseyen yüzlere inanmıyorsunuz. İkiyüzlülüğün kalpleri ele geçirdiğini ve yeryüzünde yalan, yanlış ve 

aldatma krallığını kurduğunu gördünüz. 

12 Zavallı halklar, omuzlarınızda dayanılmaz bir yük gibi emek taşıyan sizler ─ o emek ki, insanın 

beslenmesi için gerekli olan her şeyi aldığı o kutsanmış yasa olmaktan çıkmış, hayatta kalmak için 

umutsuz ve korkulu bir mücadeleye dönüşmüştür. Peki insanlar güçlerini ve hayatlarını feda ederek ne 

elde ediyorlar? Asılsız bir parça ekmek, acı dolu bir kâse. 

13 Size doğrusunu söyleyeyim, bu sizin zevk almanız ve korunmanız için yeryüzüne yerleştirdiğim 

rızık değildir; bu nifakın, boş şeylerin, insanlık dışı duyguların ekmeğidir ─kısacası, insan yaşamınızı 

yönetenlerin ruhsal olgunluktan yoksun olduklarının ya da olmadıklarının kanıtıdır. 

14 Birbirinizin ekmeğine el koyduğunuzu, güç için çabalayanların başkalarının bir şeylere sahip 

olmasına katlanamadığını, çünkü her şeyi kendileri için istediklerini; güçlülerin zayıfların ekmeğine el 

koyduğunu ve zayıfların da güçlülerin yiyip keyfini sürdüğünü görmekle yetinmek zorunda kaldığını 

görüyorum. 

15 Şimdi sana soruyorum: Bu insanlığın ahlaki gelişimi nedir? En asil duygularının gelişimi nerede? 

16 Size doğrusunu söyleyeyim, insanların mağaralarda yaşadıkları ve derilerle örtündükleri çağda, 

birbirlerinin ağızlarından yiyecek de kaptılar, en güçlü olan en büyük payı da aldı, zayıfların emeği de 

onlara zorla boyun eğdirenlerin yararınaydı, insanlar, kabileler ve halklar da birbirlerini öldürdüler. 

17 O halde bugünün insanlığı ile o günlerin insanlığı arasındaki fark nedir? 

18 Evet, Bana çok ilerleme kaydettiğinizi söyleyeceğinizi zaten biliyorum ─ Beni medeniyetinize ve 

biliminize yönlendireceğinizi biliyorum. Ama o zaman size tüm bunların yalnızca gerçek duygularınızı ve 
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hala ilkel olan içgüdülerinizi gizlediğiniz bir ikiyüzlülük maskesi olduğunu söyleyeceğim, çünkü ruhunuzu 

ortaya çıkarmak, Benim Yasamı yerine getirmek için en ufak bir çaba göstermediniz. 

19 Size bilimsel olarak araştırma yapmayın demiyorum ─ hayır, tam tersine: Arayın, araştırın, 

büyüyün ve maddi yaşamda bilgi ve zekanızı artırın, ancak birbirinize karşı merhametli olun, komşunuzun 

kutsal haklarına saygı gösterin, insana hemcinslerinin hayatları üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi veren 

hiçbir yasa olmadığını anlayın ─ kısacası, erkekler, bir şeyler yapın, "Birbirinizi sevin" şeklindeki yüce 

buyruğumu yaşamlarınıza uygulayın ki içine düştüğünüz ahlaki ve ruhani durgunluktan kurtulabilesiniz ve 

yüzünüzü örten sahtelik perdesi kalktığında ışığınız nüfuz edebilsin, samimiyet parlayabilsin ve doğruluk 

yaşamlarınıza girebilsin. O zaman haklı olarak ilerleme kaydettiğinizi söyleyebilirsiniz. 

20 Öğretilerimi takip ederek ruhen güçlü olun ki gelecekte sözleriniz her zaman gerçek merhamet, 

bilgelik ve kardeşlik çalışmalarıyla teyit edilsin. 

21 Yüreğinizin derinliklerinde, artık sözümü duymadığınızda, savaşta yenilmemek için gerekli ilham 

ve güce sahip olup olmayacağınızı merak ettiğinizi biliyorum. 

22 Sözümü işittiğinizde kazandığınız gücü ya da donanımı kaybedip kaybetmeyeceğinizi merak 

ediyorsunuz. 

23 Seninle son kez konuşacağım günü düşündüğünde seni kararsız ve belirsiz görüyorum. Çünkü o 

zaman kendinizi öğrencilerden efendilere dönüştürmeye başlayacağınız ve Benim Sözüm olmadan 

yaşayamayacağınızı hissedeceğiniz saatin gelmiş olacağını anlıyorsunuz. 

24 Tüm bunları size anlatıyorum çünkü bu tezahürler olmadan ruhsal savaşınızda var olmanızın 

imkânsız olduğunu bilseydim, sözümü geri çekmezdim. Ama mesajımı bitirmenin gerekli olduğunu 

biliyorum, öyle ki yakında artık öğrenciler ya da talebeler gibi değil, efendiler gibi düşünmeye 

başlayacaksınız. 

25 Yaşamlarınızı ruhani mutluluk ya da rahatlık arzusuyla bu buluşma yerlerine giderek 

geçirmemeniz gerektiğini anlayın. Ruhunuzun Benden aldığı her şeyi hemcinslerinizin ilerlemesi için 

öğretmesi gereken anın gelmesi gerektiğini anlamalısınız. 

26 Size gerçekten söylüyorum, ruhsallaşmanız için Kendimi bu biçimde göstermeyi bırakmam 

gereklidir. Mesajım tamamlandığında, görünmez İlahi Varlığımı hissetmek için dua ve vecdinizi 

mükemmelleştirmeye çalışacaksınız ve ayrıca duyularınızı ve yetilerinizi geliştirmek için çaba 

göstereceksiniz. 

27 Ancak, uyanık yaşayın, çünkü saflarınızda Benim tezahürüme son verdiğimi inkâr edecek erkekler 

ve kadınlar ortaya çıkacaktır. Pek çok argüman ileri sürecek ve ilahi titreşimin ebedi olduğunu ve bu 

nedenle artık Kendimi insanın akıl yetisi aracılığıyla hissettirmememin imkansız olduğunu 

söyleyeceklerdir. Ama daha bugünden size söylüyorum ki, Ruhumun insanlarda ebediyen titreştiği kesin 

olduğu gibi, bu ses taşıyıcıları vasıtasıyla Kendimi tanıttığım yolun sonsuza dek sürmeyeceği de doğrudur, 

çünkü bu en mükemmel yol değildir, çünkü şimdi sizi ruhtan ruha bir diyaloga hazırlıyorum. 

28 Aranızdaki bu tezahür daha fazla sürmemelidir ki bunu bir gelenek, alışkanlık ya da ayin haline 

getirmeyesiniz. Ruhun ruhla diyaloğunun çok uzak bir geleceğin nesillerine mahsus olduğunu söyleyenleri 

de dinlememelisiniz. Hayır, öğrenciler. Mükemmel ruhani birlikteliğe ancak büyük bir tekâmülden sonra 

ulaşacağınız doğrudur, ancak bu her zaman daha yüksek bir seviyeye ulaşacak olan öğretilerimin 

uygulanması yoluyla gerçekleşecektir. 

29 Aracılara, kelimelere, sembollere, ayinlere veya imgelere ihtiyaç duymadan doğrudan Bana dua 

edin. Bu, ruhtan ruha diyaloğun başlangıcı olacaktır, çünkü o zaman içsel ve yüksek varlığınız Bana olan 

arzuyla yükselir. O zaman ruhani sesiniz Beni çağırdı ve Benim ilahi sesim size yanıt verdi. Varlığınız 

Ruhumun mesajını nasıl alıyor: sezgi ve ilham armağanları aracılığıyla, yani ince ve ruhani bir şekilde. 

30 Bu tür bir iletişim, ses taşıyıcılarınız aracılığıyla sahip olduğunuzdan daha mükemmel ve daha 

ruhani değil mi? Bu nedenle, tıpkı ses taşıyıcılarında ve hazırlıklarında onlara yardımcı olan çok sayıda 

kişide olduğu gibi, ruhani diyaloğunuzun da hazırlığınıza göre mükemmellik derecesine sahip olacağını 

söylüyorum. 

31 Zihinsel duayı giderek daha fazla uygulayın ki, onun iyiliğini ve doğruluğunu şimdiden 

anlayabilesiniz. Kendinizi bu tür bir dua aracılığıyla ilham almaya ve sezgilerinizi ortaya çıkarmaya 

alıştırın. O zaman zihninizde, kendisini insani ifadelere ve kelimelere, asil duygulara ve iyi işlere 

dönüştürmek için mücadele eden bir ışık akışı deneyimleyeceksiniz. 
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32 Ruhtan ruha diyaloğun başlangıcı olan duayı bu şekilde açtığınızda, artık size ilahi bir mesaj 

iletmek için ses taşıyıcılarına ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü bu ışığı almak ve iletmek üzere kendini 

hazırlaması için başka birini görevlendirmek yerine, o zaman her biriniz doğrudan Babasından almak 

üzere ve O'na karşı edindiği erdemlere göre kendini hazırlayacaktır. 

33 Öğrenciler, sahip olduğunuz tüm yetenekleri şu anda size Ben açıkladım, öyle ki ruhani dünyanın 

rehberliğinde bunları daha da geliştirebilesiniz ve böylece ─kardeşleriniz olan ruhani danışmanların 

tezahürü sona erdiğinde─ görevinizi iyi bir şekilde yerine getirmeye hazır olacaksınız. 

34 Artık son öğretilerimi aldığınıza göre, çünkü 1950 yılındasınız ve ruhlar dünyası size son 

tezahürlerini sunacak, buradaki insanların bu hazırlık ve tekamül zamanını kullanmadıklarını fark 

edebileceksiniz. 

35 Seçtiklerimden kaç tanesi hazırlık için ilk adımı bile atmadı! Uzun zamandır olduğu gibi artık 

Üstatlarını ve ruhani kardeşlerini dinleme fırsatına sahip olmadıklarında ne yapacaklar? 

36 Birçokları kaybedilen zaman için ağlayacak ve kendi kendilerine şöyle diyeceklerdir: "Baba'nın 

halkına bahşettiği bu kutsanmış anları neden tüm değerleriyle takdir etmedik? Üstadın talimatı ve Ruhlar 

Dünyası'nın danışmanlığı ve gözetimi altında yeteneklerimizin ortaya çıkmasına bir başlangıç yapmaktan 

daha iyi ne olabilirdi?" Ama artık çok geç olacak, çünkü insan iradesi bu tezahür döneminin sona ermesi 

için benim irademle belirlenen gün ve saati değiştiremeyecek. Ardından yeni bir dönem başlayacak ve 

bununla birlikte ruhsal armağanlarınızı daha basit, daha yüksek ve daha ruhani bir şekilde ortaya 

çıkarmanın yeni bir yolu olacaktır. 

37 İçinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışanlar için kalplerinde bir 

sakinlik ve ruhlarında bir huzur kalacaktır. Ancak derin uykularından uyanmak için son sabah 

adanmışlıklarına kadar bekleyenler, bu zamanı aydınlatan Sözümün güneşinin, ışığını ruhsallaşma 

tohumunu ekmeye başlamak için kullanmadan battığını gözlerinde yaşlarla görecekler. 

38 O günlerin anısı bazıları için sevinç verici olurken, bazıları için acı verici olacaktır. Bu 

sonuncuların vicdanları gerçeğe uyanacak ve yeni Sözümün dünya için taşıdığı anlamların farkına 

varacaklardır. Bu, kalplerinde Çalışmalarımı inceleme sevgisinin uyanmasına neden olacak ve adım adım, 

duaları ve yazılı Söz üzerine meditasyonları yoluyla kaybettikleri zamanı geri kazanacaklardır. 

39 Size doğrusunu söyleyeyim, kafesin çok derin olduğu ve ruhsallaşma arzusunun çok büyük olduğu 

tüm kişilerde, Benim yardımım kendini tam olarak gösterecek ve çok geçmeden en ileri seviyedekiler 

arasında yer alabileceklerdir. 

40 Bu zamanda Beni duyan herkesin sözlerime tanıklık etme ihtiyacı hissedeceği zaman gelecek, 

çünkü dünya kendini suya ve tohuma susamış uçsuz bucaksız bir tarla olarak sunacak. O halde şunu 

düşünün: Yüreğinizde hemcinslerinize sunacak neyiniz var? Gerçeğime nasıl tanıklık edecek ve 

çalışmalarımın büyüklüğünü nasıl göstereceksiniz? 

41 İnsanların sizi sorgulama, Benden gördükleriniz ve duyduklarınız hakkında sizden kanıt ve tanıklık 

talep etme saati geldiğinde, herkes elinde ne varsa ortaya koyacaktır; bu nedenle şimdiden size hazırlıklı 

olmanızın daha iyi olacağını söylüyorum, böylece yargılama saati kimseyi şaşırtmayacaktır. Bakın, eğer 

dostlarınız sizi uykuda bulsaydı, başınız dönmüş, dehşete düşmüş bir halde uyanırdınız ve kendinizi 

zamanında hazırlamadığınız için sözlerinizde yanlışlıklar ve yalanlar olurdu ve acelecilik birçok hata 

yapmanıza neden olurdu. 

42 Hayır, sevgili insanlar, ışığa olan ihtiyacın sizi karanlığa gömüp şaşırtmasını istemiyorum ve bu 

nedenle gelecekte düşmekten kaçınabilmeniz için sizinle tam bir açıklıkla konuşuyorum. 

43 Her zaman, her zamanın ruhun ortaya çıkması ve kendini yansıtması için elverişli olabileceğinin 

farkında olun. 

44 Benimle birlikte çalışan tüm o "işçiler" bunu yaşam mücadelelerinin ve talihsizliklerinin ortasında 

yapmadılar mı? Ancak onlara, ister ruhen ister dünyevi bedenle olsun, ruhani çalışma anlarında kendilerini 

tamamen misyonlarına adamak için etraflarını saran her şeyden uzaklaşmalarını söyledim. 

45 Benden bu öğretileri alın ve onları unutmayın ve kardeşlerinizden bu örneği alın ki onunla 

cesaretlenebilesiniz. 

46 Eğer görevinizi yerine getirmek için barış zamanlarını bekliyorsanız, yanılıyorsunuz, çünkü o barış 

zamanları tam da halkımın çalışması, mücadelesi, çabası ve hatta fedakârlığı sayesinde gelecektir. 
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47 Tam meyve vermiş bir tarlaya ekim yapmanın ne anlamı olabilir ki? Size "emekçiler" dedim çünkü 

göreviniz ekmektir. Ama özlemini çektiğiniz huzuru size verecek olan tam da size emanet ettiğim 

tohumdur; bu da onu biçmek için önce onu ekmeniz gerektiği anlamına gelir. 

48 Kendinizi çok önemsiz görseniz de, size doğrusunu söyleyeyim, insanlığa çok faydalı olacaksınız 

─ ruhen faydalı olacaksınız. Bunun için şimdiden kendinizi hazırlamanız gerekmektedir. 

49 Daha sonra ruhsal şifacı armağanını ya da diğer uluslara ses taşıyıcılığı armağanını taşımanıza 

gerek kalmayacak, çünkü o zaman Benim bildirimin zamanı çoktan sona ermiş olacak, ama size Sözümde 

getirdiğim esin ve bilgelik hazinesini taşıyacaksınız. 

50 Çalışmalarınız için benim çalışmalarımda birlik içinde kalmanız ve böylece gerçek bir ruhani aile 

oluşturmanız gerekecektir. Ancak 1950 yılının sonundan sonra bu şekilde başka bir tezahürün 

olmayacağını hepiniz zaten biliyorsunuz. 

Bununla birlikte, bir teşvik ve teselli olarak, Ruhumun her zaman sizinle birlikte olacağını ve varlığımı 

varlığınızda daha da derinden hissedeceğinizi temin ederim. 

51 Kendimi düşüncelerinizde size göstereceğim, toplantılarınızdan zevk alacağım, Kendimi 

kalplerinizde ve ruhlarınızda hissettireceğim ve Kendimi birçok şekilde merhametle dökeceğim, imanınızı 

ve ruhanileşmenizi ödüllendirip teşvik edeceğim. 

52 Vasiyetimi bu şekilde yerine getiren herkes Sözüme sadık bir tanık olacak ve talimatlarıma uyma 

gayreti ve itaati, ruhani tapınağını üzerine inşa ettiği sağlam temel olacaktır. Bunlar öğretilerimi yeryüzüne 

yayan öğrencilerim olacak. Ama 1950'den sonra Kendimi bu şekilde duyurmaya devam etmemde ısrar 

edenler olursa, o zaman aldatacaklar ve tanıklıkları yanlış olacaktır. Çünkü öğrencilerimden hiçbiri Benim 

son tezahürüm için ilan edilen ve belirlenen günden habersiz değildir. 

53 Bu insanlara bilgelik ve ruhun tüm yetilerinin ortaya çıkması olan ruhani ışığı biriktirmeleri için 

yeterince zaman verdim ki ben ayrıldığımda dünyada bir üstat olarak kalabilsinler. 

54 Şimdiden, insanlığın diğer halklarıyla ruhani bir bağlantı kurun ki, yavaş yavaş Sözümün elçileri 

olması gerekenlerin yollarını hazırlayabilesiniz. Dua ederek size vermekte olduğum ruhani bağlantıyı 

kurabileceksiniz. 

55 Şimdi, bu günkü öğretilerimde size verdiğim bu tavsiyeye uyarsanız, belirli bir halk ya da ulus için 

dua ettiğiniz anda, dua ettiğiniz insan kardeşlerinizin bunu hissedip hissetmediklerini ya da birinin onları 

düşündüğünü ve onlar için dua ettiğini fark edip etmediklerini düşünmeyin. Onların da aynı şekilde 

karşılık vermesini beklememelisiniz. İnsanların düşünce yoluyla iletişim kurdukları gün, ruhlar arası 

diyalog çağına doğru büyük bir adım atmış olacaklarını unutmayın; ancak kardeşliğin, sevginin, anlayışın 

ve ruhsal yakınlaşmanın o görünmez iplerini daha yeni germeye başladığınız şu günlerde bunu yapmanız 

çok zor. 

56 Her şey zamanında yerine gelecektir, çünkü kehanette bulunulan her şeyin her zaman derin bir 

nedeni olmuştur, bu açıklama gerçekleşmeden çok önce kendilerine açıklandığında insanlar bundan şüphe 

duymuş olsalar bile. 

57 Geçmiş zamanlardaki kehanetlerin çoğunun nasıl gerçekleştiğini zaten görüyorsunuz. Şimdi size 

duyurduğum ve söz verdiğim şeylerin de gerçekleşeceğine güvenin. Gerçek galip gelecek, Vasiyetim 

yerine getirilecek, ışık parlayacak. 

58 Görünmez bir gücün dünyanızda her gün kendini nasıl ortaya koyduğunu fark edin. İnsanlar 

arasında yargı zamanının varlığını hissedin, şu anda her şeyin iyilik ve hakikate karşı savaşan tüm insani 

tutkuların yeni duygulara ve yeni ideallere yol açmak için yenilgiye uğratılacağı ve yok edileceği nihai 

savaşa nasıl hazırlandığını görün. 

59 Adaletimin orağı tarlalarınızı biçecek ve size gerçekte ve ruhta bildiriyorum ki, derin iyilik 

köklerine sahip olmayan her şey biçilecek ve gereksiz olan her şey ortadan kaldırılacak. 

60 Kötülüğün iyiliğin ortaya çıkmasını engellediği zaman geçecek ve bir ruh insan bedeninde 

yaşadığı sürece bu mücadele her zaman var olacak olsa da, o zaman iyilik galip gelecek ve baskın 

olacaktır. 

61 Size müjdelediğim o ışık dünyasına ait olabilmek için liyakat kazanın. Yarın iyi meyve verecek bir 

tohumu şimdi bırakın. Artık bu meyveleri toplayabilecek ve tadını çıkarabilecek olanın siz olmayacağınızı 

düşünmeyin. Kalplerinizden tüm bencilliği atın ve unutmayın ki, öncü olarak adlandıracakları ve 
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dualarında kutsayacakları ağabey ve ablalarının hasadını toplayacak olanlar kan bağıyla bağlı çocuklarınız 

ya da ruh bağıyla bağlı kardeşleriniz olacaktır. 

62 İnsanlar geçmiş zamanlardan, antik çağlardan, uzun yüzyıllardan ve sonsuz çağlardan bahsediyor, 

ama ben seni hala küçük görüyorum. Ruhen çok az olgunlaştığınızı görüyorum. Size olgunluğa erişmiş 

gibi görünse de, benim gözümde dünyanız hala emekleme aşamasında. 

63 Hayır, insanlık, yaşamınızın çeşitli alanlarında olgunluk, yukarı doğru gelişme, mükemmellik ve 

ilerleme kanıtlarını veren ruh olmadığı sürece, kaçınılmaz olarak Bana sadece görünüşte harika olan, 

ancak sevgi eksikliği nedeniyle ahlaki içeriği olmayan ve kalıcı olmayan insan eserleri sunacaksınız. 

64 Şu anda sizi hesaba çekecek olsam, Bana sunduğunuz meyveleri sizden kabul edebileceğimi mi 

sanıyorsunuz? Hayır, insanlık, hiç kimse Bana Bana layık bir meyve sunamaz ─ insanlar arasındaki 

sevginin, uyumlarının, Bana olan inançlarının, iyiyi uygulayarak yücelttikleri yaşamlarının kanıtı olacak 

bir şey. 

65 Bazılarını kabul edip bazılarını kabul etmeyeceğim, Bana uyumunuzun meyvesini sunacağınız 

zamanı bekleyeceğim. Bu sizin yeryüzündeki kefaretiniz olacak. 

66 Beni sevdiğini mi söylüyorsun? Doğruluk ve adaleti sevdiğinizi mi iddia ediyorsunuz? O zaman 

size diyorum ki, eğer hepiniz hakikati ve adaleti sevseydiniz, şu anda yaşadığınız gibi ─sosyal sınıflara, 

inançlara, ırklara ve geleneklere göre ayrılmış olarak- yaşamazdınız. 

67 Eğer hakikati ve adaleti sevseydiniz, birbirinizi sever, engelleri yıkmak, mesafeleri kısaltmak ve 

farklılıkları ortadan kaldırmak için çabalardınız. 

68 Bunu yaptınız mı? Bunun böyle olmadığını çok iyi biliyorsunuz, aksine bu farklılıkları, güçlü ve 

zayıf, zengin ve fakir, güçlü ve sefil, eğitimli ve cahil olduğunu sürdürmek için çalıştınız ve ben bu kötü 

tohumu her yerde buluyorum. 

69 Kıskançlık, kibir ve temel tutkularla lekelenmiş olarak sizi bu şekilde kabul etmemi mi 

istiyorsunuz? 

70 Yasa'nın tüm içeriğinin iki yüce emirden oluştuğunu size açıklamak için bir insan olarak aranızda 

göründüğüm o dönemde dünyaya gelişimin anlamını ne kadar az kavradınız: Tanrı sevgisi ve insanlar 

arasındaki sevgi. Çünkü bu, yaşamın özü ve Tanrı'nın ailesini birleştiren ilahi bağdır! 

71 Gücünüzün ve bilginizin zirvesinde olduğunuzu düşünürken ne kadar yanlış yaşadığınızın farkında 

mısınız? Size söylediklerime henüz ikna olmadıysanız, Bana cevap verin: Biliminizle yarattığınız her şey 

komşunuzun mutluluğu, sorunlarının çözümü ve refahı için mi? Bana "evet" yanıtını veremeyeceksiniz, 

çünkü o zaman yalan söylemiş olursunuz; Bana daha iyi bir dünyanın oluşabilmesi için yabani otları yok 

etmeniz gerektiğini de söyleyemezsiniz. Çünkü Benim yasam insana hiçbir zaman hemcinsinin yaşamı 

üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi vermemiştir. 

72 Bu anlarda biliminize ilham veren şey aşk mı? Şu anda hazırladığınız her şey nefreti ve güç 

arzusunu tatmin etmeye hizmet etmiyor mu? O zaman bunu vicdanınızın yargısına teslim edin ve size şu 

anda insanların yaptığı işlerin çoğunun ruhsal ilerlemenin kanıtı değil, o zamanlar size sözümle ve 

yaşamımla öğrettiğim her şeyin yadsınması olduğunu nasıl söylediğini göreceksiniz. 

73 Ben sizin Babanızım ve sizinle bu şekilde konuşmam gereklidir. Ne sizi kandırabilirim ne de 

kandırılmış olarak yaşamanızı isterim. Bu mesajı size gönderiyorum ve herkese ulaşmasını sağlıyorum. 

Ama eğer buna inanmazsanız, çünkü Söz açıktır ve onun taşıyıcıları da önemsizdir, gerçekler, denemeler 

ve olaylar sizi şaşırtacak ve o zaman bu mesajın doğru olduğunu, ancak sizin onu duymak istemediğinizi 

ya da zamanında kabul etmediğinizi anlayacaksınız. Yine Nuh'un zamanında olduğu gibi, insanlar 

kehanetlerle alay edecek ve ancak su sellerinin bedenlerini çoktan gömdüğünü hissettiklerinde inanmaya 

ve tövbe etmeye başlayacaklardır. 

74 Merhametim her zaman sizi aceleciliğinizde durdurmak istedi, ama siz Beni asla dinlemek 

istemediniz. Sodom ve Gomora da aynı şekilde korku ve tövbe duymaları ve yıkımlarından kaçınmaları 

için uyarıldılar. Ama sesimi dinlemediler ve yok olup gittiler. 

75 Ayrıca Kudüs'ü dua etmeye ve Tanrı'ya gerçek tapınmaya geri dönmeye çağırdım. Ama imansız ve 

bedensel düşüncelere sahip yüreği babacan öğütlerimi reddetti ve olanlar karşısında gerçeğe ikna olmak 

zorunda kaldı. O günler Yeruşalim için ne kadar acı günlerdi! 

76 Şimdi hala aynı olduğunuz gerçeğini kabul ediyor musunuz? Çünkü benim sözümde yatan bilgelik 

yolunda büyümek ve yukarı doğru tırmanmak için ruhsal çocukluğunuzu terk etmek istemediniz. 
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77 Halklara ve uluslara uyanış ve uyanıklık için bir kehanet olarak hizmet edecek olan bu mesajı 

hepinize gönderiyorum. İçeriğine inanıyorsanız ne mutlu size. Anlamını düşünün, ama izleyin ve bunun 

için dua edin. Bunu yaparsanız, içsel bir ışık size rehberlik edecek ve kurtulana kadar daha yüksek bir güç 

sizi koruyacaktır. 

78 Bugün sizler, "akıl hastası" insanları, tüm bilgeliğin kendisinden geldiği gerçeğin iyileştirici 

merhemiyle iyileştirdiğime tanıklık ediyorsunuz. 

79 Hala eksik olan şey, insan yaşamı hakkında edindiğiniz tüm bilgileri ruhani yaşam bilgisiyle 

birleştirmenizdir. Kökeniniz, kaderiniz ve nihai hedefiniz hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığınız 

sürece, kendinizi tanıyamayacak ve kim olduğunuzu bilemeyeceksiniz. 

80 İnsan aleminde, doğduğunuz günü bilirsiniz ve ayrıca biri artık hayatta olmadığında, cesedi 

gömmeniz gerektiğini de bilirsiniz. Ama senin ruhunun benim rahmimden ne zaman çıktığını, nasıl 

doğduğunu, nasıl enkarne olduğunu ve çıktığı rahme nasıl döndüğünü kim bilebilir? Gerçeğin tamamını 

keşfedemeden insanlar tarafından bir şeyler, ama çok az bir şey keşfedilmiştir, çünkü insan yaşamın sırrına 

asla kendi başına nüfuz edemeyecektir. 

81 Ben, Üstadınız, ruhani kaygıların, soruların, gizemle örtülü kalan şey karşısında tatminsizliğin 

yaşandığı bir zamanda insanlara bir kez daha yaklaşıyorum. 

82 Gerçeği ortaya çıkarıyorum ve insanların ruhsal kaygılarını yatıştırıyorum. Sorularını yanıtlıyor ve 

gerçeği bulamamaları karşısında yaşadıkları endişeyi ortadan kaldırıyorum. Ayrıca onlara, gizemle örtülü 

olarak gördükleri şeylerin çoğunun, hazırlık ve saflık eksikliği nedeniyle çözemedikleri, ancak özünü 

bilmeleri için Benim tarafımdan izin verilen bir şey olduğunu söylemek için yaklaşıyorum. 

83 Gizemleri ışığımla aydınlatmak ve insan aklının karanlığını ortadan kaldırmak için dünyaya tekrar 

geleceğime söz verdiğimden, şimdi dönüşüm için uygun zamandır; Ruhum Bilgelik Kitabı'nı yeniden açar, 

böylece insanlar Benim aracılığımla kendilerine bahşedilen bilmeye hakları olan her şeyi onda bulabilirler. 

84 Tüm bu insanlar Bana, Kendimi insanlara tanıtmak için neden bu zamanda ruhani formu seçtiğimi 

sordular; bunun onlar için kavranması ve hissedilmesi çok yüksek ve zor bir form olduğunu düşünerek. 

85 Bugünün insanlarının Bana bunu söylediğini biliyorum çünkü geçmişte Kendimi enkarne ettiğimi, 

Kendimi insan, görünür ve dokunulabilir kıldığımı biliyorlar. Ancak bu insanlar, Ben dünyaya bir insan 

olarak gelmeden önce, Kendimi insanlara ruhsal olarak zaten tanıtmış olduğum ve onların Beni duydukları 

ve Bana inandıkları, ancak Beni görmek için dünyaya inmemi asla istemedikleri gerçeğini düşünmediler. 

86 İnsan biçimini aldım çünkü İlahi Yasa'da yerine getirmenin ne olduğuna dair mükemmel ve canlı 

bir örnek vermek kesinlikle gerekliydi ve bunu yapmaya benden başka kimse uygun değildi ─ Yasayı 

yapan Benim ─ Bir öğretiye biçim veren sözlerle ve işlerle açıklanan Yasayı size getirmek zorunda olan 

Benim. 

87 Eğer aranızda yaşamak için insan şeklini seçmek yerine melek şeklini almış olsaydım, insanlar 

kendilerini önemsiz hisseder ve Benim adımlarımı takip edemezlerdi ve Benim Sözümün bir insan için 

gerçekleştirilmesi imkânsız bir şey olduğunu düşünürlerdi ve diğer taraftan, siz de Benim sizi sevdiğim 

için kurban edileceğime inanmazdınız. 

88 Şimdi, insanın üzerinde bir form seçmek yerine, bir kuş ya da bitki formunu alsaydım ya da 

Kendimi insanın altındaki birçok yaratıktan birinde saklasaydım, bu tezahürü mükemmel olarak 

görmezdiniz, ilahi vahiy için bir araç olarak seçilmediğiniz için aşağılanmış hissederdiniz. 

89 Şimdi size Kendimi göstermek için kullandığım her formun doğru ve mükemmel olduğunu ve eğer 

doğanın tüm alemlerinde mevcut, tezahür etmiş ve dokunulabilir olduğumun farkına varmadıysanız, 

bunun nedeninin ilahi dili öğrenmekle ilgilenmemiş olmanız olduğunu söylüyorum. 

90 Çağlar geçti ve sadece kısmen kullanıldılar. Bu nedenle, şimdi size kayıp zamanı geri kazanma 

prosedürünü göstermek için yaklaşıyorum. 

91 İşte Üstadınız size İkinci Çağ'da sizinle yürekten yüreğe konuşmak için İsa'da insan olduğumu ve 

şu anda sizi Benimle ruhtan ruha iletişim kurmaya hazırladığımı hatırlatıyor. Ayrıca size gücümün, 

bilgeliğimin ve adaletimin tezahür ettiği doğa unsurlarını gözlemlemenizi söylüyorum. Son olarak, 

öğrenciler, sizinle sürekli konuşan, size talimat veren ve yol gösteren sesimi duyup anlayabilmeniz için 

size ruhsal dili öğrettim. 

92 İnsanoğluna adım adım, aşama aşama ruhani bilgeliğe yükselmek için ihtiyaç duyduğu 

ruhanileşmeyi verecek olan bu öğretidir; burada kendi kökenini, varlığının özünü, varoluş nedenini 
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keşfedecek ve o zaman Bana olan sevgisi çok büyük olacak ve tüm yaşamı ve var olan ve onu çevreleyen 

her şeyi kutsayacaktır, çünkü her şeyde Cennetteki Babasının varlığını görecek, duyacak ve hissedecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 326 
1 Sözlerimi duymaya başlarsınız ve gözleriniz tükenmez bir gözyaşı pınarına dönüşür. Neden 

ağlıyorsunuz, millet? Nedenini her zaman bilemezsiniz; bazen hayat mücadelesi acımasız olduğu için ─ 

bazen de hayat sizi sıkıntılar, hayal kırıklıkları, başarısızlıklar, hastalıklar veya yaslarla kırbaçladığı için. 

Ama öyle durumlar olur ki, bu nedenlerden hiçbiri olmaksızın, Beni duyduğunuzda çok gözyaşı 

dökersiniz. 

2 Bu sebepsiz ağlamanın nedenini biliyorum, kaynağını biliyorum: ağlayan ve bunu beden 

aracılığıyla gözyaşlarıyla belli eden senin ruhundur. Her gözyaşı, içinde barındırdığı şefkatin, kapana 

kısılmış hissettiği için acının, yapılan hatalar için pişmanlığın, zayıf düştüğünüz için ıstırabın, boşa 

harcanan zaman için üzüntünün hazinesidir. 

3 Maddi doğa tüm bunlar hakkında ne biliyor? Bu nedenle, çoğu zaman sebepsiz yere ağladığınıza 

inanmışsınızdır. 

4 Benimle birlikte ağlamanın bir hata olup olmadığını soruyorsunuz. Size gerçekten söylüyorum, bir 

acıyı dindirmek ya da yüce bir sevinci ifade etmek için bu ihtiyacı hissetmeyen kişi göğsünde kalp yerine 

bir taş taşır, çünkü Benim Varlığımı hiçbir şekilde hissetmez. 

5 Ağlayın sevgili insanlar, çünkü ağlamak aynı zamanda insana kendini arındırması ve kendisini 

ağırlaştıran yükten kurtulması için verdiğim bir araçtır. Sonrasında kendinizi nasıl daha özgür, daha hafif 

ve daha saf hissettiğinizi görün. 

6 Ruhunuzun kendisi için mukadder olan görevi yerine getirmeye layık olabilmesi için bu arınmaya 

ihtiyacı vardır ve zaman içinde içinde birikmiş olan yükten kurtulması gerekir. Çünkü onu yeni bir savaş 

beklemektedir ─ hiçbir yorgunluk hissetmeden başlaması gereken bir savaş. 

7 Evet, müritler! İçsel tefekkür anlarınızda ağlamak, samimi bir duygunun kanıtıdır ve her bir 

gözyaşı, dilinizin en güzel ve etkileyici binlerce kelimesinden daha etkilidir. Ancak ruhun tüm 

ağlayışlarında tövbe ya da sevinç kendini gözyaşlarıyla göstermez. Çocuklarımın çoğunda bu duygu 

içseldir, gizlidir, sadece Bana görünür. Duygusuz ya da kayıtsız görünürler, ancak kalpleri duygularını 

ifade edenler kadar ya da onlardan daha hassastır. 

8 Hepiniz ruhsallaşmayı anladığınızda ve yaşadığınızda, ruhsal duygularınızı da hemcinslerinize 

göstermeden kontrol altında tutacaksınız, çünkü önünde itiraf etmeniz, tövbe etmeniz ve kendinizi 

arındırmanız gereken O'nun Babanız olduğunu ve O'nu varlığınızda taşıyacağınızı anlamış olacaksınız. 

9 Her şeyden önce, sevgili öğrenciler, kalbinizin varlığınızdaki ruhun titreşimini hissetmeye 

başlaması, dudaklarınıza ulaştığında acı kadehini kabul etmek için kendinizi arındırma ihtiyacını ve 

varlığınızın özünde saklı olan duyguları hissetmenin, onları dışa vurmak kadar ruhsal olarak faydalı 

olduğunu anlamanız önemlidir. 

10 Bütün bir dünya sizi bekliyor, bütün bir insanlık sizi bekliyor ve bu nedenle arınmanız için çaba 

göstermelisiniz ki yola çıktığınızda, bu ruhani mesajın misyonerleri olduğunuzda, erdemler kalbinizdeki 

kötü alışkanlıklarla karışmasın, çünkü o zaman kendinizi sürekli olarak kendiniz tarafından aldatılmış 

bulacaksınız. Samimi olmayı arzulayacaksınız ve ikiyüzlülük sizi kandırmak için ortaya çıkacak. 

Hayırsever olma arzusuna sahip olacaksınız ve kalbinizin bencilliği buna engel olacak. Bu nedenle, sizi bu 

ruhani görevi üstlenmeye layık kılmak için arınmanızın doğru olması gerektiğini söylüyorum. Ancak, iç 

gözlem, deneyim, öz-düşünüm ve öğretilerimi takip etme yoluyla bu içsel arınmanın kalıcı, gerçek, olgun 

bir meyve olmasını sağlayacak vicdanınızdan başka kimse yoktur. 

11 Şu anda size açıkladığım şeyleri insan kardeşlerinizle konuştuğunuzda ve sonra onların sessizce 

ağladıklarını gördüğünüzde kalbinizin yaşayacağı mutluluğu hayal edebiliyor musunuz ─ sadece 

"bedenin" değil, aynı zamanda şefkate susamış ruhun da ağlayacağı bir ağlayışla? 

12 Sözüm, önceden dua yoluyla hazırlanmış ve merhametimden ilham almış dudaklarınız tarafından 

her telaffuz edildiğinde, özüm canlı olacak ve Sözüm dokunaklı olacaktır; bu nedenle size, ses 

taşıyıcılarının aracılığı ile iletildiğinde dinleyicilerin kalplerinde yarattığı etkinin aynısını ağzınızdan da 

yaratacağını söylüyorum. 

13 Öğrenciler: Bu zamanda size verdiğim Söz'ü yeni bir din için temel olarak kullanmayacaksınız, 

çünkü o sadece ilk zamanlardan beri size bildirdiğim Yasa'nın açıklamasıdır. 
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14 Şunu düşünün: Eğer bu bir din olsaydı, sadece onu benimseyenler için olurdu. Ama Tanrı'nın 

sonsuz ışığı olduğu için herkesin üzerine parlar, halk, ırk, dil ya da inanç ayrımı yapmaksızın insanlığın 

yollarını aydınlatmak üzere herkese iner. 

15 Benim Yasam, herkesin Rablerine tapınmak için gelmek zorunda kalacağı bir sunaktır. Bir insan 

nerede var olursa olsun, sunak ruhunun kovuğunda olacak, haraç ve sevgi sunusunu bekleyecektir. 

16 Anlayın, öğrenciler: Anlamanızı istediğim şey, bu talimatı alan herkesin aynı şekilde herkesle 

ruhen birleşmesi ve bir olması gerektiğidir; çeşitli ibadet biçimlerinin dışsal farklılığı, komşularınızı 

Benim kardeşlerim olarak tanımanıza ve sevmenize engel olmamalıdır. 

17 Bu şekilde hissettiğinizde, öğretimi kendinize mal etmiş olacaksınız ve yaklaşmakta olan zorlu 

sınav günlerinde, insan kardeşlerinizden hiçbirini dışlamadan armağanlarınızı verebilecek ve 

paylaşabileceksiniz. 

18 İnsanlardan gelenekleri, dünyevi yasaları ya da bilim bilgisini birleştirmelerini istemiyorum. 

Çünkü eninde sonunda halkların birleşmesine neden olacak bir anlaşma günü gelecektir. Size ilham 

ettiğim şey ruhsal uyum, düşüncede birleşme, tüm insanlığın ruhsal duayı bilip uygulayabilmesi ve 

hepinizin içsel olarak yükselip sonsuz yaşam ekmeğini doğrudan Ruhumdan alabilmesidir. 

19 Yeryüzünde pek çok dini topluluk vardır ve bunların çoğunluğu Mesih'e iman üzerine kurulmuştur. 

Yine de birbirlerini sevmezler ve birbirlerini İlahi Efendi'nin öğrencileri olarak tanımazlar. 

20 Öğrettiklerimin tümünü anlamış olsalardı, mezhepleri uzlaşmaya ve barışa yönlendirerek bunları 

kullanacaklarını düşünmüyor musunuz? Ama öyle olmadı. Hepsi birbirinden uzaklaşmış, böylece 

birbirlerini düşman ya da yabancı olarak gören insanları ruhsal olarak ayırmış ve bölmüşlerdir. Her biri 

diğerlerine kendisinin hakikatin sahibi olduğunu ve diğerlerinin yanıldığını kanıtlamak için araçlar ve 

argümanlar arar. Ancak hiç kimse herkesi birleştirmek için savaşacak güce ve cesarete sahip olmadığı gibi, 

hiç kimse her inançta ve her Tanrı ibadetinde bir hakikat olduğunu keşfedecek iyi niyete de sahip değildir. 

21 Dünyadan ruhanileşme bekliyorum. Benim için, her kilisenin ya da mezhebin kendisini ayırt ettiği 

isimlerin ya da ayinlerinin ve dışsal ibadet biçimlerinin az ya da çok büyük ihtişamının hiçbir anlamı 

yoktur. Bu sadece insan duyularına ulaşıyor ama ruhuma ulaşmıyor. 

22 İnsanlardan ruhsallaşma bekliyorum çünkü bu, yaşamın yüceltilmesi, mükemmellik ideali, iyiyi 

sevmek, gerçeğe yönelmek, sevgi faaliyetinde bulunmak, kişinin kendisiyle uyum içinde olması, 

başkalarıyla ve dolayısıyla Tanrı'yla uyum içinde olması anlamına gelir. 

23 Şu anda, yarın tohumlarımın yeşereceği ve meyve vereceği tarlaları hazırlayacak olan yağmuru 

veriyorum. Kötülüğün bu insanlığın kalbinde kök saldığı düşünüldüğünde, bugün bu dünyanın kendini 

dünyevi ve ruhani olarak dönüştürebilmesi hala imkansız görünüyor. Ama size söylüyorum, halklarınızın 

ruhani dönüşümünün başlangıcını deneyimlemeniz için çok fazla zaman geçmeyecek. 

24 O dönemde, pagan, günahkâr ve şehvet düşkünü Roma'da ─hayatın sürekli bir ahlaksızlıklar ve 

zevkler, günahlar ve suçlar cümbüşü olduğu bir şehirde─ sevgi sözüne, Mesih'e olan inancın diğer 

insanlardan daha çabuk alevleneceğine kim inanabilirdi? Ama yine de böyle oldu. 

25 Roma'nın Sözümün tohumunu yüreğine alabilmesi için önceden çok günah işlemesi, tükenmişliğe 

ve bıkkınlığa ulaşması gerekiyordu. Ama konu onlara geldiğinde, zevkten yorgun düşmüş, hayal kırıklığı 

ve acıyla paramparça olmuş o kalpler, mesajımın özüyle temas ettiklerinde, nemli bir esintinin okşamak 

için açtığı solmuş çiçek kaliksleri gibi açıldılar. 

26 O insanların kalbi güçle çarptı ve ruhu sarsıldı. İnancı ve çağrıma yanıt verme cesareti sayesinde 

günahları affedildi. 

27 Bu insanların yüreklerini aydınlatmaya başlayan imanlarını ve hakikat sevgilerini güçlendirmek 

için cesarete ve fedakârlığa ihtiyaçları vardı. Ama ister yetişkin, ister genç ya da çocuk olsunlar, onlar 

güçlü fikirli erkekler ve kadınlardı. 

28 Anladınız mı, havariler? Sonra o kibir, ahlaksızlık ve dünya sevgisi saltanatını bugünün 

insanlığıyla karşılaştırın ve onun da ─kibirden tiksinmiş, yorulmuş ve günah işlemekten bıkmış olarak─ o 

güne giderek yaklaştığını göreceksiniz, Ruhu, onu uyandıracak olan ilahi esintinin nefesiyle şaşıracağı 

zaman ─bu esinti, ona eziyet eden ruhani susuzluğu giderecek ve daha sonra tüm kalplere düşecek olan 

ruhanileşme tohumunun hazırlığı olacak olan çiyden önce gelen bir esintidir. 

29 Yüreğinizde Bana ne kadar sık ruhsal yaşamı tüm açıklığıyla neden size göstermediğimi sordunuz. 

Ama sana söylüyorum: Eğer bu yaşama fiziksel duyularınızla dokunacak olsaydınız, ruhsallaşmaya 
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erişmek için asla en ufak bir çaba göstermezdiniz. Ruhani armağanlarınızı ve yeteneklerinizi asla 

geliştirmeyecek, vahiylerimi hak etmek için erdemler kazanmaya çalışmayacaktınız. 

30 Sizinle Ruhani Vadi arasında, hiç kimsenin bu kutsal alanın saflığını kirletmesine izin vermeyen 

bir perde vardır ve yalnızca saygı ve alçakgönüllülük, samimiyet ve asil bir amaç, sevgi ve gerçek inançla 

giyinmiş olanların bu eşikleri geçmesine izin verilir. 

31 "Gerçek inanç" diyorum çünkü gerçek olmayan bir şeyden esinlenen görünürde bir inanç vardır ─ 

yanlış olduğu için gerçeği öğrendiğiniz anda kaybolur ve solar. 

32 Ruhani hayata inanmak için onu hayal etmeye çalışan pek çok kişi vardır. "Büyük ve küçük, cahil 

ve eğitimli, hepsi cennetin nasıl bir yer olduğunu, Tanrı'nın nasıl bir şey olduğunu, ruhani varlıkların nasıl 

bir şekil aldığını, o dünyadaki ışığın ve varoluşun nasıl bir şey olduğunu bilmek istemişlerdir. Sonra 

yıldızların ötesinde güzel bir diyar, görkemli bir saray, bir taht ve üzerinde insan şeklinde oturan bir Tanrı 

hayal etmişlerdir. 

Ayrıca ruhlara insan formu verdiniz ve onları bir yerden başka bir yere gitmek için kuşlar gibi uçarken 

hayal ettiniz. Tüm bunları ışıkla dolu olarak görürsünüz ─ yeryüzünde sahip olduğunuza benzer bir ışık, 

hepsi altın gibi parlar ve maddi dünyada bildiğiniz en güzel şeylerle süslenmiştir: göksel şarkılar ve ilahi 

müzik odayı doldururken, milyonlarca varlık sonsuza dek Rab'be ibadet eder, her zaman tahtının önünde 

diz çöker, O'nu över ve O'na tütsü sunar. 

33 Ruhani yaşam pek çok insanın zihninde bu şekilde tasavvur edilir ve zihinlerinde bu imajı bir kez 

yarattıktan sonra, bunun böyle olduğuna, böyle olması gerektiğine inanırlar ve kendilerini bu inanca 

adarlar. 

34 Bu öğretiyi öğrendiklerinde ve hayal ettikleri şeyin gerçekle uyuşmadığını öğrendiklerinde onlara 

ne olacak? Bazıları materyalizmlerinin yarattığı hataları fark ettiklerinde hemen gözlerini gerçeğin ışığına 

açacaklardır. Diğerlerinin kafası karışacak ve vahiylerimin doğruluğunu inkâr edecekler. 

35 Size sadece ruhsal yaşam hakkında yarattığınız tüm imgeleri zihninizden kovmanız gerektiğini 

söylüyorum, çünkü Tanrı insan değildir, yeryüzünün kralları gibi bir tahtta oturmaz, Cennet yıldızların 

ötesindedir, ışığı güneşinki gibi değildir, ruhlar da insan değildir. Her şey hayal ettiğinizden farklıdır ─ 

öyle ki, size ruhani yaşamın gerçekte nasıl bir şey olduğunu açıklayacak olsam bile, bunu anlayamazsınız, 

çünkü diliniz bile Ebedi Olan'ın hakikatini, sonsuz ihtişamını, güzelliğini ve mükemmelliğini ifade 

edemez. 

36 Bana vicdanın şeklini veya hacmini söyleyebilir misiniz? Bana sevginin ya da zekanın nasıl bir şey 

olduğunu söyleyebilir misiniz? "Hayır, Efendim," diyorsunuz Bana. Dolayısıyla, vicdanın, aklın ya da 

sevginin bir biçimi olmadığı gibi, dünyevi şeyleri de ruhani yaşamdakilerle kıyaslayamazsınız. Bununla 

birlikte, var olmak için bir forma ihtiyaç duymayan yetenek ve erdemlerin bir bileşimi olan hafif ruhun 

niteliklerinden daha güzel bir şey yoktur. 

37 Tanrı'nın şekli yoktur, çünkü eğer şekli olsaydı, insanlar gibi sınırlı bir varlık olurdu ve o zaman 

Tanrı olmazdı. O'nun "tahtı" mükemmellik, adalet, sevgi, bilgelik, yaratıcı güç ve sonsuzluktur. 

38 Cennet", bir ruhun mükemmellik yolunda bilgelik ve sevgide o kadar yükselir ki, hiçbir günahın ve 

hiçbir acının ulaşamayacağı bir saflık derecesine ulaştığında ulaştığı en yüksek mutluluktur. 

39 Peygamberlerim Ruhsal Yaşamdan söz ettiklerinde, bunu bazen insani tezahürler ve size tanıdık 

gelen nesneler aracılığıyla yaptılar. 

40 Peygamberler yeryüzündeki krallarınkine benzer tahtlar, kitaplar, insan suretinde varlıklar, duvar 

halılarıyla süslü saraylar, şamdanlar, Kuzu ve daha birçok figür gördüler. Ancak bugün tüm bunların 

yalnızca bir sembol, ilahi bir anlam, size resimsel bir biçimde ifade edilmesi gereken bir vahiy olduğunu 

anlamalısınız, çünkü başka, daha yüksek olanı anlayamazdınız. 

41 Şimdi size alegoriler aracılığıyla açıkladığım tüm benzetmelerimin ve öğretilerimin anlamını doğru 

bir şekilde yorumlama zamanıdır, öyle ki anlam ruhunuza nüfuz etsin ve alegorik biçim ortadan kalksın. 

42 Bu idrake ulaştığınızda, inancınız doğru olacaktır, çünkü o zaman onu hakikat üzerine kurmuş 

olacaksınız. 

43 Siz insanlar, size Sözümde içinde yaşadığınızdan daha iyi bir dünya kehanetinde bulunuyorum ve 

bu, yüreğiniz çarmıhta döktüğüm Kanla kirliliğinden arındığında gerçekleşecektir ─İlahi sevginin, yüce 

bağışlamanın ve tüm insanların kurtuluşunun somutlaşmış hali olan bir Kan. 
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44 Sizler ─inançsızlar ve şüpheciler─ adaletli bir dünyaya inanamazsınız, dünyanızda sevgi ve erdem 

dolu bir yaşam hayal edemezsiniz. Kısacası, kendinizi iyi bir şey yapmaktan aciz görüyorsunuz ve 

kendinize güvenmiyorsunuz. 

45 Ancak ben size inanıyorum, çocuklarımın her birinin içindeki tohumu biliyorum, çünkü onları Ben 

yarattım, çünkü onlara sevgimle hayat verdim. 

46 Gerçekten de umudumu insana bağlıyorum, onun kurtuluşuna, layık hale gelmesine ve yükselişine 

inanıyorum. Çünkü onu yarattığımda, sevgi ve barış dolu bir yer yaratacağı yeryüzünde Rab olmasını ve 

ebedi mirası olan mükemmellik krallığının ışığında yaşamaya liyakat yoluyla erişmek için ruhunun yaşam 

savaşında güçlenmesini takdir ettim. 

47 "Gözyaşı Vadisi" ya da "Sürgün Yeri" olarak adlandırdığınız bu dünya, Ben tarafından, üzerinde 

yaşayacak olan çocuklara sunmak üzere sonsuz bir sevgiyle hazırlandı. Üzerindeki her şey, ona sahip 

olanlar için yaşam, bolluk, bereket ve zevkle dolup taşıyordu. Üzerinde insana acı vermek için yaratılmış 

hiçbir şey yoktu ─ aksine, her şey öyle bir şekilde sağlanmıştı ki, eğer insanlık hatalarıyla kendine zarar 

verecek olursa, kendi yolunda ve her yerde, acılarını iyileştirmek ve talihsizliklerini yenmek için gerekli 

araçları kendisi bulacaktı. 

48 İnsanoğlunun üzerinden yüzyıllar geçti ve hala yeryüzünde mutlu olamadı. Neden? Çünkü bu 

mutluluğu, benim yasamın, sevgi ve adalet yasasının, uyum ve saflığın işaret ettiği gerçek yolda aramadan 

bulmak istiyordu. 

49 Cenneti kazanmak için dünyada acı çekmenin kesinlikle gerekli olduğuna inanıyor musunuz? 

Hayır, insanlık, acı çekerek elde edebileceğiniz tek şey belli bir arınmadır. Çünkü ruhun gerçek ve mutlak 

arınması, Yasamın size ilham ettiği sevgi yoluyla elde edilir. 

50 Dünyada çok acı çekmiş olan bazılarının bu nedenle cennete gitme arzusuyla yaşamasında ne gibi 

bir erdem vardır? Dünyanın artık onlara sunacak hiçbir şeyi olmadığını gördüklerinde ruhani yaşamı 

düşünmeleri son derece doğaldır. Gerçek erdem, dünyada her şeye sahip olmasına rağmen, sahip 

olduklarından ve konforundan her an vazgeçmeye hazır olan kişinin erdemidir. Çünkü o zaman ruhsal 

gelişiminin yüksek derecesini gerçekten kanıtlayacak ve cennetin ya da mutluluğun çağlar ve çağlar 

boyunca insanların hayal gücüyle yaratılan belirli bir yer olmadığını, daha insan yaşamında 

deneyimlemeye, bilmeye ve zevk almaya başlayabileceği bir ruh hali olduğunu kanıtlayacaktır ─ ruh, onu 

dünyevi dünyadan Ruhsal Yaşamın zirvesine götüren merdiveni tırmandığı oranda daha saf ve daha 

mükemmel hale gelen bir hal. 

51 Kaderinizin bu kadar yüksek olduğunu bilmeseydim, sizinle bu şekilde konuşmazdım, yasamı size 

göndermezdim ve asla aynı şekilde kurtarılmayacağınızı bilseydim, sizin için canımı feda etmezdim. 

52 Kendimi insanlara üç çağda tanıtma yaklaşımını sadece istedim çünkü çağların sonunda tutkuların, 

şehvetin ve insani zorlukların üzerine çıkacağınızı ve yüksek ilhamlarla dolu, ruh olgunluğunuzu ortaya 

çıkaracak eserlerle dolu asil bir hayat yaşayacağınızı biliyordum. 

53 Sizce insanlar böyle bir şekilde yaşadıklarında adalete karşı hala açlık ve susuzluk hissedecekler 

mi ya da hala dünyada onlara önderlik edecek, onları yargılayacak ve eylemlerini cezalandıracak 

yargıçlara ve yöneticilere ihtiyaç duyacaklar mı? Sizce iyi niyetin hakim olduğu, kardeşliğin ve adaletin 

var olduğu bir dünyada hala savaşlar, sefalet ve acı olabilir mi? Hayır, insanlık. O zaman bu dünyanın size 

yalnızca nasıl sıcaklık ve yaşam, beslenme ve esenlik, bilgelik ve mutluluk verebileceğini göreceksiniz 

─en yüksek derecesinde olmasa bile ─çünkü kişi bunu ancak mükemmelliğin doruğuna ulaştığında 

öğrenir─ yine de hakikatte kalmak için mücadele edenleri adil bir şekilde ödüllendiren bir mutluluk. 

54 Hepinizin gittiği yer orasıdır; kalbinizin gittiğinize inandığı gibi uçuruma ve "ölüme" doğru değil, 

neşe ve huzur dolu yaşama doğru. Ruhsallaşma zamanınız gelmeden önce hâlâ pek çok acı şey 

deneyimlemeniz gerektiği doğrudur. Ancak ne ölüm, ne savaş, ne salgın hastalık, ne de açlık bu insanlığın 

yaşam seyrini ve ruhsal gelişimini durduracaktır. Ben ölümden daha güçlüyüm ve bu nedenle yok 

olursanız sizi hayata geri döndürürüm ve gerekli olduğunda dünyaya dönmenize izin veririm. Sevgili 

insanlık, size hâlâ açıklayacağım pek çok şey var, İlahi Bilgelik Kitabım hâlâ pek çok sürpriz barındırıyor. 

55 Doğanın sizin için hala sakladığı pek çok ders var ve toprak henüz rahminde tuttuğu her şeyi size 

vermedi. 

56 Sen zayıf bir bedensin ve acıya duyarlısın, zayıf ve küçüksün ve bu yüzden sana merhamet 

ediyorum. 
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57 Ruhun mücadelesi, maddede yaşadığı sürece çok büyüktür, ama orada çelikleşir, böylece 

erdemlerini kazanır ve orada sınanır. 

58 Benim ilahi talimatım sadece ruh için değildir ─ hayır, aynı zamanda insan kalbine de ulaşmalıdır 

ki varlığın hem ruhani hem de fiziksel kısımları uyumlu hale gelsin. 

59 İlahi söz zihni aydınlatmak ve insanın kalbini duyarlı hale getirmek içindir ve bu sözün içerdiği 

yaşam özü ruhu beslemek ve yükseltmek içindir. 

60 İnsanın yaşamının tamamlanması için, maddi besin için çalışıp çabaladığı kadar ruhani ekmeğe de 

kesinlikle ihtiyacı vardır. 

61 "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz" demiştim size İkinci Çağ'da, sözüm hala geçerlidir, çünkü 

insanlar yeryüzünde hastalık, acı, karanlık, talihsizlik, sefalet ve ölümden etkilenmeden asla ruhsal 

beslenmeden yapamayacaklar. 

62 Materyalistler, insanların zaten sadece dünyanın ve doğanın onlara verdikleriyle yaşadıklarını, 

yaşam yolculukları sırasında onları besleyecek, güçlendirecek manevi bir şey için çabalamalarına gerek 

olmadığını söyleyebilirler. Ancak size şunu söylemeliyim ki bu mükemmel ve tatmin edici bir yaşam 

değil, esas olan maneviyattan yoksun bir varoluştur. 

63 Ruhanileştirme dindarlık anlamına gelmez, herhangi bir ayinin uygulanmasını gerektirmez ya da 

dışa dönük bir ibadet şekli değildir. 

64 Ruhsallaştırma, insanın tüm yetilerinin geliştirilmesi anlamına gelir ─ hem insani kısmına ait 

olanlar hem de bedensel duyuların ötesinde yer alan ve ruhun güçleri, nitelikleri, yetileri ve duyuları 

olanlar. 

65 Ruhsallaştırma, insanın sahip olduğu tüm yeteneklerin doğru ve iyi bir şekilde kullanılmasıdır. 

66 Ruhsallaşma sizi çevreleyen her şeyle uyum içinde olmaktır. 

67 İnsanın kendini ruhsal olarak besleme ihtiyacı gittikçe artmakta, ancak dünyada sahip olduğu 

şeylerle kendini tatmin etmek için mümkün olan tüm araçlarla çabalamaktadır. 

68 Bu arzu, ruh geliştikçe, sonsuz susuzluk ve açlık özelliklerine ulaşana kadar, sıcak ve kurak bir 

çölün ortasında kaybolan gezginin hissettiği gibi umutsuzluk ve korku hissedene kadar, her geçen gün 

daha da hissedilir hale gelmek zorunda kalacaktır ─ ıssız bir adaya düşen kazazedenin hissettiği gibi. 

69 Ancak bir gün, insanlık en azından bunu düşündüğünde, uluslar uyanacak ve adalet, ışık, gerçek ve 

sevgi için haykıracak, insanlar bunca günahtan ve bunca yalandan bıkacak ve yaşamlarında asla 

dolduramadıkları muazzam bir boşluk ve asla tatmin edemedikleri bir açlık olduğunu fark edecekler. 

70 Binlerce kadın ve erkeğin bir kült formunu benimsediği ve çeşitli dinleri aracılığıyla ruhlarını 

beslemeye çalıştığı doğrudur. Ancak yaptıkları o kadar azdır ve o kadar kusurludur ki, duyular aracılığıyla 

kalbe neredeyse hiçbir şey ulaşmaz, çünkü ruha ulaşamaz, çünkü ruh yalnızca İlahi Öz olan ruhani ekmeği 

yiyebilir ve şarabı içebilir. 

71 Törenler ve ayinsel eylemler aracılığıyla ışığı arayan insanlar her ayinden ve harici kültten 

vazgeçtiklerinde, gerçeğin ışığının, insanların arzuları karşısında tükenmez bir şekilde armağanlarını veren 

somun ve balık dolu harikulade bir sepet gibi bolluk içinde ortaya çıktığını hemen göreceklerdir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 327 
Esenliğim sizinle olsun, ey İsa'nın sevgili öğrencileri! 

1 İlyas'ın ruhu sizden önce gitti, ruhlarınıza ışık ve sevgiyle dokundu, sizin için zamanı ve yolu 

hazırladı. İlyas, koyunlarının her birinin yolunda bir kılıç gibidir, yolunuza çıkan birçok engeli, ayartmayı 

aşmanıza yardımcı olan bir kalkan gibidir ve onu hissedebilen, onu çağıran ve kayıp koyunun çobanını 

aradığı gibi onu arayan, onu her zaman bulacak, ağıtlarında, yakarışlarında her zaman duyulacak ve 

dinlenecektir. 

2 Sık sık kendinize soruyorsunuz: Kalbimin derinliklerinde Efendiyi takip etme arzusu yaşamasına 

rağmen, neden bu kadar çok engel beni O'na gelmekten ve O'na hizmet etmekten alıkoyuyor? O zaman 

ruhunuz ilahi yardım için yalvaran bir dua ile ayağa kalkar ve o anda Tanrı tarafından Üçüncü Çağ'da 

sürüyü gözetmekle görevlendirilen İlyas acele eder, yolunuzda kendini gösterir ve zorluğun üstesinden 

gelmenize yardımcı olur. Sonra zaferle yüzünüzü kaldırıp Baba'ya şükredersiniz ve imanınızın küçük 

lambası yeniden alevlenir ve yolunuza huzurla ve Bana güvenerek devam edersiniz. 

3 Gerçekte, Üstat size şöyle der: Ben her ruh için bir huzur ve mükemmellik krallığı hazırladım. 

Ama hazırladığım bu krallığa başka bir krallık karşı çıkıyor: dünya. Benim krallığım alçakgönüllülük, 

sevgi ve erdemle kazanılırken, diğer krallığın ele geçirilmesi için kibir, hırs, gurur, açgözlülük, bencillik 

ve kötülük gerekir. 

Dünya her zaman Benim Krallığıma direnmiştir, Beni izleyenler her zaman, ister görünür etkiler ister 

görünmez güçler tarafından yollarında taciz edilmiş ve ayartılmışlardır. Bu, Bana ulaşmak için dikenlerin 

üzerinden yürüdüğünüz tek sefer değil, ruhunuzun Benim Varlığıma ulaşma çabasında tökezlediği ilk sefer 

de değil. Her zaman varlığınızın en iç kısmındaki savaşta mücadele ettiniz. Ruhumun ilhamı içinizi 

aydınlatıyor ve karanlık güçlerle, sahte ışıklarla, sahte erdemlerle, maddeyle, gereksiz olan her şeyle, bu 

dünyanın tüm sahte ihtişamıyla bir savaşı ateşliyor. 

4 Ruhunuz geçmişini ve yaşam boyunca izlediği yolu Yedi Mühür Kitabı'na yazmıştır. Orada tüm 

eylemlerinizi, her adımınızı, düşüncenizi ve sözünüzü kaydettim. Ruhunuzun büyük eylemleri, kaderin ve 

yaşam yollarının büyük darbeleri, büyük denemeleri, acı bardakları ─ her şey orada doğru bir şekilde 

yazılmıştır. 

Ruhunuz tarafından çok şey deneyimlendi, ancak "bedeniniz" bilmiyor. Eğer bedeniniz 

çocukluğunuzun ilk adımlarını unuttuysa ─ hayattaki uzun yolculuğu sırasında ruhunuzun gelişimini nasıl 

bilebilir? Ruhun dünyevi bedenine ne kadar az şey açıklayabildi ─ Gelişim eksikliğiniz nedeniyle bunu 

size henüz vermedim. 

5 Ruhsallaşmada arınmış ve saflaşmış insan zihninin ve kalbinin sezgi yoluyla kendi ruhunun sesini 

alabileceği, ruhun bedensel kabuğuna yaptığı her vahyi açıkça alabileceği zamanlar gelecektir. 

6 Bugün henüz insan yaşamınız sırasında ruhunuzun geçmişini görmeye hazır değilsiniz. Yine de 

Baba size diyor ki: Yolculuğunuz ne kadar uzun sürdü! Ruhunuz doğru yolda kalmak için ne kadar 

mücadele etti! Hayatın dikenleri tarafından ne kadar sık yaralanmıştır ve yolunuzun kaç bölümü 

adımlarınızın kan izleriyle işaretlenmiştir! 

Yine de, tüm denemelere ve sıkıntılara rağmen, sevdiğiniz Baba'yı, Efendinizi ─ruhunuz için ışık ve 

teselli kaynağı olan Tanrı'yı─ izliyorsunuz. Ve şimdi Üçüncü Çağ'da bile, Beni takip etmek istediğinizde 

zorluklarla karşılaşıyor, talihsizliklerle tökezliyorsunuz. Bazılarına imtihan, bazılarına da ayartma 

diyorsunuz. 

Madem Beni bu kadar çok seviyorsunuz ve Yolumda Beni izlemeyi ve Bana gelmeyi bu kadar çok 

arzuluyorsunuz ─ o zaman Babanız neden bu kadar sınanmanıza ve ayartılmanıza izin veriyor? Size 

doğrusunu söyleyeyim: Çünkü Bana giden yol dardır ve bu darlıkta zorluklar vardır. Tutku Yolu kadar 

dardır, düşüşleri vardır, dikenleri vardır, pek çok anlayışsızlıkları ve nankörlükleri ve yaşamın tüm acıları 

vardır. 

7 Ancak bu mükemmellik krallığına ulaşmak için yalnızca bu yol vardır. Geniş yol dünyanın 

krallığına ve günaha götürür. 

8 Benim Krallığım güçlü ve kuvvetlidir ve eğer Benim gücümün ve kudretimin önünde başka bir 

gücün, kötülüğün yükselmesine izin verdiysem, bu Benimkini kanıtlamak içindir, böylece aldatmacanın, 

karanlığın karşısında Benim ışığımın ve gerçeğimin gücünü görebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Öyle ki, 
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sapkınlıkların ve ayartmaların karanlık gölgelerinden oluşan bu krallığın, büyük bir güce sahip olmasına 

rağmen, Benim aracım olduğunu ve onu gerçekte kullandığımı anlayabilesiniz. 

9 Sizi sınadığımda, bu gelişim yolunuzda sizi durdurmak için değildir, çünkü krallığıma varışınızı 

bekliyorum. Ama Ben sizin Bana savaşlardan sonra muzaffer, savaştan sonra güçlü, uzun hac 

yolculuğundan sonra ruhsal deneyimin ışığıyla dolu, ruhta erdemlerle dolu olarak gelmenizi istiyorum, 

öyle ki alçakgönüllülükle yüzünüzü kaldırabilesiniz ve size ilahi öpücüğünü vermek için yaklaştığı anda 

Baba'yı görebilesiniz ─ ruhunuz için tüm mutluluk ve mükemmellikleri içeren bir öpücük. 

10 Tüm denemelerde muzaffer olmak için, Üstadın size öğrettiklerini yapın: Gözlerinizin her zaman 

tetikte olması ve ayartmalara kapılmamanız için izleyin ve dua edin. Kötü olanın sizi ayartmak, sizi alt 

etmek, sizi yenmek ve zayıflığınızdan yararlanmak için burnunun büyük olduğunu unutmayın. Anlayışlı 

olun ki, sizi beklerken onu nasıl fark edeceğinizi bilebilesiniz. Her ne kadar bu dönemde Beni takip etmek 

için zafer kazandığınız büyük denemeler ve ayartmalar yaşamış olsanız da, içinde bulunduğumuz yılda 

çok büyük denemeler ve ayartmalar yaşayacaksınız. 

İçinizdeki mücadele büyüktür, insanlığın bağrındaki mücadele büyüktür, evrendeki ruhani mücadele de 

çok büyüktür. Bu benim hükümdarlığım, adaletim ve gücüm için belirleyici bir zamandır. Ve şimdi 

Benimle birlikte olanlar, Benim Sözümden öğrenenler, şu anda kendilerini Benimle güçlendirenler, 

muzaffer olabilmek için, insanlığın üzerine gelmekte olan büyük sınavlarda ayakta durabilmek için her 

şeyi bilmeli ve anlamalıdır. 

11 Size sadece kendiniz için değil, başkaları için de izlemeyi ve dua etmeyi öğretiyorum ki, duaları 

aracılığıyla hemcinslerine sezgi aktaran, onların tehlikeleri ve ayartmaları hissetmelerini sağlayan ruhani 

peygamberler gibi olabilesiniz. Çünkü bu şekilde insanlığı vahim kötü kararlardan kurtarabilirsiniz. 

Bu bazıları için anlaşılmaz, bazıları içinse imkânsızdır ama ben size söyleyeyim: Kutsal Ruh'un 

Üçüncü Çağ'da öğrencilerine getirdiği şey budur: ruhanileştirme, ruhun ruhun öğretisiyle açılması, böylece 

yukarı doğru evrimleşebilmesi, ruhani ufkunu, filizlenmek için uygun alanını keşfedebilmesi, cennetin 

merdivenini bulabilmesi, böylece yükselirken her zaman Üstadın varlığını, üzerine yaslandığı ve 

mükemmelliğe yaklaştığı basamaklı merdiveni bulabilmesi. 

12 Her birinize çağrıda bulunduğum o dönemde ilk dürtüyle içsel aydınlanmayı ne kadar az kişi 

hissetti. Ruhlarının mucizeyi önceden gördüğünü, ruhlarının ilahi vaadin gerçekleşmesinin şimdi içlerinde 

bir gerçeklik haline geldiğini hissettiğini itiraf eden ne kadar az kişi vardı: Efendinin dönüşü. Ama kaçınız 

şüphe ağlarına ve çelişki ruhuna takılıp kaldınız? 

13 Sözüme ve Huzuruma gitmek isteyen diğerleriniz şölenlere, zevklere, dünyevi aşklara ve 

duygulara, insani işlerinize kapıldılar ve Efendi sizi beklemeye devam etti. Ama sonunda, benim 

yardımımla ruhunuz zafer kazandı ve Varlığım tarafından "imkânsızın" mümkün olduğuna, vaadimin 

gerçeğe dönüştüğüne ikna edilmek üzere Bana geldi. 

14 Henüz zayıfken sınandığınıza göre ─ şimdi güçlü olduğunuza göre ne kadar daha güçlü 

olacaksınız! 

15 Baba, öğrencilerinin üzerine büyük karışıklıkların ya da ayartmaların gelmesine izin verir mi? 

Doğrusu ben size diyorum ki: Şüphesiz ben buna şimdi izin veriyorum. Ancak bu denemelerde günaha 

yenildiğinizi görmek niyetiyle değil ─hayır, ama karanlığı aydınlığa çevirebilmeniz ve düşmanlarınızı 

yenerek onları dost ve kardeş haline getirebilmeniz için ─böylece siz de insanların günahlarının üzerine 

yükselebilir, iyilik ve erdemin izlerini bırakarak insanları iyi insanlara dönüştürebilirsiniz. Bu nedenle, 

denemelerin sizi etkilemesine izin vereceğim. Size nasıl geçeceğinizi zaten söyledim: İzleyerek, dua 

ederek ve öğrettiklerimi uygulayarak. 

16 Üzerinize gelmekte olan ve yakında gelecek olan bu sınavlar nasıl olacak? Birçok yönden. 

Bazılarını zaten yaşadınız, bazılarını yaşıyorsunuz ve bazıları da daha sonra gelecek. 

Ruhunuzda ne üzüntü ne de korku olacak. Her gün size bir doyum ve ekmek getirdiği gibi, her gün de 

size bir acı getirir. Bu denemeleri hayatın size verdiği ve öğretilerimi uygulamanız gereken büyük dersler 

olarak kabul edin. 

"Çocuk-öğrenciden" ileri seviyedekilere kadar hepinizin yol boyunca sınavları olacak ve Ben şimdiden 

size uyanık olmanızın Benim isteğim olduğunu işaret ediyorum. Hiçbirinizin bu tür sınavlarda başarısız 

olmasını istemem. Eğer biri sendelerse, onu yoluna geri döndürmek için her zaman yanında bir dost eli, bir 

kardeş eli olacaktır. 
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Eğer biri uyuyorsa ve uykusunda şaşırırsa, uyuyana gidin ve onu uyandırın. Eğer uyku derinse ve 

uyanmazsa, uyanık olan kişi uykuya dalan kişi için nöbetçi olsun. 

17 Sizleri bu şekilde eğitiyorum, sizleri bu şekilde hazırlıyor ve tam bir uzlaşmaya hazır hale 

getiriyorum ki, siz de nasıl bağışlayacağınızı bilesiniz. 

18 Düşünün, insanlar, uzun zaman önce yaşadığınız ve Davama olan sevginizden dolayı mutlulukla 

üstesinden geldiğiniz birçok denemenin, yolunuzda tekrar ortaya çıktıklarında sizi umutsuzluğa düşürüp 

düşürmediğini bilmiyorsunuz. Hastalıklar ya da yaşamınız için gerekli olan şeylerin eksikliği sizi anlık 

olarak merhametimden şüpheye düşürmüyor mu, hazırlığınızdan şüpheye düşürmüyor mu bilmiyorsunuz. 

19 Size tüm bunlardan bahsediyorum çünkü ayartı tüm sanatlarını, tüm güçlerini öğrencilerimi 

etkilemek için kullanacaktır ─ spiritüalizm içinde yalnız olmayan öğrencilerimi, çünkü onlar tüm dünyada 

bulunmaktadırlar. Seyrek de olsa dağıldıklarını görüyorum ama her yerdeler çünkü onları ben gönderdim. 

Ruhlarını erdeminde, Bana olan sevgisinde, başkalarına olan sevgisinde sınamak, onu eğip bükmek, 

ona bu dünyanın zenginliklerini, dünyevi, geçici ihtişamları, ihtişamın görkemini ve dünyevi büyüklüğü 

sunmak için aranacaklar. Ama ben sizi insan aklıyla uyardığım gibi, bütün öğrencilerimi de vahiy ve 

sezgiyle uyarıyorum. 

20 Uyanık olun, diyor Efendi size! Dünyevi yaşamda kısa süre içinde denemelerle karşılaşacak ve 

çoğu zaman bu denemelerde zafer kazanacak olsanız da, ruh için başka denemeler de gelecektir. 1950 yılı 

sona eriyor ve bu halkımın içinde kendilerini hazırlamamış olan herkes benim ses taşıyıcılarımı, ruh 

dünyamı, kilise liderlerini ve aynı zamanda "işçileri" ayartacak. 

21 Sözümün durdurulmasını kabul etmeyen pek çok kişi ayağa kalkacak ─ bu tezahür olmadan zaten 

yaşayamayacaklarını hisseden herkes, Üstattan kararını geri almasını, kararını değiştirmesini ve halkı için 

yeni kararnameler çıkarmasını istemek için ayağa kalkacak. Ancak tüm bunların içinde ayartı olacak, 

tohumlarını ekecek ve istisnasız tüm ses taşıyıcılarının yüreklerine acı verecektir. Uyanık ve dua ederken 

bulduğu, ruhuyla aydınlanmış kişiler üzerinde bunun hiçbir etkisi olmayacaktır. Ancak hazırlıksızlıktan, 

isyandan, kafa karışıklığından ve terk edilme korkusundan etkilenmiş bulduğu kişilere kesinlikle ilham 

verecek, onlarda bir taban bulacak ve bu kalpler öğretimi büyük ölçüde çarpıtma hakkını kendilerinde 

göreceklerdir. 

22 Baba'nın ilahi kararlarını değiştirmesine neden olabilecek kişi kimdir? Size doğrusunu söyleyeyim, 

İsa bile bunu Baba'dan almamıştır. 

İkinci Çağ'da Üstat'ın kurban edileceği saat yaklaştığında, İsa bahçenin yalnızlığını aradı ve 

öğrencilerine eşlik etti. Elçilerin yüreklerini keder kapladı, ağır denemelerin önsezisi onları baskı altına 

aldı. Ancak İsa'nın yüreği de büyük bir üzüntüyle delinmişti. Sonra Üstat öğrencilerine, "Benimle birlikte 

birkaç dakika izleyin ve dua edin" dedi. Ama Efendi izlerken ve dua ederken, bunu sadece o öğrenciler 

için değil, tüm dünya için yaptı. 

23 Üstadın kalbi bir an için herkes tarafından terk edilmiş, yanlış anlaşılmış ve yalnız hissetti ve 

vücudundan kanlı terler döküldü. Bu, İsa'nın bakışlarını ve sesini yükselterek Baba'ya şöyle dediği zaman 

oldu: "Tanrım, eğer mümkünse, bu çok acı kâseyi benden al. Ama benim isteğim değil, senin isteğin 

yerine gelsin." 

24 Oğul'un, eğer mümkün olsaydı, Baba'nın Kendi iradesini geri almasını istemesi karşısında ─ Baba 

bu sözleri işitti mi? Size doğrusunu söyleyeyim: Hayır. Bu yazılmış ve kararlaştırılmıştı ve tüm 

Efendilerin Efendisi, ruhun beden üzerinde zafer kazanması için Kendisini o kutsanmış beden üzerinde 

hissettirmeliydi. Uyumakta olan öğrencilerimin yanına döndüğümde onlara, "Ruh isteklidir, ama beden 

zayıftır" dedim. 

25 O beden için ne kadar da sevgi doluydu! 

26 Üçüncü Zaman doruk noktasına yaklaşıyor ve bu nedenle Üstat izlemenizi istiyor. Evet, bu 

çağdaki öğrencilerim. Her ne kadar İkinci Çağ'dakiler o kutlu ve ciddi saatte uyudularsa da ve Rab herkes 

için izleyip dua ettiyse de, bugün sizden günaha düşmemeniz ve Baba'nın aranızda Kendi isteğini 

gerçekleştirmesine izin vermeniz için izlemenizi ve dua etmenizi istiyorum. Ve eğer O, ayrılış saatini 

bildirmişse, Sözünü geri çekeceği anı size işaret etmişse, o zaman sizin için büyük bir deneme olsa bile, 

Rab'bin yüksek emirlerine itaat etmelisiniz. Ama Ruhumun sonsuza dek hazır olacağını, Kendimi ruhtan 

ruha tanıtacağımı ve ruhsal dünyamın sizin için ayağa kalkacağını ve sizi koruyacağını zaten biliyorsunuz. 
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27 Bu kadar uzun bir süre boyunca aldığınız bu tezahürlere alıştınız, onlara büyük ölçüde alıştınız, bu 

yüzden bu tezahürlerin kesilmesinde acı hissediyorsunuz. Ama bu acı karşısında güçlü olun çocuklarım, 

bu deneme karşısında yüksek ruhsal gelişim düzeyinizin işaretlerini verin. Ama size gerçekten 

söylüyorum: Bu güne iyi hazırlanmış olarak ulaşan tüm ses taşıyıcıları, ölümün kendilerine bile kısa bir 

süre için dokunduğunu hissedeceklerdir. Ama onları daha sonra ayağa kaldıracağım. Diğerleri ise 

kendilerini yetim kalmış gibi hissedeceklerdir. 

Ama eksik olan tek şey ─kaybedecekleri tek şey─ fiziksel sesin, insan sözünün sesi olacak, çünkü 

ışığımın, ruhumun ve ilhamlarımın titreşimi sizi her yerde takip edecek. Ve ruhsallaşmanız ne kadar büyük 

olursa, Kutsal Ruh'un size açıklayacağı şey de o kadar büyük olacaktır. 

28 Ah, keşke tek bir kalabalıkta birleşmiş olan bu zamandaki tüm öğrencilerime öğretimi gerçekten 

verebilsem ─ keşke tüm halkım bu uyarıları duysa! Ancak bu dönemin son anı yaklaşıyor ve ben sizi hala 

bölünmüş, ruhen uzak, birinin diğerine sevgisi olmadan buluyorum. Yine de, yüreklerinizin en safından 

ruhani saygı ve hayırseverlik doğmaz; ama tüm çocuklarımın yüreğine ilahi tohumlar olarak ektiğim 

erdemler vardır ve lütuf yaşamına yeniden doğmak için ruhun evrimini beklerler. 

29 Sadece ruhsallaştırma size birliği verecektir. Benim İşimde ruhaniliğe erişene kadar, ne merhamet, 

ne anlayış, ne de sevgi olacak ve bu erdemler olmadan Benimle birleşemeyeceksiniz. Birbirinizle 

birleşmenizi istiyorum ki siz Efendinize, ben de size tanıklık edebilelim. İnsanlar arasında "Bu Benim 

Efendim" dediğinizde, ben de tüm dünya halkasına "Bunlar Benim öğrencilerim" demek istiyorum. Ama 

ben hâlâ senin üzerinde çalışmak zorundayım, sen de öğrenmek ve çalışmak zorundasın. 

30 Benimle birlikte ilerleyin, ey çocuklarım, çünkü her sınavı geçmeniz için size yardım edeceğim. 

Yolunuzda karanlık kalmaması için size ışık vereceğim. Her zaman uyumanıza izin vermeyen sevgi dolu 

sesiniz olacağım. Ve bu bildiri aracılığıyla size son sözü söyleyeceğim o saat yaklaştığında, ki zaten çok 

yakındır, o zaman aranızda ruhani bağlılık, teslimiyet, gerçek anlayış ve ilerleme kaydetme çabası 

bulacağım. Ama isteğime karşı çıkanların vay haline! Sesimi taşıyanları baştan çıkaranların vay haline! 

Günah ağlarına düşmelerine izin verenlerin vay haline! Çünkü hiç kimse onun cahil olduğunu 

söyleyemeyecek, hiç kimse benim adalet mahkemem önünde ne yaptığını bilmediğini iddia edemeyecek. 

Hangi spiritüalist 1950'nin sonunda insanın bu tezahür biçiminin sona ereceğini bilmez? Yüksek 

konseylerimde buna yalnızca benim karar vermem gerektiğini kim bilmiyor? Benim acımasız bir yargıç 

olduğumu kim duymadı? 

31 Bu yüzden size son sözümü söylediğimde, ki bu "Esenliğim sizinle olsun!" olacaktır, materyalde 

sessizlik olacaktır. Babanız artık sözlerini insan zihni aracılığıyla söylemeyecektir. Bana itaatsizlik eden 

ya da emrime karşı gelen çocuklar için herhangi bir ceza vermedim, darağacı kurmadım ─o kritik 

zamanda Beni sınayanlar için. Kendilerinin sanığı olacaklar, vicdanlarının önünde sanık olacaklar. Kendi 

cezalarını imzalayanlar olacaklar ve aynı zamanda onların cellatları olacaklar. 

32 Ama hangi meyveyi verebilecekler, insanların kalplerine hangi özü dökebilecekler? Bu şekilde 

itaatsizlik içinde yükselecek olan kişi, kendi eliyle kendisini yetkiden, armağanlardan ve görevlerden 

yoksun bırakacaktır. 

33 Seni kandıramam! Ben asla yalan bir eylem içinde değilim, Kendimi karanlıkta gizlemem. Benim 

gerçeğim her zaman çıplaktır. Ama insanlar Ruhumun çıplaklığını göremedilerse, bunun nedeni görmek 

istememeleridir. Gerçeğimi sizden hiçbir giysi aracılığıyla gizlemiyorum. Benim çıplaklığım ilahidir ve 

saftır, Benim çıplaklığım kutsaldır ve onu evrendeki tüm varlıklara göstereceğim. Bunun bir sembolü 

olarak, dünyaya bir erkek olarak çıplak geldim ve sizi çıplak bıraktım. 

34 Bana Ait Olanlar arasında her zaman gerçeğin hüküm sürmesini istiyorum, çünkü Ben her zaman 

sizin gerçeğinizdeyim ve olacağım. Sevginin aranızda olmasını istiyorum ve Benim sevgim her zaman 

sizin sevginizde olacaktır. Sadece tek bir gerçek, tek bir gerçek sevgi vardır; ve bu gerçek ve bu sevgi 

içinizde olduğunda, sizin sevginiz ve gerçeğiniz benim olacak ve benim gerçeğim ve sevgim de sizin 

olacak. 

35 Öğrencilerimin böyle olmasını istiyorum, çünkü 1950'den sonra bile meditasyon anlarında, 

toplantılarınızda, yalnız yürüdüğünüzde onlarla konuşmaya devam edeceğim. Birlikte olduğunuzda, her 

zaman yolunuzu kesen ve onu sizinle birlikte yürümeye davet etmenizi isteyen bir yolcuyla 

karşılaşacaksınız ve o zaman ilhamlarım büyük olacak ve ruhunuzun rahatladığını hissedecek ve şöyle 
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diyeceksiniz: "Baba'nın ötelerden gönderdiği şeyi, ses taşıyıcısının zihni aracılığıyla asla söylemedi. 

Bunun nedeni Baba'nın aramızda çalışmaya devam etmesidir." 

36 İşte bu alçakgönüllülükle, Kendimi size tanıtabilmek için duyduğum bu istekle, sizi gerçekte 

görmek istiyorum. Çünkü gelecek için hala büyük dersler saklıyorum ─ bu süre içinde size teslim 

etmediğim her şeyi. 

Benim Ruhsal Dünyam ruhunuza gelecek ve bu sizi rahatlatan ve yolunuzda sizi neşelendiren güçlü bir 

teşvik olacaktır: Baba'nın yakınlığı, O'nun ve Ruhsal Dünyasının gerçek varlığı, Krallığının aranızdaki 

yakınlığı. 

Kalabalıklara gittiğinizde, onlara tanıklık edecek ve onlara Benim ve Ruhsal Dünyamın sizinle birlikte 

olduğunu, insan aklı aracılığıyla aktarıldığını ─ Baba ile konuşanların ve Benim kutsanmış Varlıklarımla 

sohbet edenlerin sizler olduğunu─ söyleyeceksiniz. 

37 Eğer dünya size "Bu düşünce alışverişi ve ruhani sohbetler sona erdi mi?" diye sorarsa. O zaman 

şöyle demelisiniz: "Baba ile diyalog ebedidir. O, gelişimlerinin başlangıcından itibaren çocuklarını aramış 

ve her an yarattıklarıyla düşünce alışverişinde bulunmuştur. Ancak zaman içinde O, daha iyi, daha 

mükemmel, daha yüksek ve daha ruhani bir tezahür arayışına girmiştir." 

Eğer bu sadelikle konuşursanız, insanlık birçok ilahi vahyi anlayacak ve ruhun benim gerçeğimi 

anlamasını engelleyen karanlık gözbağının düşmesine neden olacaksınız. Bu şekilde, onların benim 

büyüklüğümü tanımalarına ve kalplerinden fanatizm ve putperestliğin yok olmasına neden olacaksın. 

38 Bu şekilde, gururlu binalar, altın ve gümüş sunaklar, şatafat dolu törenler yıkılmalı, hepsi 

kendiliğinden yıkılacak, sadece zamana yenik düşecektir. Ama insanların yüreklerinde yaşayan 

putperestlik, fanatizm tapınağı, Benim isteğime göre yıkılacak, yok edilecektir. Ve Beni en çok inciten 

insanlardan, kalplerinde sakladıkları her şeyi alacağım, böylece bu küfürlerden hiçbir iz kalmayacak. 

39 Ey İsrail'in kutsanmış halkı! Benim gücüm ve ışığımla dolun. Sözümde size her zaman zor 

denemeler ve acı verici olaylar bildiriyorsam, bu kendinizi onlardan koruyabilmeniz ve onlardan tek parça 

halinde çıkabilmeniz içindir. Ama aynı zamanda Sözümde her zaman yüreğinize ve ruhunuza merhem, 

sevinç, güven ve umut akıtırım. 

Kalbinize yeryüzünde daha iyi bir yaşamı duyuruyorum ve hazırlıyorum. İster bir çocuk, ister bir genç, 

ister olgun yaşta bir erkek ya da kadın olsun, insan kalbinizi rahatlatıyor ve kutsuyorum ─ ve yolunuza 

bereket yağdırmak için yaşam yolunda yeni fırsatlar açıyorum. 

Size dünyada huzur bulmanın, ağızda tatlı tat bırakan meyveleri tanımanın en iyi yolunu öğretiyorum. 

Bir gözyaşı vadisi olan bu dünyada sizi mutlu edebilecek ve huzuruma layık kılabilecek izin verilen işlerin 

hangileri olduğunu size öğretiyorum. Çocuklarınızla, ebeveynlerinizle, kardeşlerinizle, akrabalarınızla ya 

da arkadaşlarınızla ve halklar arasındaki sevgi bağlarınızı güçlendiriyorum. 

Ayrıca ruhunuza bir kez daha, elde ettiğiniz erdemler sayesinde ulaşabileceğiniz yüksek ötesi yaşamı 

öğretiyorum. 

Çünkü istisnasız hepiniz, hangi anda oraya varacağınızı bilmeden, kaçınılmaz olarak öbür dünyaya göç 

etmek zorunda kalacaksınız; çünkü ölüm sadece yaşlılıkla, sadece hayatın tükenmesiyle gelmez ─ 

herhangi bir saatte, herhangi bir günde, en beklenmedik anda gelir. Unutmayın ki hepiniz ─ kesinlikle 

hepiniz ─ bu hayatı geride bırakacaksınız. 

40 Ama eğer yaşadığınız bu insan hayatından zevk alıyor ve onu keşfediyorsanız ─eğer zevk aldığınız 

ve acı çektiğiniz, çok çalıştığınız ve aynı zamanda hizmet ettiğiniz bu hayatı hiç tam olarak 

bilmediyseniz─ bunun üzerinde olan diğer hayat nasıl olacaktır? Ruhunuz bir şeyler bilir ama bu bir şeyler 

her şey değildir. 

Bazıları daha fazla, bazıları daha az ─ hepsi ruhun "vadisinde", o yüksek bölgelerde, bu dünyadan daha 

yüksek dünyalarda yaşamışlardır. Ama yine de, ruhunuz her zaman başka dünyalara girmeye hazır 

olmalıdır ─ en son terk ettiğiniz dünyaya değil, ruh mükemmelliğine giden merdivenin daha yüksek bir 

basamağındaki başka, daha yüksek bir dünyaya. 

İşte bu yüzden size geldim, işte bu yüzden sizinle dünyevi yaşam hakkında değil, aynı zamanda ruhun 

yaşamı hakkında konuşuyorum. Çünkü o daha uzun, mükemmel bir yaşamdır, çünkü o sonsuza dek 

kalacağınız evdir ve oraya ulaştığınızda perişan olmanızı istemiyorum. Ruhunuzun kapımı çalmaya layık 

olmadığını hissetmesini istemiyorum ─ Bu hayattan diğerine geçerken kafanızın karışmasını istemiyorum. 

Çünkü bu adım önemlidir, gerçekten bir sınavdır, bir mücadeledir. 
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41 Tüm düşüncelerinizi insan hayatından çıkarmıyorum. Size bir beden veren, ruhunuzu 

bedenlendiren benim. Sizi yeryüzünde yaşamanız için gönderen, bu gezegeni her türlü armağanla, doğal 

krallıklarla, elementlerle, beslenmeniz, korunmanız, tazelenmeniz ve gelişmeniz için yararlılık dolu 

yaratıklarla süsleyen ve kutsayan benim merhametimdir. Sizi evlendiren, büyümeniz ve çoğalmanız için 

size yetki veren benim. 

42 Emeğinizin araçlarını ellerinize veren, bu emeği ve meyvelerinizi kutsayan Benim. Alnınızdaki teri 

kutsayan benim. Bu nedenle, görevinize gerçekten bağlı olduğunuz sürece sizi görevinizi yerine 

getirmekten alıkoyacak kişi ben olamam. Ancak bunu yapmanız gerektiği gibi, alçakgönüllülükle, 

kendinize karşı saygı ve şefkatle ve ayrıca başkalarına karşı şefkatle yerine getirin, o zaman en az dünyevi 

çabayla kalbinize huzur ve tatmin verecek bir meyve toplayacaksınız. 

43 Ancak bu görevlerin, sizi birleştiren sevgilerin, duyguların ve bağların yanı sıra, ruhunuz için, 

kalbinizin, zihninizin ve tüm varlığınızın tüm hareketlerini yönetmesi gereken o yüce varlık için, bedensel 

kabuğunuzu yöneten o varlık için, Benim hizmetkârım olan ve bedeninizin bu olması gereken o varlık için 

de dikkat ve zaman talep ediyorum. Ayrıca ona kendini tefekkür etmesi, çalışması, gelişmesi, Tanrı'ya 

ibadet etmesi, Babasına ve diğer ruhlara karşı ruhani görevleri için zaman tanımanızı istiyorum. 

44 Doktrinimde ve Yasamda her zaman tüm yasaları, tüm görevleri, tüm ibadet biçimlerini 

birleştirdim. Aynı şekilde, bu Üçüncü Çağda, yeni fanatizme düşmemeniz, gizliliğe ve günaha 

düşmemeniz ve tüm görevlerinizi yerine getirirken sade olmanız için, ruh fanatikleşmesin ve beden 

kabuğu görevlerini zorlaştırmasın diye, ruh kalbe ya da zihne engel olmasın diye, beden de istekli olsun ve 

vicdan bedende kendini hissettirsin diye, o da ruhu görevlerini yerine getirmekten alıkoymasın diye, bu 

genişlikle size gelip talimat veriyorum. 

45 Bunlar benim öğrencilerim. Ne mutlu benim dersimden gerçekten yararlananlara. Bu deneme 

yılında, ayartmaların ve karışıklıkların yolunuza çıkacağı bu yılda izleyenler ve dua edenler kutsanmıştır. 

Bu şekilde güçlü olabilir, dua ederek, oruç tutarak, öğretimi izleyerek her şeyin üstesinden gelebilir ve 

nasıl birleşeceğinizi, birbirinizi seveceğinizi ve merhamet göstereceğinizi bilirsiniz. Tezahürlerimin ortaya 

çıkmasında engeller istemiyorum, aranızda farklılıkların ortaya çıkmasını istemiyorum, ancak anlayış ve 

merhamet, kardeşlik ve sevgi her zaman üstün gelsin, uysallık ve alçakgönüllülük. O zaman sizi 

ödüllendirmeye ve bu halkın bağrında Sözüm aracılığıyla Kendimi tanıtmaya devam edeceğim. 

46 Hepinize dikkat edin, kendinize dikkat edin ki iyilik ve barış sonunda farklılıklarınızın üstesinden 

gelebilsin, krallığım yalanların, karanlığın ve kötülüğün krallığını sizinle birlikte fethedebilsin. 

47 Kendimi sizde muzaffer olarak yükselteceğim ─ Babanızı içinizdeki kötülüğü yenen Ev 

Sahiplerinin Kralı olarak ve kendinizi de ruhsal onurla dolu, hoşnutluk ve iç huzuruyla dolu askerler 

olarak görmenizi istiyorum. O zaman Evrensel Uyum ilahisi zaferlerin en büyüğünde duyulacaktır ─o 

zafer gelecektir ama ne Babanızın ne de sizin sevginiz sayesinde "yenildiğiniz" için üzülmeyeceğiniz o 

zafer. "Yenilenlerimiz" ruhlar olmayacak ─ kötülük, tüm karanlıklar, günahlar ve kusurlar olacak. 

Baba'nın zaferi, karanlığa ve kötülüğe kök salmış tüm geri kalmış ruhların kurtuluşunda olacaktır. 

Eğer herhangi birinin kaybolacağına inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer tek bir ruh bile kurtuluşa 

ermeseydi, ben artık Tanrı olmazdım. İblis olarak adlandırdığınız herkes aynı zamanda Tanrı'dan gelen 

ruhlardır ve bugün hala kayıplarsa, onlar da kurtuluşu bulacaklardır. Gerçek ışık ne zaman onların içinde 

olacak? O zaman, ışığın ruhani ev sahipleriyle birlikte, dualarınızla, sevgi ve merhamet çalışmalarınızla 

onların cehaletine ve günahlarına karşı savaşın. 

48 Babanızın ve sizin mükemmel mutluluğunuz Rab'bin Büyük Günü olacaktır. Evrensel Ziyafet, 

hepiniz O'nun Sofrasında Ebedi Yaşam Ekmeğiyle beslendiğinizde gerçekleşecektir. 

 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 328 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Ruh ve beden olarak huzuruma hoş geldiniz! Çünkü her ikisi de kendilerini yeniler, Benim ilahi 

özümde doyurur ve günün işine devam etmek için kendilerini Bende güçlendirirler. 

2 İşte benim ruhum ve işte sizinki de! 

3 Baba ve çocuklar mevcuttur, birbirlerine yüz yüze sevgiyle bakarlar, birbirlerini tanırlar, 

birbirlerini severler ve birbirlerini kutsarlar. Size gerçekten söylüyorum, insanlar, şimdiye kadar hiçbir 

zaman ruhunuz Bana ulaşmanın kesin yolunu bulamadı. Bugün Beni bir yücelme, dünyevi görevlerden 

kurtulma, gerçek bir tövbe ve ruhsal duaya giden yolu bilme anı aracılığıyla buluyorsunuz. 

4 Artık sizi Bana bağlayacak, Beni yücelttiğinize ve Beni hoşnut ettiğinize inanmanızı sağlayacak 

tövbe egzersizlerinin, törenlerin ya da ayinlerin zamanı değildir. O dönemi çoktan geride bıraktınız. 

Ruhunuz kendini özgürleştirdi ve Üçüncü Zaman'da ruhani kanatlarını açarak ve sonsuzlukta ustalaşarak, 

kendini Bana yükselterek ve aktararak ve kendini dünyevi acılardan ve zorluklardan kurtararak kendini 

yeniliyor. 

Yükseldikten sonra bedenine geri döndüğünde, gücünü ve ışığını ona iletir, onu yükseltir, güçlendirir 

ve rahatlatır. Ruh, bir yetişkinin küçük bir çocuğa yaptığı gibi, kendi bedenini kucağına alarak onu yaşam 

ve ışık yollarında taşır, inanç ve umutla canlandırır. 

5 Zaman geçtikçe, ruhunuz zayıf hissetmeyi bırakır, benim öğretilerim ve denemelerinde ve 

mücadelesinde edindiği ışık sayesinde daha güçlü ve daha güçlü hisseder. Bu nedenle, insanları eğitmek, 

onlara keşfetmedikleri dersleri göstermek ve onlara ısrarla ve kararlılıkla hakikate giden yolu ─bu 

dünyanın huzuruna, mutluluğa ve ruhun ebedi huzuruna götüren yolu─ göstermek üzere sizleri benim 

yerime bırakabilmek için, öğrencilerimin ışık, ruhaniyet ve sevgi dolu bu çalışmanın havarileri olduklarını 

görmek istiyorum. 

6 Yüksek tahtımdan Evrensel Işınımı gönderiyorum. Var olan tüm yaratıkların üzerine sevgiyle 

yayılır ve dökülür. Ama sizlerle, seçilmiş insanlarla, ışınım insani bir kelime, zihnin kavrayabileceği bir 

kelime haline gelir ve içeriği aydınlatılmakta olan ilahi öz ve ilahi gizemdir. 

Sözüm tüm halkıma iner ve size doğrusunu söyleyeyim, çocuklarım sık sık, "Sözün böyle bir 

tebliğcisinde ve böyle bir cemaatte aldatma var" demiş olsalar da, her türlü aldatmaya ve hazırlık 

eksikliğine rağmen, Ruhum mevcut olmuştur. Size sık sık söylediklerimi hatırlamıyor musunuz? 

Çocuklarımın kusurlarına ya da hazırlık eksikliklerine bakmıyor muyum? 

7 Şimdi benim zamanım. Bu, Baba için, çocuklarına olan sevgisinden dolayı Kendisi tarafından 

dayatılan tamamlanma zamanıdır. Tam da mücadele ettiğim ve ışığım ve sevgim aracılığıyla fethedeceğim 

günahınız karşısında neden geri durayım? 

8 Hiç kimseyi aldatıcı olarak kınamayın, hiç kimseyi yalancı ya da lekeli olarak kınamayın. 

Hepinizin Benim öğrencilerim olduğunuzu, şu anda Benden bir şeyler öğrenmekte olduğunuzu görmüyor 

musunuz? 

1950'den sonra, Evrensel Işınım artık aranızda bir insan kelimesi haline gelmediğinde, o zaman 

gerçekten "Vay, vay!" Evrensel Işınımın kendisini bu zamandaki gibi tezahür ettirmeye çalışan kişiye ─ 

hazırlığı ne kadar büyük olursa olsun ─. Çünkü büyük ruhaniyetine ve hazırlığına rağmen, itaatsizliği 

nedeniyle aldatıcı olacaktır. 

Bu vahyin başlangıcından 1950 yılına kadar sahip olduğunuz şekliyle Baba'nın varlığına artık 

güvenmeyeceğiniz zaman olacaktır, çünkü Benim yasalarım ve hükümlerim değişmez. Ben işimi asla 

değiştirmem, benim adaletim acımasızdır ve öğrencilerim Babalarıyla uyum içinde, O'na itaat ederek ve 

O'nunla tam bir mutabakat içinde yaşamalıdır. 

Yine de, Üstat olarak sizi temin ederim ki, büyük hazırlıksızlıklarına ve kusurlarına rağmen, şimdi, 

tezahürüm sırasında Kendimi tanıttığım ve Kendimi tanıttığım ve merhametimi kalabalıkların üzerine 

döktüğüm sözün aktarıcılarını affediyorum. Saflık ve mükemmellik olan Sözümde, "bedenin" kusurlarını 

fark ederlerse, insan kusurlarını affedebilmeniz ve meyvenin manevi "tadında" Rabbinizin varlığını, 

gücünü ve özünü nasıl keşfedeceğinizi bilmeniz için size ağacı meyvesinden tanımanızı öğrettim. 

9 Şu anda ruhunuzda manevi bir hatırlama kitabı yaratıyorum ve ilahi talimatıma dayanarak, 

Sözümün maddi bir kitabı da yaratılıyor. Bu, gelecek nesiller için, sizden sonra gelecek nesiller için 
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bıraktığım İlahi Ahit'tir. Ama size doğrusunu söyleyeyim: onlar sizin kusurlarınızın "tadını" 

bilmeyecekler. 

Sözüm ─ister ruhunuzun koruduğu, ister kâğıda kaydedilmiş olsun─ mükemmel olacak, lekesiz, saf 

olacak, hiçbir kirlilik ve kusur içermeyecek ve mucizevi gücüyle insanın susuzluğunu, ruhun susuzluğunu 

gideren billur gibi berrak bir su olacaktır. İnsan ruhunun birçok kez kutlama yaptığı ekmek ve şarap 

olacaktır. Parlayan bir deniz feneri ve aynı zamanda Kutsal Ruh'un ışığıyla aydınlatılmış, yol arayanların 

ya da kaybolmuş kazazedelerin güvenli limana ulaşmak için yönlerini keşfedebilecekleri bir yol olacaktır. 

10 Spiritüalizmin dünyada yerleşmesi size zor, hatta imkânsız görünmemelidir. Çünkü tarlaları 

verimli kıldım ve size emanet ettiğim tohum çimlenmeye elverişlidir. Tarlalar onu bekliyor ve hepsi 

hazırlanmamış olsa da, bazıları ekilmeyi bekliyor, diğerleri temizleniyor ve bu temizlik Babanızdan gelen 

adalet, deneme, bilgelik ve sevgi serpintisidir. 

11 Şimdi halklara, ırklara, dillere ve renklere bölünmüş olan insanlık, İlahi Ruhumdan kendi yargı 

paylarını, her birine ait olan denemeleri, mücadeleyi, potayı ve her bir kişi ve her bir ırk için sağladığım 

kefareti alıyor. Ama Benim yargımın temelinde sevgi olduğunu, Baba'nın insanlara gönderdiği 

denemelerin sevgi denemeleri olduğunu ─ bu ziyaretlerde talihsizlik, kıyamet ya da sefalet varmış gibi 

görünse bile, hepsinin kurtuluşa, iyiliğe yönelik olduğunu biliyorsunuz. Tüm bunların ardında yaşam, 

ruhun korunması ve kurtarılması vardır. Baba her zaman Savurgan Oğul'un kendisini en büyük sevgiyle 

kucaklamasını bekler. 

12 Beni tanımayan bütün ırklar var, yasalarımdan inatla uzak duran, öğretimi bilmek istemeyen, 

zamanının geçtiğini düşündükleri için ona karşı çıkan halklar var. Beni anlamamış olanlar, dünyevi 

özgürlükler konusunda ısrar edenlerdir. Onlar aynı zamanda iyi olanı genellikle cömertliklerinden değil 

kendi çıkarlarından dolayı yapanlardır. 

Yine de her halk ve ırk için Benim adaletim ve denemelerim vardır ve bunlar, kalplerini ve ruhlarını 

sanki sürülebilir tarlalarmış gibi verimli kılmak ve işlendikten sonra içlerine tohum, Benim sevgimin, 

Benim adaletimin ve Benim ışığımın ebedi tohumunu yerleştirmek için gün be gün gelir. O halklar Benden 

sevgiyle söz edecek, o ırklar umutlarını Bana bağlayacak ve bu insanlığın tüm halklarının ruhlarında 

sevinç şarkıları, tüm insanların tek Rabbine övgü ve sevgi koroları yankılanacak. 

13 Ancak, şimdi bir sınama ve mücadele zamanıdır. Tanrınız bile şu anda savaşıyor. O, her şeyin 

Rabbidir ve sizi Kendi askerleri olarak atamıştır. 

Bugün hâlâ zayıfsınız ve kendinize güvenmiyorsunuz. Sınavları ölçer, mücadeleyi hayal eder ve 

ruhunuzun ve kalbinizin korkaklaşmasına izin verirsiniz. 

Ruhunuz kendi içinde bir terazi yaratır ve terazinin sağ kefesine bu insanlığın iyiliğini, sol kefesine ise 

kötülüğünü koyar. İyiliğin sadece bir mısır tanesi, kötülüğün ise yüz kile gibi olduğunu gördüğünüz sürece 

ne yapacağınızı bilemezsiniz. Sonra kendi içinize bakıyorsunuz ve ne adil, ne erdemli, ne de kutsal 

olmadığınızı görüyorsunuz ve kötülük içinde körelmiş, nefret içinde katılaşmış, tutkular, ahlaksızlıklar ve 

sefalet içinde maddeleşmiş olan bu insanlığın kurtuluşunu yalnızca adil, erdemli ve kutsal olanların 

sağlayabileceğini düşünüyorsunuz. 

14 Kendi mabedinizi yargılıyor ve onda kendi küçük sununuzu, zayıf alevinizi görüyorsunuz. 

Başkalarının kutsal alanını işgal ediyorsunuz ve artık insanların çılgınca gidişatını durduracak bir dizgin 

olmadığını görüyorsunuz. O zaman Tanrı'dan söz ettiğinizde dinlenmediğinizi ─ ruhun yetilerinden söz 

ettiğinizde size gülündüğünü─ düşünürsünüz. 

15 Size açıkladığım bu Çalışmada size emanet ettiğim paha biçilmez değerdeki hazineye neden bu 

kadar az güveniyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim: kutsal ya da doğru olmadan, insanlar arasında 

büyük kurtuluş işleri, insanlar arasında büyük mucizeler yapabilecek ve insanlar arasında örnek 

olabileceksiniz. İnsanlara örnek olmaları için bu insanlığa azizler ve mükemmel varlıklar gönderecek 

olsaydım, onlara benzemeleri bile imkansız görünürdü! 

İnsanların arasına, doğrulara, azizlere dönüşmeden, yenilenmenin, tövbenin, cesaretin, Baba'nın 

öğretisinde gayretin, özlemin, ilerlemenin ve ruhsal gelişimin örneğini nasıl bırakacaklarını bilen 

günahkârlar göndereceğim ve bunlar sizlersiniz! 

16 Ruhunuz bir gün mükemmelliğe ulaşacak, ama ne zaman olacağını bilmiyorsunuz. Baba sizi 

zorlamayacaktır, siz de adımlarınızı zorlamayacaksınız. Ancak yine de asla durmamalısınız. Adımınız 

yavaş olsa bile, her zaman sağlam ve yukarı doğru olmasını istiyorum. 
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17 İnsanlar arasında savaşmak zorunda kalacağınızı mı? ─ 

Bu doğru. Şimdi iletmekte olduğun bu Sözü sana getirmek için insan aklı aracılığıyla Kendimi tanıttığıma 

dair onların arasında taşıdığın tanıklıktan kuşku mu duyulacak? Bu kesin. Yine de bu sizi gücendirmesin, 

çünkü insanlık her zaman Benim varlığımdan ve bu dünyaya gelişimden şüphe etmiştir ve bunun nedeni 

insanların kendilerini tanımamalarıdır ─ çünkü insanlık, Baba tarafından sevildiğini söylemesine rağmen, 

bu sevginin boyutunu asla anlamamıştır ─ çünkü Rabbini tanıdığına inanmasına rağmen, O'nun en güzel 

niteliklerinden birinin alçakgönüllülük olduğunu bilmemektedir. Bu nedenle, insanlara her zaman 

alçakgönüllü bir şekilde geldim, ilahi tezahürlerimde asla tüm gücümü, tüm ihtişamımı ya da tüm 

görkemimi kullanmadım. O zaman insanlar Bana bakamadılar, Bana karşı da koyamadılar! 

18 Kendimi her zaman sınırladım ama alçakgönüllülükle, sevgiyle ve şefkatle sınırlamadım. Çünkü 

bugün seni hangi sevgiyle seviyorsam, İkinci Zaman'da, İlk Zaman'da da aynı sevgiyle sevdim ve sonsuza 

dek seveceğim. Size gerçek olarak söyleyebilirim ki, Baba sizi siz var olmadan önce sevdi. 

19 Aranızda kendilerine şu soruyu soran öğrenciler var: "Sevgi dolu, saflık ve mükemmellik dolu bir 

babadan doğmuş olmasına rağmen ruhumuz neden iyilik ve erdemde kalamadı ve sebat edemedi?" Efendi 

sana cevap veriyor: Ruhunuzu dünyaya gönderdim, Baba'da var olan tüm niteliklerle donattım ve onu 

Yaratıcısına benzer bir çocuk olarak yarattım. Dünyadaki yürüyüşü için kendisine bir beden emanet 

edilmiştir, ancak beden zayıf olduğu için bu beden ruh için sınavların ve mücadelenin nedeni olmuştur. 

Ruhun gücünü test etmek için böyle ─baştan çıkarılabilir─ olması gerekiyordu. 

20 Erdem kendini yalnızca sınamada gösterir. Işık en güçlü şekilde karanlıkta parlar, ışık aydınlıkta 

parlamaz ve bu nedenle ruhunuzun sınanması ve arındırılması gerekliydi. Çünkü ruhunuzun bir başlangıcı 

vardır, ancak masumiyetinde hiçbir değeri yoktu, deneyimden, gelişimden ve mükemmellikten yoksundu. 

Bunun için, daha yüksek başka bir aşamaya yükselebilmesi için yaşamın daha düşük bir aşaması emredildi 

ve böylece, Baba'nın huzuruna mükemmel ve saf bir ruh ─ışıkla dolu, tüm yeteneklerinin ortaya 

çıkmasıyla gelişmiş, tüm yetilerinde mükemmelleşmiş, mücadelede kazanılmış birçok erdemle dolu, 

kendisinin, Babasının ve yaşamın bilgisiyle dolu, kökeninin, ne için yaratıldığının ve nereye geri 

döndüğünün farkında olan─ olarak varana kadar, mükemmelliğe giden merdivenin yedi basamağını 

tırmanmaya devam etti. 

21 Ruh, dünyevi yoldaki mücadelesinin başlangıcında bedende karşılaştığı gibi, sonsuz sayıda 

deneme ve ayartmayla da karşılaştı ─bazıları elle tutulur, bazıları görünmez denemeler─ ayartmalar ve 

denemeler o kadar güçlüydü ki, onu beden aracılığıyla alaşağı ettiler ─bazıları görünür, bazıları ise 

yalnızca ruh, kalp ve zihnin hassas telleri tarafından algılanabilirdi. 

22 Ruh, başlangıcından itibaren her yönden sınanmıştır. Kötülük tarafından sınandığına göre ─ 

Baba'nın çocuklarını ayartmak için kötülüğe sahip olabileceğini düşünüyor musunuz? Size doğrusunu 

söyleyeyim: Hayır. Ama kötülük de sizin kökeninizde var, ruhun ve "bedenin" zayıflığına, baştan 

çıkarıcılığına neden oldu. 

Ruhlar kendi güçlerini nasıl kullanacaklarını bilmedikleri ve "beden" ayartmalara yenik düştüğü için ─ 

Baba bu durum karşısında ne yaptı? Şeytani güçlerin sizi sınamasına izin verdi. Bir kez ve binlerce kez, 

size emanet ettiğim Kendi ışığımı sizde sınamak için, Benim olan kendi erdeminizi sınamak için, acılarda, 

zor kriz zamanlarında, yaşamın kaosunda sizi arındırmak için buna izin verdim, öyle ki bu denemeler ve 

bu zor olaylar sırasında ruhunuz mükemmelleşmek, yasayı yerine getirmek için vesileler bulabilsin ─ 

hemcinslerinize ve Babanıza Benim yasalarımdaki gücünü ve kararlılığını kanıtlamak için vesileler. 

23 Benim yasamı her zaman sezgisel olarak biliyordunuz ─ iyiliği emreden ve kötülüğü mahkûm 

eden yasamı. Sezgisel olarak her insan, yeryüzündeki ilk adımlarından itibaren neyin iyi olduğunu fark 

eder ve kötülüğün olduğu yerde onu keşfeder. Ama siz ilk insanlar gibi, Musa'nın gelişinden önce 

halkımın olduğu gibi, doğal yasada kalmayı başaramadınız. Var olma sürecinde olan halkım İsrail'in 

Musa'nın gelişinden önce Babalarını tanımadıklarını mı sanıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, öyle 

olmadı. 

Bu insanlığın başlangıcından beri Beni tanıyan biri olmuştur ve onun aracılığıyla Ben başkaları 

tarafından tanınmışımdır. Ama insanlar arasında kötülük iyilikten daha fazla ağırlık kazanınca, insanlara 

iyiliği hatırlatmak için gelmem gerekti, Sina'da olduğu gibi Kendimi insanlara görünür ve elle tutulur 

kılmak için Kendimi fiziksel olarak algılanabilir hale getirmem gerekti, Yasamı Musa'nın önünde ilan 
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ettiğimde, halkı tarafından kuşatılmıştı ve ona taşa oyulmuş olarak verdim ve onu halkına gönderdim, 

böylece tüm uluslar arasında tohum olacaktı. 

24 Bu yasa sayesinde halkım kurtuldu, özgürleşti, bu dünyada refah ve mutluluğa kavuştu ve ahiret 

için umutlandı. Ama yasamın yozlaştığı gün, ona alışma günü geldi ve yine kötülük iyiliğe bile ağır basana 

dek yayıldı. 

Bu emirler yavaş yavaş saptırıldığında, insanlar Benimkiler içinde yeni yollar yaratmaya başladığında, 

yolları düzleştirmek ve onları gerçeğin yoluna bağlamak, insanları gerçeğe ve iyiye çekmek, onları adalet 

ve sevgi yoluna davet etmek ─ aldatıcıları ifşa etmek, yanlış olan her şeyi, tüm batıl inançları yok etmek 

ve onlara şunu söylemek için, insanlar arasında insan olan Mesih olarak tekrar gelmem gerekti: "Yasa 

budur, o İlk Zamanlarda teslim ettiğim şey buydu!" 

25 Benim bu gelişim sayesinde, yeryüzünün yeni halkları ve yeni ırklar da aynı şekilde yolu, huzuru, 

manevi mutluluğu, beslenmeyi ve ahiret için umudu buldular. 

26 Bu insanlık uzun bir çağ boyunca Cennetin Krallığı'nın zengin ziyafetiyle beslendi. Ama işte, bu 

yemek de kirletildi ve zaten bu haliyle aç insanlara getirildi, öğretilerim tahrif edildi, öğretilerim aynı 

şekilde çarpıtıldı ve yanlış yorumlandı. Çocukların yasayı yerine getirmeleri ve Tanrı'ya tapınmaları 

Baba'nın emrettiği gibi değildi ve bu nedenle halka geri dönmek ve böylece bir vaadi kurtarmak gerekli 

hale geldi. Çünkü insanlar arasındaki varlığımın zaman zaman gerekli olduğunu önceden biliyordum. 

Bu nedenle, şimdi Rab'bin geçmiş çağların yasasının, daha önce geçen iki çağda bolca kutsandığınız 

vahiylerin, öğretilerin ve mucizelerin hesabını sormak için size tekrar geleceği önceden bildirilen çağdır. 

27 Buraya gelmemin sebebi de bu. Çünkü bedenin zayıflıklarına teslim olduğunuz için, üzerinizde var 

olan kötülüğün o doğaüstü gücü altında hem görünen hem de görünmeyen ayartılara kapıldığınız için 

iyilikte sağlam duramadınız ve orada kalamadınız. 

28 Sizce o İlk Zaman'da Benim gelişime tanıklık edenlerin hepsi bu olay karşısında iman etmişler 

midir? Gerçekten, hepsi değil! 

29 Sizce bu vahiy başka ülkelere, putperestlerin ülkelerine götürüldüğünde herkes tarafından inanıldı 

mı? Hayır. Birçok kişi Yasa'nın tanrısal bir iş olduğunu anlamadı. Aksine, bunun insanların işi olduğuna 

inanıyorlardı. Ama bu yasa yerleşip doğruluğu kendi eylemleriyle ortaya çıktığında, o zaman büyük 

imansızlar onu araştırdılar. 

30 İkinci Çağ'da da durum aynıydı. Binlerce kadın ve erkek Beni duydu. Birçok kişi gerçekten iman 

etti, ama daha da fazlası şüpheye düştü ve o adamın Mesih olduğunu değil, diğerleri gibi bir insan 

olduğunu düşündü. Onların imansızlığı yüzünden O'nun Sözü anlaşılmaz ve karışık hale geldi ve sadece 

iyi inananlar için makul ve açık oldu. Bu nedenle, inanmayanlar tarafından bana karşı savaşıldı, alay edildi 

ve zulüm gördüm ve çektiğim acılar, yaptıklarım, mucizelerim inanmayanlar tarafından ilahi işler olarak 

değil, insanların işi olarak görüldü. 

31 Doktrinim kendi tezahürleriyle insanlığa yayıldığında, şahitlerim de aynı şekilde gerçek 

öğrencilerim, gerçek şahitlerim olduklarını kanıtladıklarında, inançsız insanlık Doktrinime dönüştü, tövbe 

gözyaşları döktü ve aynı şekilde öğrencilerim oldu. 

32 Bunun şu anda da gerçekleşiyor olmasına neden şaşırmalısınız?  

33 Bazıları sizin tanıklığınızdan ve Benim Kendimi insanlara akıl yoluyla tanıttığımdan kuşku 

duyacaktır. Bazıları, gözlerini Benim Sözümü içeren bu maddi kitaplara çevirdiklerinde, bunun ilhamla 

alınmış ilahi bir eser olduğundan şüphe edeceklerdir. O zaman her şeyi size, insanlara, insan kibrine 

bağlayacaklar, çünkü bu insanlıkta güvensizlik var. Ancak güvensizliği ve inançsızlığı, insan 

kardeşlerinizi kınamadan, onunla kendinize şiddet uygulamadan görmezden gelmelisiniz, çünkü 

güvensizlik ve inançsızlıktan sonra imanın kendi eylemlerinizin bir sonucu olarak geleceğini biliyorsunuz. 

İşlerinizi görsünler, tanıklıklarınız gerçekten ışıkla dolu olsun, öyle ki dünyayı dönüştüren ne 

kitaplarınız ne de sözleriniz olsun, ama tanıklığınızı mühürlediğiniz iyi işleriniz olsun ki, Ben sizinle 

birlikteydim, Kendimi ışınım aracılığıyla bir ses taşıyıcısı, İlahi Ruhum tarafından bu şekilde belirlenmiş 

bir insan aracılığıyla tanıtmak için "bulutta" geldim. 

34 Sizi dünyanın her yerine göndereceğim, çocuklarınız da Kutsal Ruh'un öğrencileri olacak ve 

onların çocukları da benim tohumumu taşıyacak. Ama size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizm ve Kutsal 

Ruh'un gelişi karşısında bu insanlığın, bazılarını aranızda gerçekleştirdiğim, bazılarını da geleceğe 

hazırladığım olağanüstü olaylarla temellerinden sarsılması için sizinkinden sonra üç kuşak geçmesi 
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gerekmeyecek. Aynı şekilde, kötülüğün krallığını da yavaş yavaş ortadan kaldıracaksınız. Bu güç, sevgi ve 

adalet çalışmalarınız sayesinde giderek daha fazla parçalanacaktır. 

35 Spiritüalizme geçen her insan bu krallığa ait olan bir kişi eksilmiş olacaktır. Ama eğer size sevgi 

ve ışık çalışmalarınızla kötülük atmosferinin üstesinden gelme görevi ya da misyonu verdiğime 

inanıyorsanız, size doğrusunu söyleyeyim, henüz onu tamamen yenebileceğiniz zaman gelmedi, o hala 

sizden daha güçlü. Ama size söylediğim bu sözler nedeniyle silahlarınızı saklamayın ve onları 

kullanmaktan çekinmeyin ─ hayır, çocuklarım. Unutmayın, kılıcınız her şeye kadir olmasa da, Ben her 

şeye kadirim ve kılıcınızın içindeyim. 

36 Ayartmalarla savaşın, tuzakları keşfedin, baştan çıkarıcı ağları ve ipleri yırtın, öte dünyanın 

perdesinin arkasına saklandıklarında sezgilerinizle onları keşfedin, insanlar arasında veya insanların 

mücadelelerinde saklandıklarında onları keşfedin ─ her zaman savaşın. 

Sana söylüyorum: Bu savaşta Benimle birlikte olacaksın. Karanlığa ve var olan tüm kötülüğe karşı 

büyük bir savaşçı olarak onun içindeyim ve sonunda son darbeyi vuran ve fetheden Ben olacağım, 

yanınızda duran Ben olacağım ve fethetmeme yardım edenler sizler olacaksınız. Günaha ve kötülüğe karşı 

nihai zafer size, halkıma, bu zamanda gelmeyecek. Bu gücü bir süreliğine bağlamak zorunda kalacağım, 

ancak bunu yaparken gösterdiğiniz erdemler size hesap verecektir. 

Bu gücün bağlı olacağı zaman, iyiliğin insanın kalbinde kök salmasına, iyiliğin her şekliyle 

güçlenmesine hizmet edecektir. O zaman, insan iyilikte güçlendiğinde, adaletimin terazisinde iyilik 

kötülükten daha ağır bastığında, ayartmanın tüm biçimleri bir süre daha serbest bırakılacak ve bu süre 

zarfında onu yenen benim kılıcım değil, sizin kendi silahlarınız olacaktır. 

37 Ben sadece sonsuzluktan izleyeceğim, çünkü o zaman düşmanı yenmek için gerekli güce sahip 

olacaksınız. Erdem tüm biçimleriyle bu dünyada hüküm sürecek ve ayartma ne bir köşe, ne açık bir kapı, 

ne de bir oda bulacak ve en büyük tuzakları, en büyük tuzakları ayartma gücünün son unsuruna kadar 

etkisiz hale getirilecektir. Onların krallığı yıkılıp bölündüğünde, zaferinizin başlangıcı gelecek ve karanlık 

ışığa dönüşecek, kötülük iyiliğe dönüşecek ve kayıplar bulunacak. 

38 Bakın, bu ruhunuzdaki zafer olacak ve o zaman övgülerinizi söylediğinizde, bu ışığın, adaletin ve 

sevginin zaferi olacak. Çünkü bu dünyadan başarısız olarak ayrılmayacaksınız, ayartılarak mahvolmuş 

olarak ayrılmayacaksınız. Hayır, çocuklarım. Uzun zamandır düşmüş olmanıza ve bu tuzaklardan düşmeye 

devam edecek olmanıza rağmen, zafer gününüz gelecek ve askerin komutanının önünde ayağa kalktığı 

gibi siz de yüzünüzü kaldırıp Rabbinize bakacaksınız. 

39 Millet, sizi yaklaşan savaşlar için hazırlıyorum. Sizi tüm savaşlarda daima muzaffer görmek 

istiyorum. Ancak bu zaferlerin gururunuzu okşamasını istemiyorum. Onlar sizin gösterişiniz için değil, 

Benim krallığım için kazanılan zaferler olmalıdır. Bunlar, ruhani alçakgönüllülüğünüz için kendi 

yüzünüze bile yansımayan derin, içten tatminler olmalıdır. 

40 Sevgi ve merhamet dolu çalışmalarınız bilinmeyecek, aranızda kendi dindaşları arasında 

uygulanan hayırseverlikle eğlenen Ferisiler olmayacak. Sessizce iyilik yapanlar olacaksınız. 

Zaten Kutsal Ruh'un zamanında yaşıyorsunuz ve ruhunuz şimdi onun aracılığıyla iyilik yapmak için 

tüm kapasiteleriyle ortaya çıkıyor. Yalnızca yeryüzünde sahip olduğunuz malları değil, aynı zamanda 

aklınızın, kalbinizin ve ruhunuzun sahip olduklarını da verebileceksiniz. Sözlerinizle, dünyevi kişiliğinizle 

yapamadıklarınızı dua ederek yapın. Benimle konuşun, Bana yükselin ve oradan büyük merhamet ve sevgi 

işleri yapabileceksiniz. 

Ancak vicdanınız size ihtiyaç sahiplerine vermek için maddi bir şeyden vazgeçmeniz gerektiğini 

söylüyorsa, bu faydayı bir dua ile değiştirmeye niyetlenmeyin. Bencilliğinizi ruhani dualarla gizlemeye ya 

da saklamaya çalışmayın. Sizin yapabileceklerinizi Baba'nın yapması gerektiği arzusunu beslemeyin. 

41 Vicdanınızın size her zaman emir vermesine ve ne şekilde hayırseverlik yapmanız gerektiğini 

söylemesine izin verin ve bu hayırseverlikte kendinize ait bir şeyden ayrılmanız gerekiyorsa, kalbinizin 

bundan pişmanlık duymasına izin vermeyin. Elinizi uzattığınızda mutluluğu ruhunuzda hissedeceksiniz. O 

zaman yüreğiniz de Babanızdaki sevinci bekleyecektir. 

42 Sizi insanlık arasındaki büyük savaşlara hazırlıyorum ve size söylüyorum: Bugünün insanları 

ahiretle ilgileniyor ─gerçekten hepsi değil ama yine de insan yeryüzünün her noktasında ruhani olanı 

araştırıyor, Rabbin gizli hazinesini keşfetmeye çalışıyor, kitapları tartışıyor ve inceliyor, insanlar 

felsefelere ve bilimlere nüfuz ediyor. 
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Bunun nedeni Benim aranmam, varlığımın herkes tarafından hissedilmesi ve Beni bulmaya 

çalışmalarıdır. Ruhlar Benim sevgi ve bağışlamanın kaynağı olduğumu bilirler ve bu yüzden günahlarına 

rağmen Beni aramaya cesaret ederler çünkü bağışlanmayı ve kurtuluşu umut ederler. Benim tükenmez bir 

merhamet kaynağı olduğumu ve aynı zamanda açlıklarını ve susuzluklarını giderecek yiyeceklerle dolu bir 

sofra olduğumu bilirler. 

43 Bu arayışta insanların güçlenmediğini ve kendilerini hazırlamadığını mı düşünüyorsunuz? 

Çalışmalarında gelişme ve ilerleme kaydetmediklerini mi düşünüyorsunuz? Evet, millet. Bir kez yola 

çıktığınızda, şaşıracaksınız. Başka ağaçların gölgesinde beslenen ─size sunduğum meyvelerden başka 

meyveler yiyen─ hemcinslerinizle konuşursanız, onların da beslendiğini, onların da güçlü olduğunu 

göreceksiniz. Ve savaş anı geldiğinde, aklınızın, bilginizin ve ruhani yükselişinizin kılıcını kullanmanız 

gerektiğinde, insan kardeşlerinizin kılıcının da ışık gücüne sahip olduğunu deneyimleyeceksiniz. 

44 Savaşabilmek için uyumayın, zaferin farkına varmayı öğrenin. Çünkü çoğu zaman zafer sizin 

yenilginizde olacak, düşmanın yenilgisi ise sadece görünürde olacaktır. Zafer kendi içinizde olacak ve 

sonrasında sizi yenmiş gibi görünen kişinin yüzüne yansıyacaktır. 

45 Beni anlayın, millet. Çünkü sessiz olmanız gereken, gerçek bir alçakgönüllülükle boynunuzu 

eğmeniz gereken an gelecek ve o zaman düşman üzerinize çıkacak ve darbesini indirecektir. Ama sessiz 

kalacaksın, kasten boynunu eğeceksin ve daha sonra o kişinin ruhunda filizlenen tohumları göreceksin ve 

ışık ve sevgi kılıcının darbesinin kardeşinin ─düşmanının değil─ kalbinde derin bir yara açtığını ve bu 

yara sayesinde o kalbin kibrinin geçip gideceğini ve Üstadın tohumunun gireceğini göreceksin. 

46 Zaten deneyiminiz vardı, çünkü sık sık mabedime gelip Bana şöyle diyordunuz: "Efendim, bir 

kalbe büyük bir sevgi ektim, ama kulakları Beni duymadı, soğuk ve katı kaldı ve dudakları Benimle alay 

etti." 

Ama Üstat sevgiyle gülümsedi, içinizi huzur ve umutla doldurdu ve size şöyle dedi: Bekleyin, çünkü 

tohumunuz kaybolmadı, o kalbin dibine ulaştı. Oraya bırak! Yağmur yağdıracağım ve onu verimli 

kılacağım. Şimdilik elinizin kaldıramadığı yabani otları ve kayaları ben kaldıracağım. Ama bunun için dua 

edin, bunu unutmayın, ruhen dua edin ve memnuniyetinizin ve mutluluğunuzun zamanının geleceğini 

umun. 

Ancak bu zaman geç geldiyse, içinizde şüphe uyanmasına neden olmuştur. Ama kuşku sonsuza dek 

sürüp gitmesin diye size şöyle dedim: "Ektiğiniz tohumu hatırlayın. Görünüşte kayboldu, ama onun yerine 

bir çalı büyüdü. Meyve verebilmesi için onu şimdi besleyin." O zaman sizin ve diğerlerinin sevinci 

büyüktü. 

47 Sizleri sabırsız olmamanız için hazırlıyorum, öyle ki ruhani sabır misyonun yerine getirilmesini 

belirleyecektir. Çünkü size bir kez daha emanet ettiğim tohumun, yeryüzündeki tohum gibi filizlenmek 

için bir zaman sınırı yoktur. Sonsuzluk içinde ortaya çıkar ve bu zaman hem kısa hem de uzun olabilir. 

Bunu siz bilemezsiniz, sizin göreviniz sadece dua ve sevginizle onu beslemek ve korumaktır. 

48 Üstat sizi ayrılışından sonraki zaman için bu şekilde hazırlar. Bugün insan zihni aracılığıyla 

sözümü duyduğunuzda yaşadığınız mutluluğun ben ayrıldıktan sonra da devam etmesini istiyorum. 

İnsanlar, istiyorum ki ─ruhum o yüce ötede, ister bireysel ister toplu olarak dua yoluyla size yaklaşmayı 

beklerken─ çocuklarımın kalbinde bugün gördüğüm mutluluğu ve sevinci göreyim; Baba'nın size verdiği 

her şeyin ve akıl aracılığıyla tezahürüne koyduğu son noktanın tam bilgisiyle, O'na sonsuz şükranlarınızı 

sunmaya geldiniz; dudaklarınızın gizlediği ama ruhunuzda yanan bir övgü şarkısıyla O'na şunu söylemeye 

geldiniz: "Baba, bize ne kadar çok şey bahşettin! O zamanlarda ruhlarımız ne kadar da zevk alırdı! Ruhları 

nasıl da ışıkla doldurdun ve insanlığa ne kadar değerli bir miras bıraktın!" 

49 Sizi öyle mutlu görmek istiyorum ki ey insanlar! Aranızda geride kalmış bir ruh görmek 

istemiyorum, imansızlık içinde dolaşmaya devam eden, günahlarının ve lütfumu kullanmamasının 

ortasında saçlarını ayıran birini görmek istemiyorum. İnsanlar arasında birlik görmek istiyorum, öyle ki 

kendi ruhumda onların ışıltısını ve 

aşağıdakileri ifade eden duaları hissedebilir: BIRLIK, BARIŞ VE IYI NIYET ─ INANÇ, UMUT VE 

MERHAMET. 

50 Böylece bu erdemlerin ruhunuz tarafından geliştirildiğini ve rüzgârda, sonsuzlukta bir sancak gibi 

dalgalandığını görmek istiyorum, böylece size tüm halklara, Beni gerçekten bekleyen ve Mesih'in, 

Kurtarıcı'nın insanlara dönüşünü yanan bir yürekle özleyen halk kitlelerine doğru yola çıkma emrini 
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verebilirim. Bazıları şöyle der: "Efendi zaten aramızda, ama O görünmez." Size diyorum ki, bu ruhların 

sezgileri ve önsezileri kutlu olsun. Diğerleri ise, "Hayır, O henüz gelmedi, İkinci Zamanda olduğu gibi 

gözle görülür ve dokunulur bir şekilde gelmelidir" derler. Bunun nedeni, "bulutu" ─ bu Üçüncü Zaman'da 

içinde geldiğim ruhani bulutu unutmuş olmalarıdır. 

51 Bu vaadi tamamen unutmuş olan ve ne izleyen ne de dua eden başkaları da vardır. Ama siz 

hazırlandınız, size Üçüncü Çağ'ın vahyi canlı bir sesle verildi, böylece tereddüt etmeden, tam bir güvenle 

hemcinslerinize gidebilir ve büyük kalabalıklar karşısında korkuya kapılmayabilirsiniz. 

Çünkü zamanı geldiğinde sorguya çekilecek ve tanıklığınızla kalpleri tatmin edeceksiniz. İnananlar 

lejyonlar oluşturacak, inanmayanlar da böyle oluşturacak ve savaşacak. Ancak imansızların orduları 

yakında yok edilecektir, çünkü o zaman Kutsal Ruh'un üstünlüğü ele geçireceği zamandır. Çünkü o tüm 

kalplere sızacaktır. 

52 Kendinizi güçlendirin, öğrencilerim, kendinizi besleyin, Benimle iyi olun, dünyevi denemeleri 

geçin, yaşam karşısında cesur olun. Sizi etkileyen acılara kayıtsız kalmayın; çünkü bu mihenk taşı sizi 

mükemmelleştirecektir. Acıyı lanetlemeyin ya da ona beddua etmeyin, aksine onu kutsayın. Acı kadehinin 

sizin tarafınızdan içilmesi gerekiyorsa, için. Eğer mayaları sizin tarafınızdan içilemiyorsa, ben onları 

içeceğim. Ama sadık ve sabırlı olun. 

Acıya "bedenden" çok ruhla bakın ya da bedenden çok ruhla hissedin, o zaman ruhunuzun 

meditasyonlarında ne kadar çok güç bulacağınızı deneyimleyeceksiniz. Ruhun ruha ve bunun da bedensel 

kabuğuna ne kadar ışık verdiğini deneyimleyeceksiniz. Ruhunuzda tüm acıları yatıştıran ve iyileştiren ilahi 

merhemi, gerçek merhemi bulacaksınız ve onun sayesinde gerçekten iyileşeceksiniz. 

53 Gerçek spiritüalist olun, benim gerçek müridim olun, ey insanlar! O zaman yoldaki tüm dikenler, 

tökezleyen bloklar ve engeller hafifleyecek ve hafifletilecektir. Geçici olarak omuzlarınıza binen bu yük, 

meditasyon yapar ve dua ederseniz açıklanamaz bir şekilde hafifleyecektir. Bunun açıklamasını kendi 

içinizde bulacaksınız. Çünkü ruh yükselir ve güçlü bir şekilde yükselir ve "bedenini" güçlü kılar. Bu 

nedenle, yüce bir yaşam sürmenizi istiyorum ki oradan bu yaşama hükmedebilesiniz ve ruhunuz tüm 

denemelerde savaşıp galip gelebilsin ─ böylece oradan "bedene", onun tutkularına, zayıflıklarına ve 

zorluklarına hükmedebilsin. 

54 Halkım, o zaman barış ve Baba'nın krallığı elinizin altında olacak ve siz hala bu dünyada yaşarken, 

ruhunuz Baba'nın barış krallığının bir sakini olacak! 

55 Bu, bu sabahki adanmışlığımda size talimat olarak verdiğim öğretici sözümdür. Onu ruhunuza alın, 

içinde Üstadın tüm sevgisi vardır, içinde gelecekte ayağa kalkmak ve savaşmak için cesaret veren bir silah 

vardır. 

56 Üstat size şu anda tüm insanlık için dua edin diyor ve tüm ruhani kardeşleriniz için gerçek anlamda 

dua edin! Şimdi dua etme zamanı. Sevgi ve barış Ruhum, tüm çocuklarımı bu kucaklamada, bu merhemde 

ve bu baba kutsamasında sarmak için örtüsünü tüm evrene yayacak, ey İlahiyatımın kutsanmış insanları! 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 329 
1 Daha yüce şeyleri keşfetmek için bilginizi artırmak isteyen sizler kutsanmışsınızdır. 

2 Açıkça görmek isteyenler mutlu ve kutsanmışlardır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, gözlerinizi 

örten bağın düşmesi için Sözümü incelemeli ve kavramalısınız. 

3 İnsan iki kat suçludur. Sadece öğretilerimi öğrenmesini engelleyen o sargının düşmesi için çaba 

göstermediği için değil, aynı zamanda ruhani sevinçlerin zararına dünyevi zevklere yönelten bedenin 

bağları içinde kendini tükettiği için. Böylece tutkularının kölesi haline gelir ve yenilenme iradesi yok olur. 

4 Körler körlere rehberlik etmek ister ve benim öğretimi takip etmeyenler günahkârlara rehberlik 

etmek ister. İnsan zayıftır çünkü kendini benim sözümle yenilemek ve arındırmak için bir başlangıç 

yapmak istememiştir. Kendisine bahşedilen gücü, yani kötü alışkanlıklarına karşı mücadele etme ve 

kendini aşma iradesini kullanmak istememiştir. 

Ruhunuz bu savaşı kazandığında, özgürleştiğinizi söyleyebilirsiniz. Ruhunuz "beden" üzerinde 

egemenlik kurduğunda, yırtıcı hayvanların bile sevgi çağrınıza nazikçe boyun eğeceğini göreceksiniz. 

5 İnsan kendini ruhsallaştırdığında, Kutsal Ruhumun ışığı sayesinde Tanrı'da ve doğada gizem 

olarak gördüğü her şeyi anlayacaktır. 

6 İşleriniz ya da düşünceleriniz tam tersini söylerken Bana inandığınızı söylemeyin. Gün gelecek, 

ruhsallaşmanız sayesinde, Benim sizde olduğumu ve sizin de Bende olduğunuzu hissedeceksiniz. Eğer 

Benim gerçek öğrencilerim olmak istiyorsanız, bu ruhsallaşmayı arayın. 

7 Sofram hazır, gelin ve kendinizi sonsuz yaşamın ekmeğiyle besleyin, kendinizi benim sevgi 

derslerimle hazırlayın, ışığımla cehaletinizi giderin, kendinizi tutkulardan kurtarın, ışığın çocukları olun. 

8 O zaman çalışmalarınız ve ruhanileşmeniz, ruhunuzun Babanızı yüceltmek için söylediği bir ilahi 

gibi olacaktır. 

9 Kendinizi hazırlayın, öğrenciler, çünkü sizinle bu yolla son kez konuşacağım gün yaklaşıyor ve o 

zaman yeni günü, yeni zamanı beklemek için güçlü olmanız gerekecek, o zaman artık ses taşıyıcılarınızın 

beynini Sözümü ileten araçlar olarak kullanmayacağım, ama ruhen orada olacağım ─ her birinizin ruhuna 

ilhamımı aşılamaya hazır olacağım. 

10 Bu tezahürlerle kendinizi son kez tazelemeniz için sadece birkaç ay kaldı. Ama size diyorum ki, 

mesajım ve vahiylerim üzerinde düşünmek için yeterli zamanınız var, böylece kendinizi çalışarak, dua 

ederek ve gözlemleyerek hazırlayabilirsiniz, böylece güç biriktirebilirsiniz. 

Dostlarınızın yanında durun, düşmüş olanları kaldırın, zor sınavlarında gözyaşı dökenlere teselli verin 

ve attığınız her adımda gerçek bir ruhanileşme izi bırakın. 

11 Size son sözümü söylediğim en önemli saatte görevinin başında olacak olan kişi, savaşta sabit 

kalacak, ayakları üzerinde duracaktır. Ancak yanlış adımlar atan herkes düşecektir, çünkü yalnızca sağlam 

temellere dayanan şeyler daha sonra bu halkın başına gelecek olan kasırgaların gidişatına direnecektir; bu 

nedenle size hakikat, bağlılık, komşuluk sevgisi ve ruhanileştirme temelleri üzerine inşa edilmemesi 

gereken her işin yıkılacağını söylüyorum. 

12 Sözümün anlamını ayırt etmeyi öğrenin ki, ruhunuzu yalnızca ondan besleyebilesiniz. Çünkü 

gördüm ki ─ benim özümü keşfetmeye çalışmadığınız için ─ bunun yerine ses taşıyıcılarının ve ilham 

veren konuşmacıların ifadelerini benimsediniz. Ancak dünyaya getirmek istediğiniz ferahlığın insani değil 

ilahi olduğunu unutmayın. 

13 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ses taşıyıcılarının bedenleri bu kadar yüksek ve zor olan 

görevlerini yerine getirmek için kendilerini hazırlamış olsalardı, mesajımı iletirken dudakları, ilhamımı 

ifade etmek için bu kadar çok konuşmaya ihtiyaç duymazdı ve açıklamalarım saatlerce sürmezdi. 

14 Eğer vicdanlarının sesini anlayıp itaat etselerdi ve insanlara karşı sevgi ve ruhani ışığı 

arzulayanlara karşı merhamet duysalardı, sözlerim birkaç cümleyle sınırlı kalırdı, ancak bunlar şekil olarak 

bile o kadar mükemmel olurdu ki, kendilerini dünyanın en bilgili kişileri olarak görenleri sarsardı. Ve 

mesajlarım sadece dakikalar sürerdi, ancak bunlarda o kadar çok öz aktarılırdı ki, dinleyicilerin ruhları 

zamanın ne uzun ne de kısa olduğu sonsuzluğa taşınmış hissederdi. Ve varlığımı tüm yoğunluğuyla 

hissederdiniz, çünkü ses taşıyıcılarınızın kusurları, kirlilikleri ve toprak ağırlığıyla örtülmezdi. 

15 Ah, çocuklarım, bu anlarda ağladığınızı görüyorum, ama ne yazık ki artık çok geç. Sahip 

olduğunuz misyonun yerine getirilmesinden geriye kalanlar için, mükemmel bir meyve elde etmek için 
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artık yeterli zaman yok ─ ruhsallaşmaya ulaşmak için sürekli bir mücadele sırasında olgunlaşmasına izin 

vermeniz gereken meyve! Yine de sabahın bu son saatlerinde bir şeyler yapabileceksiniz. 

16 Şimdi size hatalarınızı nasıl iyileştireceğinizi anlatacağım, böylece onları artık yanınızda 

taşımayacaksınız, hatta gerçeğin bir parçasıymış gibi diğer insanlara aktarmayacaksınız. 

17 Sözü, sesi taşıyanın dudaklarından duyduğunuz gibi, sakin ve makul bir şekilde alın ve dua ederek 

zihninizi yükseltin. Anlamlarını, özlerini, içeriklerini keşfedene kadar bu dersler üzerinde düşünün. Bu, 

kalbinizde saklayacağınız ve daha sonra insanlığa bir ışık mesajı olarak getireceğiniz ilahi öz olacaktır. 

18 Boş sözlerden, formalitelerden, sembolik eylemlerden ve törenlerden vazgeçtiğinizde, gerçeği 

bilmenizi engelleyen perdeyi yırtmış olacaksınız. Eğer dışsal ve gereksiz olanı reddederseniz, bu 

ruhsallaşmanın sizin tarafınızdan yavaş yavaş hissedilmeye ve yaşanmaya başladığının bir işareti olacaktır. 

O zaman ruhunuz, kalbiniz, zihniniz ve hatta duyularınız artık dışsal ya da önemsiz gösterilerden o kadar 

kolay etkilenmeyecektir. Ruh her şeyde anlamı, gerçeği, yaşamı ve ilkeyi arayacaktır. 

19 Bu öğrencilerden herhangi biri arkadaşlarına saf olanın saf olmayanla, ilahi olanın bedensel olanla 

ve yüce olanın sıradan olanla karıştığı bir mesaj getirebilir mi? Hayır, insanlar, bu iyi öğrencilerin hem 

içerik hem de biçim olarak ışık ve gerçeğin canlı bir tanıklığı olan ilahi bir mesajı yaydıklarını düşünmeniz 

doğal ve doğrudur. 

20 Tanıklığınızı yaymanın başka bir aracı olabilmeleri için Sözümü yazılara dönüştürme işini kime 

emanet edeceğim? Sadece ben biliyorum. Ama gerçekten, size söylüyorum, onları çok sınayacağım ve en 

çok sevgiyi hissedenler arasından seçilecekler çünkü Öğretimin ruhaniyeti kardeşleri arasında yayılıyor. 

21 Bu öğretilerle kendinizi cesaretlendirin ki mitingimin son saatinde sadık kalabilesiniz ve daha 

sonra bu çalışmanın özü, ruhaniyeti ve sadeliği için savaşan askerlerin bir parçasını oluşturmak üzere 

uzaklaşabilesiniz. 

22 Benim bu tohumum insanlığı oluşturan halkların kalplerinde filizlendiğinde, insanların 

yaşamlarında mutlak bir değişim olacaktır. Eski zamanlardaki insanların yaşama, inanma, tapınma, 

"savaşma" ve düşünme biçimleri ile maneviyatı yaşayanlar arasında bir karşılaştırma yapılırsa, hem insan 

yaşamlarında hem de Tanrı'ya ruhsal tapınmalarında gösterecekleri fark ne kadar büyük olacaktır. 

23 Fanatizmin, putperestliğin, materyalizmin ve saçma inanç dogmalarının hüküm sürdüğü o 

zamandan bu yana tek bir taş bile diğerinin üzerinde kalmayacaktır. Atalarınız ve kendiniz tarafından 

gelecek nesillere miras bırakılan tüm hatalar ortadan kaldırılacaktır. İçinde iyiliğin ve gerçeğin özü 

olmayan hiçbir şey kalıcı olmayacaktır. Ama size miras kalan tüm iyi şeyleri koruyacaklar. 

24 Geçmişte olduğundan daha ruhani bir biçimde sunulan bu öğreti, kabul görmek ve bir yer edinmek 

için insanlar, halklar, kiliseler ve mezhepler arasında mücadele etmek zorunda kalacaktır. Ancak kısa 

süreli karışıklık sona erdiğinde, insanlara barış gelecek ve sözümden her zaman taşıdığı anlamı 

aldıklarında sevinecekler. 

25 Tanrısallığım, Ruhsal Yaşam ve varoluşunuzun amacı hakkındaki fikirler doğru kanallara 

yerleştirilecektir, çünkü her insan Üstadınız, O'nun elçileri ve peygamberleri tarafından size benzetmeler 

ve alegorilerle anlatılan her şeyin iyi bir yorumcusu olacaktır. 

26 Bu ifade biçimi insanlar tarafından sadece kısmen anlaşılmıştır. Bu, onların artan ruhsal ve 

entelektüel kavrayış güçlerine göre, onlar için tasarlanmış bir eğitimdi. Ancak her şeyi bir anda bilmek 

istediklerinden, sadece ruhani bir şekilde yorumlanabilecek şeylere maddi yorumlar getirdiklerinden, 

gittikçe daha fazla çelişki ve yanlış fikirlere saplandılar. 

27 Şimdi ışık her ruhta yeniden parlıyor ve bu nedenle o ve o vahiylerin özüne nüfuz edebileceksiniz. 

Ama unutmayın ki ─ eğer Sözümün anlamını ya da özünü gerçekten bilmek istiyorsanız ─ kendinizi bu 

vahiyleri incelemeye, onları ruhsal olarak kavramaya adamalısınız. O zaman basitleşecek, anlamı açık, net, 

basit görünecektir. Gizemler ve onlarla birlikte cehalet de ortadan kalkacaktır. O zaman yeryüzü yavaş 

yavaş ruhani vadiye cehalet perdesine bürünmüş karanlık varlıkları değil, ışık varlıklarını geri 

gönderecektir. 

28 Bu tezahür kendini göstermeye başladığından beri, zihinleriniz benim öğretilerimle aydınlandı, 

ancak hem zihinlerini eğitmiş olanlar hem de eğitimsiz ve cahiller arasında kâfirler de ortaya çıktı. 

29 Bu vahyi inkâr etmek için ne kadar çok argüman var! Bu Sözü yok etmek için ne kadar çok girişim 

var! Yine de hiçbir şey mesajımın gidişatını durdurmadı ─ aksine, bu Çalışmaya karşı ne kadar çok 
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savaşıldıysa, insanların imanı o kadar çok alevlendi ve ne kadar çok zaman geçtiyse, Sözümü ilettiğim 

kişilerin sayısı o kadar arttı. 

30 Buradan çıkarılacak ders şudur: İnsan gücü, ilahi gücün öğütlerini yerine getirmesini asla 

engelleyemeyecektir. 

31 Eğer şimdiki insan, tüm bilimine rağmen, doğanın unsurlarını kendi iradesine boyun eğdiremiyorsa 

─ o zaman gücünü ruhani güçlere nasıl dayatabilir? 

32 Nasıl ki kozmostaki gök cisimleri, insan iradesi onları rotalarını ya da kaderlerini değiştirmeye 

muktedir olmaksızın değişmez düzenlerini takip ediyorlarsa, ruhsal olanın içinde var olan düzen de hiç 

kimse tarafından değiştirilemez. 

33 Geceyi ve gündüzü ben yarattım, yani ışık benim ve onu benden başka kimse tutamaz. Aynı şey 

ruhani yaşam için de geçerlidir. 

34 Ben ruhunuzun ışığıyım ve size ilahi berraklığın hazinesini ne zaman göndereceğimi yalnızca ben 

bilirim. 

35 Hiç kimse hayatın akışının seyrini değiştiremeyecek, hiç kimse ışığın ilerlemesini 

engelleyemeyecektir. Bu nedenle, görüyorsunuz ki ─bildirimim bunca yıldır bu şekilde size kendini 

duyurduktan sonra, bu öğretinin pek çok muhalifinden hiçbiri bildirimin uygulanmasını bir gün bile 

engellemeyi başaramadan, şimdi sonuca yaklaşıyor. 

36 Ses taşıyıcısı ışığımla temas ettiğinde kendini güçlü, yenilmez, zarar görmez hissediyordu ve 

gerçekte de böyleydi. 

37 İnsanlar bu toplanma yerlerinde bir araya geldiklerinde, bunu her zaman dünyadan korkmadan, her 

zaman Benim varlığıma ve korumama güvenerek yaptılar ve onlara inançlarının gerçeğe dayandığını 

kanıtladım. 

38 Bu halka Varlığımın gerçekliğine dair verdiğim kanıtlar ışığında, kalabalıklar gittikçe daha fazla 

akın etti ve Sözümü duyurduğum yerlerin sayısı çoğaldı. 

39 İnançsızların, şüphecilerin ve inkârcıların sayısının arttığını da söylemeliyim. İnsanlık Benim 

hakkımda gerçeğe tekabül eden bir anlayışa sahip olmadığı sürece, Beni inkâr edenler her zaman olacaktır. 

Kafa karışıklıkları yüzünden Beni anlayamazlar, Beni duyamazlar, Beni hissedemezler ve o zaman Beni 

inkâr etmeleri ve kendileri için gerçek olamayacak şeyle savaşmaları gerekir çünkü bu onların 

kavrayışlarının ötesindedir. 

40 Onları affediyorum çünkü niyetleri Bana herhangi bir şekilde zarar vermek değildi ve bunu 

yapmaları da mümkün değildi. Bu kalabalıkların baştan çıkarılma ya da aldatılma kurbanı olduklarına 

gerçekten inanırlar ve onları bu durumdan memnuniyetle kurtarırlar. 

41 Ama başka inkârcılar da gelecek ve bu öğretinin anlamını duyduklarında onun doğruluğu ve 

haklılığı karşısında titreyecekler, güçlerini ve isimlerini tehlikede görerek savaş açacaklar ve 

çalışmalarıma karşı aşağılık silahlarla mücadele edeceklerdir. Bu kalplerle, bu insanlarla savaşmalarına 

neden olan şey ne cehalet ne de dürüst inanç olacaktır ─ kötü niyet, nefret ve insanlığa ışık olma korkusu 

olacaktır. Ama ruh için şafak vakti geldiğinde kimse onun ışığa dönüşmesini engelleyemeyecektir. 

42 Ses taşıyıcılarının dudaklarından dökülen kelimelerin içerdiği ışığın kaynağının ne olduğunu 

biliyor musunuz? Kökeni iyilikte, ilahi sevgide, Tanrı'dan yayılan evrensel ışıktadır. Size yaşam veren o 

ışık saçan Varlığın bir ışını ya da kıvılcımıdır; her şeyi hareket ettiren ve altında her şeyin titreştiği, 

kıpırdadığı ve durmaksızın daireler çizdiği sonsuz gücün bir parçasıdır. İlahi ışıltı dediğiniz şey, ruhları 

aydınlatan ve canlandıran İlahi Ruh'un ışığıdır. 

43 Bu radyasyonun beden üzerinde olduğu kadar ruh üzerinde de, dünyalar üzerinde olduğu kadar 

insanlar, bitkiler ve yaratılışın tüm varlıkları üzerinde de etkisi vardır. Ruh için manevidir, madde için 

maddedir, akıl için akıldır, kalpler için sevgidir. Bilgidir, yetenektir ve öz bilinçtir, içgüdüdür, sezgidir ve 

düzenlerine, doğalarına, türlerine ve gelişim derecelerine göre tüm varlıkların duyularının üzerindedir. 

Ancak kökeni tektir: Tanrı; ve özü tektir: sevgi. O halde, bu yaratıkların zihinlerini aydınlatarak size 

ruhani ışıktan bir mesaj göndermemde imkânsız olan ne olabilir? 

44 Bitkiler, meyve vermeleri için ruhumun onlara gönderdiği yaşam radyasyonunu alırlar. Yıldızlar 

kendi yörüngelerinde dönebilmek için Ruhumun onlara gönderdiği gücü alırlar. Tüm duyularınızın 

erişebildiği mevcut canlı tanıklık olan yeryüzü, bağrından pek çok harikanın ortaya çıkmasını sağlayan 

yaşam radyasyonunu durmaksızın alır. O halde, varlığında Bana benzerliğinin temelini oluşturan bir 
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Ruh'un varlığı bir mücevher gibi parlayan insanın, içinde meyve verecek olan ruhsal tohum olan İlahi 

ışıltıyı doğrudan Benim Ruhumdan kendi ruhuna alması neden imkânsız olsun? 

45 Hepiniz Beni tanıyın ki kimse Beni inkâr etmesin ─ Beni tanıyın ki Tanrı kavramınız gerçeğe 

dayansın ve iyiliğin kendini gösterdiği yerde Benim de orada olduğumu bilin. 

46 İyilik hiçbir şeyle karışmaz. İyilik gerçektir, sevgidir, merhamettir, anlayıştır. 

47 İyilik açıkça tanınabilir ve hatasızdır. Hata yapmamak için bunun farkına varın. Her bir kişi farklı 

bir yoldan gidebilir; ancak hepsi bir noktada buluşursa, ki bu iyi bir şeydir, sonunda birbirlerini tanıyacak 

ve birleşeceklerdir. Bu zamanın insanlarının başına geldiği gibi, kötülüğe iyilik görüntüsü vererek ve 

kötülüğü iyilik olarak maskeleyerek inatla kendilerini kandırırlarsa öyle olmaz. 

48 Ey Benim tezahürüme ve Sözüme inanmayanlar, bu talimat üzerinde düşünün ve ancak ondan 

sonra karar verin. Ama önce şunu hatırlayın: Ben insanların arasındayken, krallığımın bu dünyaya ait 

olmadığını söyledim ve böylece onların Benim evimin ruhani olduğunu anlamalarını sağladım. 

Onlarla ruhsal yaşam hakkında konuştuğumda, bunu benzetmeler aracılığıyla yaptım, çünkü onlara 

Cennetin Krallığını tüm görkemi ve gerçekliğiyle anlatsaydım bunu anlayamazlardı. 

49 İnsanlar alegorik benzetmelerimi ve öğretilerimi yanlışlıkla harfi harfine aldılar, çünkü hayal 

güçlerinde ilahi olan her şeye dünyevi veya insani formlar verdiler. 

50 İnsan zihninin vahiylerime verdiği dünyevi yorum nedeniyle, Ruhsal Yaşam hakkındaki pek çok 

fikir gerçekten çok uzaktır. 

51 Böylece insanlar benim "Cennetin Krallığı" olarak adlandırdığım şeye nasıl doğru bir yorum 

getirebilirler? Hayal güçlerinin yarattığı gibi bir cehennem olduğuna inandıkları sürece Benim adaletimi 

nasıl tanıyabilirler ve reenkarnasyon yasasının yalnızca bir teori ya da bazı insanların yanlış bir inancı 

değil, ruhun kendisini arındırdığı, mükemmelleştirdiği, biçimlendirdiği ve yücelttiği ebedi bir adalet ve 

sevgi dolu bir denge yasası olduğunu ne zaman kabul edip anlayacaklar? 

52 Beni tekrar dinleyin, insanlık: Şimdi, yeryüzündeyken açıkladığım Sözlerden birini bile silmeye 

gelmediğimi, öğretilerime verdiğiniz tüm yanlış yorumları yüreklerinizden silmeye geldiğimi söylemek 

için Üçüncü Kez Kendimi görevlendirdim. 

53 Sizi kör eden ve gerçeği tanımanızı engelleyen fanatizminizi bir kenara bıraktığınızda, bu Doktrini 

yavaş yavaş anlayacak ve önünüzde hem bu zamanın hem de geçmiş zamanların vahiylerimin içeriğini 

ışıkla dolu olarak göreceksiniz. O zaman şimdiye kadar gizem olarak adlandırdığınız şeye mükemmel 

adalet diyecek ve değişmez olana nasıl ebedi bir değer, insani ve geçici olana nasıl uygun bir anlam 

vereceğinizi bileceksiniz. 

54 Bu şekilde, yeryüzündeki tek bir varoluşun ─ruhani yaşamla kıyaslandığında çok kısa olduğu 

için─ bir ruhun ebediyeti için belirleyici olamayacağını bileceksiniz. Yani, içinizden birinin sizi doğrudan 

"Cennet" olarak adlandırdığınız en yüksek ruhsallaşma alanına götürecek mükemmelliğe ulaşması yeterli 

olmayacağı gibi, dünyadaki bir yaşamın hataları da bir ruhun sonsuza dek karanlıkta ya da acı içinde yok 

olmasına karar veremeyecektir. 

55 Bir ruha bahşedilen insan yaşamının o kadar büyük bir değere sahip olduğu ve bir ruhun ilerlemesi 

için o kadar elverişli bir fırsatı temsil ettiği doğrudur ki, onu kullanmamak ya da kötü kullanmak, her bir 

ruhu dünyaya gönderdiğimde ona emanet ettiklerim gibi kutsal armağanları alçaltan kişinin yolunda 

Benim amansız adaletimin kendini göstermesi anlamına gelir. Ancak insanın yeryüzündeki varlığı gibi 

kısa bir varoluşun ruhunun tüm sonsuzluğuna bağlı olduğunu düşünmek bir hatadır ─ insan hatalarının 

gelişimden, ışıktan ve yükselişten yoksun varlıklara özgü olduğu göz önünde bulundurulduğunda daha da 

büyük bir hatadır. 

56 Işık ve sevgi dolu öğretilerim ruhu güçlendirir, böylece 'beden' üzerindeki gücünü kullanabilir ve 

onu öylesine duyarlı hale getirir ki, vicdanın dürtüleri onun için her zamankinden daha algılanabilir hale 

gelir. 

57 Maneviyat insanın ulaşması gereken hedeftir, çünkü bu sayede vicdanıyla tam olarak 

bütünleşebilecek ve nihayetinde iyiyi kötüden ayırt edebilecektir. Çünkü insanın ruh yüceliğinden yoksun 

olması nedeniyle, o derin ve bilge, tereddütsüz ve doğru iç ses yeterince duyulup yorumlanamamış ve bu 

nedenle insan iyiyi kötüden gerçekten ayırt etmesini sağlayan sınırsız bilgiye ulaşamamıştır. Ama sadece 

bu değil, aynı zamanda her iyi dürtüyü takip etmek ve ışık dolu her ilhama itaat etmek ve aynı zamanda 
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her ayartmayı, her dürüst olmayan veya kötü düşünceyi veya duygusal dürtüyü reddetmek için gerekli 

gücü kendi içinde bulmalıdır. 

58 İnsan tüm düşmanlarını yenmek için en iyi silahları kendi ruhunda bulacaktır ve kaçınılmaz olarak 

kötülüğe karşı vermek zorunda olduğu savaşta -insanın bu kadar çekildiği ve pek çok isim verdiği ve şekil 

verdiği bir ruhta kişileştirdiği o güç- savaşmak ve kendini savunmak için ona hareket tarzını gösterecek 

olan vicdan olacaktır. 

59 Size kötülükle, ayartmayla ve karanlıkla savaşmanız gerektiğini söylüyorum, ama hayalinizde 

yarattığınız o varlıkta değil, zayıflıkların, kötü eğilimlerin ve karanlığın yuvası olan içinizde, kendinizle 

savaşmalısınız. Çünkü insanlar karanlığı ışıktan daha çok sevmişlerdir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 330 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Sevgili öğrencilerim, Beni bir kez daha ruhunuza yeni talimatlar vermek için arayan Üstat olarak 

tanıyın. 

2 Sözüm aranızda iyileştirici bir merhem olur ve bu merhemi arzulayarak gelirsiniz. Varlığımla tüm 

varlığınız güçlenir ve ruhunuz teselli bulur. Çünkü acı ve mücadele dolu zamanlar yaşıyorsunuz; ayağınızı 

bastığınız her yerde canınızı acıtan dikenleri hissediyorsunuz. Ancak acı tüm varlığınıza nüfuz ettiğinde, 

Efendinin denemeler karşısında O'na anlayış ve teslimiyet göstermesi arzusuyla düşüncelerinizi yukarıya 

doğru çevirirsiniz. 

3 Daha İkinci Çağ'da size ne zaman geleceğini bilmediğiniz büyük bir teselli vaat etmiştim. Bu 

büyük teselli, barışın bu dünyadan ayrıldığı, insanların yüreklerinde sevgi ve merhametin olmadığı bir 

zamanda gelecekti; ve işte, vaat edilen teselli sizinle birlikte! İşte İlahi Ruhumun sıcaklığı sizi kuşatıyor ─ 

sadece insan aklı aracılığıyla Beni duyanlar için değil, dünyanın her yerindeki yaratıklarım için! 

Bu zamanda sıcaklığımı, tesellimi ve gücümü hissetmenize izin veriyorum ─ siz ki Benim havariliğimi 

oluşturdunuz ve Üçüncü Çağda Beni yanınızda bulundurdunuz ve bu tezahürler aracılığıyla Beni 

duydunuz. 

4 Size gönderdiğim denemeler karşısında cesaretiniz, teslimiyetiniz ve ruhani yükselişiniz için 

kutsanın, çünkü acı sizi arındırdı. Ama sizi Benim doğruma getirmesi gereken sadece acı değildir, 

ruhunuza mükemmellik vermesi gereken sadece ıstırap değildir. Acının zihinsel ve duygusal lekeleri 

temizlediği, bazı durumlarda bir engel olduğu, bir kısıtlama olduğu, kendini düşünmek, tövbe etmek ve 

başkalarının acılarını anlamak için bir fırsat olduğu doğrudur. Ancak ruhun yukarı doğru gelişimi, ruhun 

mükemmelliği sevgi ve merhametin uygulanmasıyla elde edilir. 

Bu yüzden acı geldiğinde sizi arındırmasına izin verin, onu asla çağırmayın, bırakın size gelmesi 

gerektiği zaman gelsin. Acı aramayın, huzur arayın, esenlik ve sevinç arayın, bunları kendiniz ve başkaları 

için arayın, herkes için isteyin. Çünkü ben esenlik, sevinç ve ışık Tanrısıyım. 

5 Ben umudun Tanrısıyım ve çocuklarıma bahşedilen tüm umutların gerçekleştiricisiyim. Eğer acı 

sizi sararsa, bırakın görevini yerine getirsin ama unutmayın ki mükemmelliğe, ruhsal gelişime giden 

merdiveni tırmanmak için, denemelerde, acılarda güçlü ve sadık olmakla yetinmemelisiniz. Ayrıca 

komşunuzun acılarını düşünmeli, başkalarına merhamet etmeli ve hemcinslerinizi sevmelisiniz. O zaman 

ruhunuz erdem kazanmış olacak, insan egoizminin üstesinden gelmiş olacak, bedensel kabuğun öz-

sevgisini fethetmiş olacak ve İlahi Üstadın iyi bir öğrencisi olarak yukarı doğru evrimleşmiş olacaktır. 

6 Aranızda bu dünyada gerçek barışı arzulamayan kim var? Hanginiz tüm insanların yüreğinde 

sevginin, erdemin ve sevincin krallığını arzulamıyor? Ancak kalbinizin acıya gerçek bir teslimiyete, 

denemelerin ortasında büyük bir kabullenişe ulaştığını görüyorum ve bunun için sizi kutsuyorum. 

Ancak bunun da ötesinde, yaşamlarınızda değişim umudunu teşvik ediyorum: Umutsuzluğa 

kapılmayın, geçmiş zamanlarda herkesin kalbini ve yollarını dolduran huzuru kendi kalplerinizde ya da 

sevdiklerinizin kalplerinde yaşayamayacağınızı düşünmeyin. 

Aydınlanmış insanlar. Bunun için şu anda size talimat veriyor ve doğru faaliyetlerinizle, dualarınızla, 

Benden öğrendiğiniz bilge öğütlerinizle, ruhani çalışmalarınızla ─sevgi çalışmalarınızla─ tarlaları ve 

yolları temizlemeniz ve hazırlamanız için sizi hazırlıyorum. Bu şekilde bu dünyayı hazırlar ve Baba'nın 

krallığının bir kez daha çocuklarının yüreklerine girmesine layık hale getirirsiniz. 

7 Kendinizi bu dünyanın sonsuza dek bir gözyaşı vadisi olmasına teslim etmeyin. Görevinizi yerine 

getirmenizi ve ulusları, ırkları ve halkları yenilemenizi istiyorum ve bu yenilenme sayesinde gözyaşı 

vadisi bir sevgi ve barış vadisine dönüşecek. Geçmiş zamanlarda insanlığa cennetin krallığını sunmadım 

mı? Onu sözlerimle ve tezahürlerimle getirmedim mi? 

8 Bu nedenle, ey öğrenciler, kendinizi hazırlayın ki, Ruh'unuzun gücü gedikler açsın, patikalar açsın, 

yolları hazırlasın ve insanların yolunda benim gelişimin öncüleri olun. Tüm çalışmalarınızı yenileyeceğim! 

İnsana irade özgürlüğü bahşettim ve ona dünya gezegenini emanet ettim. Kendi evini yaratabilmesi 

için ona doğanın tüm krallıkları, maddeler ve varlıklar üzerinde güç ve egemenlik verdim. 

İnsanın başlangıcından beri, ruhun başlangıcından beri, Kendimi bir sevgi ve adalet yasası olarak 

gösterdim, Kendimi emirlerde, yaşam kurallarında, benzetmelerde birçok şekilde tezahür ettirdim. İnsan 
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ruhu eğri büğrü yollara sapmasın diye, insan her zaman yolunu bulabilsin ve Tanrı tarafından yazılmış ve 

yaratılmış olan büyük yaşam kitabından bir şeyler öğrenebilsin diye, yaşamı, doğayı gerçek ve mükemmel 

bir ders kitabı haline getirdim. 

Ama şimdi tüm insanların dikkatini Kendime çekmem gereken bir zaman geldi ve sizleri bu gerçeğin 

havarileri, gerçekleşecek olayların peygamberleri, Üçüncü Gelişimin tanıkları yapmak için sizlerle, 

"sonuncularla", yoksul ve alçakgönüllülerle başladım. 

9 Öğretilerim herkes içindir ve insanlığa yaptığım bu yeniden canlanma çağrısında adaleti tesis 

edecek ve tüm çocuklarıma görevlerini hatırlatacağım. Onlar aracılığıyla yıkılan her şeyi yeniden 

yapacağım, alçalan her şeyi değerli kılacağım ve bu dünyada yeni bir yaşamın temellerini atacağım. 

Yararsız ve gereksiz olan her şeyi ortadan kaldıracağım, insanların yaşamlarında zararlı olan her şeyi yok 

edeceğim, her sahtekarlık ve ahlaksızlıkla, kibirle, egoizmle, ikiyüzlülükle savaşacağım ve insanlığa bir 

kez daha değişmez yasayı, tüm zamanların yasasını, ebedi olanı göstereceğim, bunu size bir kez daha 

hatırlatıyorum. O zaman Krallığımın yakınlığını, Evrensel Baba'nın varlığını gerçekten hissedeceksiniz. 

10 İçinizde ve dışınızda, varlığım derin bir saygıyla, ruh yücelmesiyle, gerçek sevgi ve hürmetle 

hissedilecek ve tanınacaktır. Ataerkillerin mutlu günleri geri dönecek. Ailelerin yıllarca sevgi içinde bir 

arada yaşadığı ve onları sadece ölümün ayırdığı günler geri gelecek. Yüce gönüllü ve adil tam yetkili 

temsilcilerin dünya halklarını yönettiği günler de aynı şekilde geri gelecektir. Tüm bunları hazır tutuyorum 

ve bu zamanlar insana ışık ve büyük ilerleme getirecek, çünkü insanlığın büyük mücadelelerinde, 

düşüşlerinde, hatalarında ve yaşam yolundaki başarılarında elde ettiği deneyimi, ışığı, yükselişi ve her şeyi 

ona bir temel, deneyim, neyin iyi neyin kötü, neyin aydınlık neyin karanlık olduğuna dair gerçek bilgi 

olarak bırakacağım. Ve sonra, tarlalar hazırlandığında, büyük ekiciler, büyük liderler, büyük patrikler, iyi 

hükümet komisyoncuları ve adil yargıçlar gelecektir. 

11 Bu ruhlar büyük bir ışıkla insanların arasında göründüklerinde, güçleri, iyilikleri ve enerjileri 

karşısında şaşıran insanlık kendisine soracaktır: "Bunlar kim? Dünyaya dönen David mi? Süleyman 

olabilir mi? Elijah mı? İlk zamanların peygamberleri geri döndü mü? Onlar İkinci Çağın Efendisinin 

havarileri mi?" Yani insanlar kendilerine soracaklar. Ama hepiniz ahirete dönene kadar bu sırrı 

saklayacağım. O zaman Üçüncü Çağ'da size gelenlerin kimler olduğunu güvenilir bir şekilde bileceksiniz. 

12 Şu anda orada bulunan ve sözümü duyan sizler, kalbinizin derinliklerinde şöyle diyorsunuz: "Bu 

zamanları görecek kadar yaşamayacağız, bu mutlu zamanları görecek kadar yaşamayacağız." Ama Efendi 

size bildiriyor: Size öngördüğüm bu olaylar uzakta, şu anki varlığınızın ömrünün ötesinde olsa da, 

mutluluk, huzur ve esenliğin kalbinize, şu anki varlığınıza girmesine izin veriyorum ve bu, insanlar 

arasında Spiritüalizmin tam olarak geliştiği zamanlarda bu insanlığın tadını çıkaracağı mutluluğun bir 

beklentisi gibi olacaktır. 

Ama sabrınızın, sebatınızın ve acıya teslimiyetinizin meyvelerini toplamaları için onları o zaman bu 

dünyada yaşamaya göndermeyeceğimi kim ya da hanginiz bilebilir? Bu, refahınızın ortasında sevgi ve 

merhamet göstermeyi öğrendiğinizde ─en yüce mutluluk anlarınızda Baba'yı yüceltmeyi öğrendiğinizde─ 

gerçekleşecektir. 

Ama sonra, o mutluluk ve huzur atmosferiyle sarmalandığınızda, ihtiyaç sahiplerine yönelmelisiniz. 

İşte o zaman acı çeken kişiyi hatırlamalısınız. Bu şekilde size öğretilerimi derin bir iç huzurunda, refah 

içinde bile izleyebileceğinizi ve ─acı temizlendiğinde─ sevginin kutsallaştığını göstereceğim. 

13 Öğrencilerim, sizi şimdi gelecek olan o yeni zamanlar için hazırlıyorum. Cennetin Krallığının 

çocuklarımın kalbine girmesi için, insan önce benim adaletimi deneyimlemeli, önce kendini bu dünyanın 

son köşesine kadar arındırmalı ve sonra, her şey hazır olduğunda, Krallığım tamamen aranızda olacak. 

Krallığım, bu Üçüncü Çağ'da aranızda bir söz ve yaşam, bir insan sesi haline gelen Evrensel Işınımın 

gelişiyle yaklaşmaya başladı. 

14 İlyas, her zaman Kutsal Ruh'un öncüsü olarak yolu açtı ve insanları uyandırdı. Dağınık koyunları 

çanıyla çağırmak için geldi, böylece hepsi bir araya gelip Rablerinin sesini duyacaklardı. Bu, Baba'nın 

Krallığı'nın, Göksel Krallık'ın bu zamanda size daha da yaklaşması için bir hazırlık olmuştur. 

15 Şu anda Rab'bin sesini duyan kim yüreğinde en azından biraz huzur hissetmemiştir? Kim çektiği 

acılar için bir damla merhem ya da birazcık teselli bulmamıştır ki? Karanlığın yollarına sapmış olan kim 

benim sözümde parlayan bir ışık ışını görmemiştir? Hayattan bıkmış ve var olmaya hakkı olmadığına 

inanmış olan kim benim eserimde varlığının gerçek gerekçesini keşfetmemiştir? 
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16 Baba'nın krallığı size yaklaşmıştır. Ancak bu krallık sadece Kral'dan ibaret değildir, çünkü tebaası 

olmayan bir Kral, Kral olamaz. 

Krallık kendini tanıtmak için gelir: O Baba olarak ve tebaası da Baba'nın gerçek çocukları ve sizin gerçek 

kardeşleriniz olarak. Vaat ettiğim Krallık budur ─ bu zamanlarda sizin için hazırladığım teselli budur ve 

hazırlığınız ilerledikçe ve zaman geçtikçe, Sözüm gerçekleşecek ve Krallığım size daha da yaklaşacaktır. 

17 İlyas, sanki ateşli bir arabadaymış gibi tüm evreni ruhsal olarak geçer, sevgi izi bırakır ─Tanrı'nın 

Ruhu'nun ateşi olan o sevgi, aydınlatan ve aydınlatan, kucaklayan, ruhu ve yüreği soğuk olanları ısıtan o 

ışık. Ama İlyas tüm evreni dolaşmış olsaydı, bu dünyadaki ulusları da dolaşmayı ihmal eder miydi? Hayır. 

Hazırlığı gibi ışığı da herkesle birlikte olmuştur. O Yol Bulucu'dur, bu yüzden geçerken ruhları uyandırır. 

Bazıları hâlâ uyanmamışsa, bunun nedeni hâlâ Çoban olarak İlyas'ın yeni çağrısını bekliyor olmalarıdır. 

Yorulmak bilmeyen O, uykuya dalmış olanları, derin uykuya dalmış olanları uyandırana kadar sarsacaktır. 

Ancak uyanmakta olanlar gözlerini açar ve içinde yaşadıkları zamanı sezinlerler. Baba'nın varlığını, 

zamanın önemini hissederler ve ruhları Rableriyle bağlantı kurmak, yalnızlıklarında O'nu çağırmak, O'nu 

kendi yüreklerine çekmek için dünyadan çekilir. 

Bazıları O'nu Baba, diğerleri Efendi olarak çağırır, geri kalanlar da O'nu Yargıç olarak arar. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim, herkes uyanacak ve çoktan uyanmış olanlar da uyanacak. Hiç kimsenin yakarışları, 

yüceltmeleri ve duaları karşılıksız kalmayacaktır. Onlarla konuşurum, Kendimi onlara iletirim ve onları 

hazırlarım. Ancak henüz mükemmelleşmedikleri ve ruhtan ruha diyalogdan emin olmadıkları için, bu 

gerçekten şüphe duyarlar. 

18 İlahi Ruhumla ruhsal olarak iletişim kurmaya başlayanların belirsizliğini ortadan kaldıranlar 

kimlerdir? Sizler öncüler, havariler ve peygamberler olacaksınız. Kesin Söz'le, kesin, açık talimatla ve 

insanlığın arasında olduğuma ve tüm çocuklarımın ruhunda mevcut ve ebedi olmaya devam ettiğime dair 

açık tanıklıkla geleceksiniz ve onlara Bana yaklaşmanın mükemmel yolunu da söyleyeceksiniz. Onlara 

gerçek ruhani ibadeti ─ruhani yaşamın ve dünyevi yaşamın hakkını nasıl vereceklerini─ öğretecek ve 

önlerine sevgiyi, adaleti ve ahlakı koyacaksınız. 

19 Eğer insanlar sizde büyük yetenekler keşfeder ve bu nedenle kendilerini aşağı görürlerse, onlara 

daha üstün insanlar olmadığını söyleyin. Daha ileri ruhlar olabilir ama daha yüksek ruhlar yoktur. Size 

doğrusunu söyleyeyim, Bana çok yakın olan doğruların evinde büyük ruhlar vardır. Her birinize 

gösterdiğim hedef budur. 

İstiyorum ki zamanın sonunda, bunlar ortadan kalktığında, ayaklarınız için yollar bittiğinde ve bu 

göksel huzur vahasının hedefine ulaştığınızda, hepiniz masamda eşit olacaksınız ─ evimin, krallığımın 

sonsuz ve mükemmel huzurunda eşit olacaksınız. Bu yüzden erkekler size hayranlık duyduğunda, sizi 

pohpohladığında, sizi kıskandığında, herkesin eşit donanıma sahip olduğunu anlamalarını sağlayın. 

Bu gün size, iradesi olan her erkek ya da kadının şifa vermek ve ışığı iletmek için bir armağan taşıyıcısı 

olabileceğini açıklıyorum. Bugün size ilan ediyorum ki, herhangi bir erkek ya da kadın, kahinlik ya da 

ruhani vizyon sayesinde öteyi ve geleceği görebilir. 

20 Size doğrusunu söyleyeyim, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, sevgi ve iyi niyete sahip olan her erkek 

ya da kadın şifa verebilir ve mucizeler gerçekleştirebilir. Aranızda kehanet, şifa, Ötelerin seslerini iletme 

yeteneği, danışmanlık ve kalabalıklara önderlik etme armağanına sahip olacak kişileri işaretlediysem, 

bunun nedeni her birinize İşimde küçük bir rol emanet etmek istememdir. Ama ruhlarınız ve insan 

bedenleriniz Benim sevgim tarafından herkes için aynı olan bir şekilde yaratıldı. Tek bir ruhtan ve aynı 

zamanda tek bir "bedenden" ortaya çıktınız. 

Ama aynı zamanda insanların Rab'bin işinde sadece bir rol üstlenmeleri gerektiğini anlamalarını 

sağlamalısınız; ama bu rol sizin tarafınızdan belirlenmemelidir. Onları sadece bu öğretilerle 

hazırlamalısınız ki, vicdanları ve merhametim sayesinde Baba tarafından kendilerine emanet edilen 

armağanı ve görevi keşfedebilsinler. 

21 Yüz kırk dört bin kişi bu Üçüncü Çağ'da işaretlenmiş olanlardır. Bu bir ruhlar lejyonudur, 

merhametimin işaretlediği ve onlara özel bir görev, başkalarına karşı bir sorumluluk ve aynı zamanda bir 

onarım fırsatı vermek, onları liderler, havariler ve örnekler olarak hazırlamak için ruhların çokluğundan 

her zaman seçtiği bir çokluktur. 

O İlk Çağ'da Yakup'un on iki kabilesi yüz kırk dört bini çok aşan bir sayıdaydı ve yine de bu Üçüncü 

Çağ'da misyonun yerine getirilmesi için o kadar çok sayıdaki halktan yalnızca bu sayıyı seçmek Benim 
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İrademdi. Onlara insanlığı uyandırma, Kutsal Ruh'un yoluna yöneltme misyonunu verdim ─sizi Baba'ya 

yaklaştıran, insan ruhunu yüksek dünyalara ve aşağı dünyalara bağlayan o sonsuz yol ─bütün ruhları 

birbirine yaklaştıran, onları bir yapan ve sembolik "mühürleme" eylemiyle onları gerçek kardeşler ve 

Tanrı'nın çocukları haline getiren yol. 

22 Birçoğu işaretlendi, ancak diğerleri kendi yaşam yollarında şaşıracaklar ve onlara ─ister İlahi 

Ruhum aracılığıyla ister sizin aracılığınızla olsun─ yüz kırk dört bin sayısına ait oldukları açıklanacak. 

Size verdiğim ve sayısı tamamlanmış olan işaret, gezegeninizde büyük bir sarsıntıya neden olacak ve 

bu sarsıntı, bu olay, çok yakında size gelecek. Bu gerçekleştiğinde ve birçoğunuz bu sözleri hatırladığında, 

zihinsel olarak Baba'nın önünde diz çökecek ve şöyle diyeceksiniz: "Tanrım, bizi mühürledin, şimdi 

birleştik." 

23 "Vay, vay şu anda tüm dünyanın haline" diyor Baba size gerçekte. Çünkü bu sayede insanların 

doğaüstü bir şeyin gerçekleştiğini, tam olarak doğa güçlerinin ötesinde, insan iradesinin ötesinde bir şeyin 

gerçekleştiğini anlamalarını sağlayacağım. O zaman insanlığın büyük bir kısmı korkuyla dua etmeye ve 

tövbe etmeye başlayacaktır. 

24 Tanrı'nın merhameti ve peygamber Yuhanna'nın önceden bildirmesi nedeniyle, Altıncı Mühür'ün 

doruğunda Rab'bin seçilmişlerinin mühürleneceği yazılmıştır. Peygamber tarafından yazılan ve 

söylenenleri yerine getirdim. Size söylediğim her şeyden de emin olun. Aranızda ne söylediğimi 

anlamayan var mı? Öğrencilerime verdiğim öğretinin hissedilmeden geçip gitmesine kim izin verir? 

25 Tezahürümü sınırlandırdım, Kendimin tüm çocuklarım tarafından anlaşılmasını sağlamak için onu 

basitleştirdim. Benim görkemimi ya da yüceliğimi dışsal işlerde aramayın, her şeyi Kendimi gösterdiğim 

bedenlerin yüzünde aramayın. Eğer küçük bir ruhsal dönüşüm, küçük bir biçim değişikliği elde ederlerse, 

bunun nedeni Benim lütfum tarafından ele geçirilmiş olmalarıdır. Ama Beni Sözümün anlamı içinde 

arayın, orada Beni bulacaksınız. 

26 Böylece Evrensel Işınımı aranızda tezahür ettiriyorum. Ruhunuz için merhem, öğreti, kehanet ve 

ferahlık olur. Ama Benim ışınımın ışığı tüm inançlara, insanlığın kutladığı tüm ruhani-dinsel törenlere 

iner. Şu anda tüm kalplerde hazırım, insanların gözyaşlarını topluyorum, yetimlere sevgimin korumasını 

veriyorum, çocukları şefkatle okşuyorum, gençlerin kalbini cesaretlendiriyorum, yaşlıları 

yorgunluklarında güçlendiriyorum, yalnızlara ve terk edilmişlere eşlik ediyorum, hastaları iyileştiriyorum, 

hem nasıl isteyeceğini ve dua edeceğini bilenlerin hem de bilmeyenlerin son ağıtlarını ve üzüntülerini bile 

duyuyorum. Acısı içinde küfredenin hakaretini de duyarsam, onun cehaletini bağışlarım. 

Herkesin yanındayım. Kendimi güçlü olandan ayırmam ve onu alçaltmam. Ne zenginleri ne de 

açgözlüleri reddediyorum, ne de bencillerden yüz çeviriyorum. Tam tersine, onları miraslarını alıp 

Baba'dan ayrılan çocuklar olarak görüyorum. Zenginlikleri içinde Beni unuttular ─ Benim onlardan daha 

fazlasına sahip olduğumu ve bir gün Bana ihtiyaç duyacaklarını unuttular. 

27 Bugün Benim adımı anmıyorlar, Ruhumu aramıyorlar, Beni sevmiyorlar, ama Ben onlarla 

birlikteyim. Krallığımın kapıları her zaman tövbe edenlere açıktır, Kalbim her zaman "yoksullara" açıktır. 

Çünkü hepiniz, ruhsal anlamda fakirsiniz ─bazılarınız maddi zenginlik içinde, bazılarınız sefalet içinde; 

buna rağmen, sizi zengin ve gerçek değerlerin, gerçek ebedi malların sahibi yapmak için size her zaman 

hediyelerimi ve faydalarımı bahşediyorum. Ve ben herkesle birlikte olduğuma göre, ey halkım, siz neden 

aynı şekilde olmayasınız? 

Öteye yükselen ruhunuzun tüm kardeşlerinizi de aynı şekilde görmesini istiyorum; ruhunuzun dua ve 

sevgiyle ulaştığı bu seviyeden itibaren, hemcinslerinizi dini cemaatlere, mezheplere, sınıflara veya ırklara 

göre ayırt etmemenizi ─herkesi aynı sevgiyle görmenizi ve onlara aynı kardeşlik ve merhametle 

bakmanızı; komşularınızın fanatizmi veya putperestliğiyle alay etmek şöyle dursun, başkalarının kültlerine 

veya ibadet şekillerine küfretmemenizi istiyorum. Çünkü o zaman Benim öğrettiklerimi size öğrettiğim 

gibi uygulayamazsınız. 

28 İlk zamanlardan beri ruha manevi özgürlük bahşettim. İlk ruhani varlıklar kalbimden doğduğu 

andan itibaren, onları ruhani özgürlük yoluna yerleştirdim ve aynı zamanda insana kökeninden itibaren 

düşünce özgürlüğü bahşettim. O halde ruhlar için zincirler oluşturanlar kimlerdir? İnsanları ve ruhları 

hapseden ve sindirenler kimlerdir? Kötü din adamları ve insanlığın kötü ruhani liderleri kendilerini 

karanlığın ele geçirmesine izin verirler ve sonra da insan ruhunu yanlış yollara sürüklerler. 
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Her zaman sevgi yasamı sundum, asla onu dayatmadım. Beni sevmediği ya da Yasama itaat etmediği 

için hiç kimseyi cezalandırmadım. Ben sadece onu sınar, dizginler, öğütler, ona dokunur ve kurtuluşu için 

gerekli araçları sağlarım. Ama onu asla cezalandırmadım, kendimin intikamını da alamadım. Tanrı'nın 

sevgi dolu ruhunda intikamın yeri olamaz. 

29 Dolayısıyla, halkım, tüm insanların sizin gibi düşünmesini ve inanmasını talep etmeyin. İnsanları 

asla kınamamalı, sizi dinlemeyen, önerilerinizi, öğretilerinizi ya da tavsiyelerinizi kabul etmeyen kişileri 

yargılamamalı ya da onlara ceza vermemelisiniz. Tüm hemcinslerinize aynı derin saygıyla ve gerçek 

ruhani hayırseverlikle bakmalısınız. O zaman dini uygulamasında, öğretisinde, yolunda, herkesin ruhani 

yeteneğinin ona hak verdiği yere ulaştığını öğreneceksiniz; ve insanları gördüğünüz noktaya, kendi 

gelişimleri onları götürmüştür. 

30 Siz sadece Tanrı'nın insanlara üçüncü mesajı olan spiritüalizmi sunacaksınız. Çünkü ilki Sina'da 

Baba'dan, ikincisi Mesih'ten ve üçüncü mesaj da Kutsal Ruh'tandır. Ancak bu üçüncü mesajda Tanrı'nın 

çocuklarına miras bıraktığı tüm yasalar, buyruklar, vasiyetler bir araya getirilmiştir. 

31 Bu zengin ve güzel mesajı tüm insanlığa getirin ve sevgiyle sunun. Bunu yaparsanız, tohumunuzun 

alçakgönüllülük içinde, toprağın tohumunun yaptığı o sessizlik içinde kalplerde filizlendiğini göreceksiniz. 

Aynı şekilde, ruhunuz da Baba'nın tohumunun iyi ekildiğinde asla ölmediğini gördüğünde çiçek açacak ve 

büyük bir sevinç duyacaktır. 

32 Merhametimin tohumlarını hemcinslerine ulaştıran gerçek ekiciler ve iyi elçiler olmanız için sizi 

hazırlıyorum. Şu anda sizi Sözümün ayrılışından sonraki zaman için hazırlıyorum, öyle ki o zaman 

aranızda kaos olmasın, ağlama olmasın, belirsizlik ya da yönsüzlük ruhunuza girmesin. 

33 Size tüm toplulukların hazırlıklı olmadığını çünkü bu son anlarda nasıl uyanacaklarını 

bilmediklerini söylemiştim. Ama gerçekten hazırlananlar, diğer topluluklara imtihanlarında yardım 

etmekle sorumlu olarak geride kalacaklar, artık Sözümü duymadıklarında umutsuzluğa kapılacaklar ─ 

uzun zamandır yemek yedikleri masada artık Efendi'nin Sözünün elçilerini göremediklerinde acı içinde 

gözyaşı dökecekler ve inançlarında tereddüt edecekler. 

34 İsrail evlerinin damlarının yıkılmaması için sütunlar gibi sağlam danışmanlar olacaksınız. Vaat 

Edilmiş Toprakları arzulayarak çölü geçtiğiniz o İlk Günlerde, kadınlar erkekleri cesaretlendirmek ve 

teselli etmek için lirlerini çaldıklarında ve zorlu yolda çocukların kalbini sevindirdiklerinde, askerler 

savaştan yorgun düştüklerinde, ayaklarının tabanları zorlu yoldan nasırlaştığında olduğu gibi, teselli eden 

bir ses, bir övgü şarkısı gibi olmanızı istiyorum. Sonra İsrailli kadınların övgü ezgileri odada yankılandı, 

erkeklerin yüreğini ferahlattı ve yolculuklarını kolaylaştırdı. 

35 Aynı şekilde, sessizlik, adanmışlık ve meditasyon anlarında, ağlama, umutsuzluk, Baba'nın ışınının 

ses taşıyıcılarına bir kez daha dönmesi özlemiyle kesintiye uğradıklarında, sözlerinizle bir övgü ilahisi 

gibi, teselli dolu bir ses gibi söyleyeceksiniz: "Terk edilmedik, Üstat aramızda, O sonsuza dek 

kalplerimizde kaldı" ve görenlerin sesi sizi neşelendirecek. Bu, peygamberlerin zamanı olacak, onların 

sadık tanıklıkları insanların kalbinde müjdeciler gibi yankılanacak, Baba'nın ve O'nun Krallığının 

tezahürümün bu zamanında olduğundan daha yakın olduğuna dair bir tanıklık olarak gelecek olayları 

gerçekten duyuracaklar. 

36 Aranızda bu şekilde bulunma zamanım çoktan kısaldı ve sizi 1950'nin son günlerinde vereceğim 

bazı lütuf armağanlarına şimdiden hazırlıyorum. 

37 Siz ses taşıyıcıları, aranızdan son kez benim ışınımı alan ve son sözümü söyleyen kişinin 

aranızdaki en mutlu ve lütfumla en dolu kişi olacağını düşünmeyin ─ böyle düşünmeyin. 

Son öğretme adreslerimin her birinde biriniz aracılığıyla Kendimi tanıtacağım, her birinizin zihnine 

ineceğim. Tüm lütfumla, her biriniz aracılığıyla Kendimi tanıttığım son zamanın anısını ruhunuza ve 

yüreğinize kazıyacağım. Bir öpücük gibi, ruhunuzun asla silemeyeceği bir his gibi olacak. Çünkü sizler 

Bana hizmet edenlersiniz ─ bu zamanda aracılığıyla dünyaya konuştuğum araçlarsınız ve size okşamamı 

ve kutsamamı vereceğim, hayat yolculuğunuz boyunca size eşlik edeceğim ve sonsuza dek sağ elimde 

olacağınız o güne veya ana kadar sizi bekleyeceğim. 

38 Ruhani dünyam için açık bir kapı olan siz armağan taşıyıcıları için, aynı şekilde lütfumun ve o 

kutsanmış varlıkların lütfunun sonsuza dek kalplerinize kazınmasına neden olacağım. 

Ruh dünyam da koruyucuları ve himayeleri aracılığıyla son kez kendini tanıtacak ve son mesajı olarak 

geride bir sevgi öğüdü, samimiyet ve ışık dolu bir öğüt ve bu koruyucu ruhların her birinin yeryüzündeki 
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kardeşlerinin adımlarını izlemeye devam edeceğine ve ne Baba'nın ne de ruh dünyasının bu sevgili halktan 

ayrılmayacağına dair bir tanıklık ve onay bırakacak. 

39 Kilise önderliği görevini üstlenmiş olanlar ve öğretilerimi işitip onları izleyen, hemcinslerini seven 

ve bağışlayan herkes, ruhları ve bedenleri üzerinde Üstadın devam etmeleri için lütfuna ve teşvikine sahip 

olacaklardır. Çünkü ben ayrıldıktan sonra onların sesi güçlü olacak, yaşam dolu bir ses, içerik ve güç dolu 

bir söz. 

Tüm yetenekleri son "anlarda" canlanacaktır. Her biri bir ışık meşalesine dönüşen bir ruh olacak ve 

tüm bu meşaleler yoldan çıkmamaları için insanlara öncülük edecek. Çünkü onlar, içsel tefekkür 

zamanında ve daha sonra savaş zamanında insanların ruhani koruyucuları olmaya devam edecekler, onları 

esaret tuzaklarından, tuzaklardan, tüm engelleri arayan baştan çıkarıcı pusulardan kurtaracaklar ve sadık 

olanları toplanma yerlerine ─ ruhani birliğin, ideallerin ve kararların birliğinin, itaatte birliğin ve Benim 

tarafımdan kendilerine emanet edilen görevlerin yerine getirilmesinin kutsanmış engeline götürmeye 

devam edeceklerdir. 

40 Görenlere diyorum ki: Daha önce hiç görmediğiniz görkem dolu görümler göreceksiniz ─gelecek 

zamanlarda ortaya çıkaracağınız ve alacağınız vahiylerin öncüleri. Çünkü bu peygamberler henüz 

ulaşmaları gereken mertebeye ulaşmadılar ─ne gözleri görmeleri gereken her şeyi gördü, ne de dudakları 

peygamberlik etmeleri gereken her şeyi söyledi. Ancak vicdanlarının rehberliğinde ulaşacakları arınma 

öylesine etkili olacaktır ki, ruhlarında ya da dudaklarında asla yalan ya da karanlık olmayacaktır. Her 

zaman gerçek ilhamı sahte ve baştan çıkarıcı ilhamdan nasıl ayırt edeceklerini bileceklerdir. Baba'nın 

merhametinden, O'nun insanlık için bir mesaj olarak kendilerine ilettiklerini nasıl alacaklarını 

bileceklerdir. 

41 Bu zamanlarda elleri yorulmak bilmeyen "altın tüylerim", peygamberlerin tanıklığını kaydetmeye 

devam edecek, kendi ilhamlarını ve ayrıca ilham alanların sözlerini yazmaya devam edecekler ─ insanlar 

arasında öğretmenler olarak görünecek olanlar. 

42 Ayrıca "sütunlarımı" da unutmayacağım ─ aynı şekilde insanların içsel buluşma, yüksek saygı ve 

manevi yükseliş yolunda yürümelerini sağlayan o kalpleri. Biri ve diğeri bir generalin komutası altındaki 

yüzbaşılar gibiydi. Çölde Musa ya da Yeşu gibiydiler, Yahuda oymağı tarafından destekleniyorlardı ─ 

Makabiler'in büyük ordu komutanları, yenilmez savaşçılar olduğu, kentte gedikler açan, duvarları yıkan ve 

tüm uluslara hükmeden o oymak, çünkü arkalarında Vaat Edilmiş Topraklar'ı miras olarak almak zorunda 

olan Rab'bin halkı vardı. Üstat size böyle benzetmeler yapıyor, ey "sütunlar"! 

43 Ve müritlerden oluşan insanlar da aynı şekilde son anlarında büyük bir mutluluğa sahip olacak ve 

Üstattan büyük öğretiler alacaklardır. Ey insanlar, size emanet ettiğim büyük lütuf armağanları arasında, 

1950'nin sonunda ruhani dünyayla, koruyucu meleklerle, danışmanlarla veya şifa veren varlıklarla ve 

ayrıca yeryüzünde ebeveynleriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, kız kardeşleriniz, arkadaşlarınız veya 

akrabalarınız olan ruhlarla son kez iletişim kurmanızı sağlamak da var. Onları son kez somutlaştırılmış, 

insanlaştırılmış olarak duyabilmenizi ve bu iletişimde okşamayı, ruhani kucaklamayı, ışık dolu öğüdü, size 

şöyle diyen umudun sesini almanızı sağlayacağım: "Hepimiz Rab'bin evinde birleşene kadar yolunuza 

devam edin." 

44 Bu yüzden şimdi bile sizi sevgiyle, şefkatle hazırlıyorum, zevklerinizi inceltiyorum, kalplerinizi 

yumuşatıyorum ki sizinle geçirdiğim bu anlar aranızda yakınlaşma, uzlaşma ve bağışlama için bir fırsat 

olsun; Öyle ki kalplerinizde derin yaralar açan sinsilikler, kötü bakışlar, iki ucu keskin kılıçlar kınlarına 

girsin ve tüm bunlar gerçek sevgiyle, kardeşler arasındaki bağışlayıcılıkla silinsin; öyle ki o anlarda 

gözleriniz yaşardığında, gözyaşlarınız gerçek sevgiden kaynaklansın ve gözlerinizden çok ruhunuzun 

yüksek duygularının pınarından fışkırsın. Bedensel kollarınız birbirine dolandığında, bedeninizin 

kollarından daha fazlası, ruhlarınızın bağları olacaklar ─ yerkürenin tüm ruhlarını birleştirdiğim sevgi 

bağları ve hepiniz o anda kendinizi Benim Yasamda kabul edeceksiniz. O zaman, sözlerim sona erdiğinde, 

Efendinin sesi enginlikte sadece uzak bir yankı gibi duyulduğunda, o sevgi, o yakın kucaklaşmanız 

sıcaklık olacak, teselli olacak, gezintilerinizde birbirinize tuttuğunuz yoldaşlık olacak ve bu sevgi, 

aranızdaki bu merhamet sayesinde kutsal alanı göreceksiniz, Sizden istediğim ─ ikamet etmek istediğim 

ve sizin tarafınızdan görüldüğüm, duyulduğum ve hissedildiğim tapınak ─ dünyanın Benim İradem 

uyarınca içine gireceği, böylece Beni hissedebileceği, Beni görebileceği, Bana tapabileceği ve Kutsal 
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Ruh'un sizin aklınız aracılığıyla dünyaya gönderdiği mesaj olan spiritüalizm aracılığıyla Beni sonsuza dek 

sevebileceği tapınak. 

45 Ruhani mesajınızla çocuklara, gençlere ve yaşlılara da gitmelisiniz. Artık sınırları görmeyin ve 

"Babam, ulusumun üzerine dök kendini" demeyin. Artık "Tanrım, ulusları özgürleştir" demeyin. Şimdi 

Bana, "Baba, dostlarımızı kutsa, gücendirdiğimiz herkesi bağışla" deyin. 

Artık milliyetleri görmeyin, artık dualarınızda onlardan bahsetmeyin. Yukarı doğru yükselin ve 

meleklerle ─her zaman şefaat eden ve her şeyi isteyenlerle─ birleştiğinizde, o zaman ruhunuzun huzurunu 

tüm insan kardeşlerinizin üzerine dökün. O zaman ırkların nasıl yeniden birleşmeye başladığını 

göreceksiniz. Sizi ayıran diller, onları bilmeyenler tarafından yavaş yavaş bilinir hale gelecektir.  

Kastlar ve klanlar ortadan kalkacak ve yerlerini alçakgönüllülük ve anlayış alacaktır. Yüksekte olanlar 

─denemelere yenik düşerek─ alçak gördüklerine inecek, aşağıda olanlar da yukarıda olanların 

yüksekliğine ulaşmak için yükseleceklerdir. Çünkü bu telafi zamanıdır ve bu telafide mükemmel olan İlahi 

adaletim vardır. Mevcut her ruhta benim terazim olacak ve sizi tartacak. 

ameller tartılır. Bu nedenle size söylüyorum: Mükemmel bir şekilde yargılamayı ve yol göstermeyi bilen 

Benim ve her yaşamın, her kaderin gizemine yalnızca Ben nüfuz edebilirim. 

46 İzleyin ve dua edin ki, İlahi Ruhumun esenliği tüm dünyanın üzerine inebilsin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 331 
1 İnsan aklı aracılığıyla bu tezahürden şüphe duyan kişi, diğer yaratıklar üzerindeki üstünlük 

statüsünü inkâr eder gibi davranır ─ sanki kendi ruhunu inkâr eder ve sonsuz denemeler, acılar ve 

mücadeleler yoluyla ulaştığı manevi ve entelektüel seviyenin farkına varmak istemez. 

2 Aklınız ya da ruhunuz aracılığıyla Kendimi tanıttığımı inkâr etmek, kendini inkâr etmek ve 

kendini aşağı yaratıkların yerine koymaktır. 

3 İnsanın Tanrı'nın çocuğu olduğunu kim bilmez? İçinde bir ruh olduğunu kim bilmez? O halde 

neden Baba ile çocukları arasında bir ya da daha fazla iletişim yolu olması gerektiğine inanmayalım? 

4 Ben akıl olduğum için size aklınız aracılığıyla hitap ediyorum; ben ruh olduğum için sizin 

ruhunuza hitap ediyorum. Ama Benim tezahürümü inkâr edenler, Beni ruh olarak görmeyi ve tanımayı hiç 

istememişlerse, bu gerçeği nasıl anlayacak ve kabul edecekler? Kalplerinde pek çok hatalı fikir 

geliştirmişlerdir, örneğin Benim insan formuna sahip ilahi bir Varlık olduğumu ve Benimle onlar 

vasıtasıyla temasa geçmek için semboller ve imgelerle sembolize edilmesi gerektiğini düşünmek gibi. 

5 Yüzyıllar boyunca Beni bu şekilde arayan insanlar, önünde dua ettikleri ve ayinler düzenledikleri 

resimlerinin ve heykellerinin sessizliğine alıştılar ve sonunda kalplerinde hiç kimsenin Tanrı'yı görmeye, 

duymaya veya hissetmeye layık olmadığı düşüncesi oluştu. Erkeklere yaklaşamayacak kadar yüksekte 

olduğumu söyleyerek, Bana hayranlık dolu bir saygı sunduklarına inanıyorlar. Ama yanılıyorlar, çünkü 

benim insan gibi küçük yaratıklarla uğraşamayacak kadar büyük olduğumu iddia eden kişi, Ruhumun size 

açıkladığı en güzel şeyi, yani alçakgönüllülüğü inkâr eden bir cahildir. 

6 Eğer Mesih'e inanıyorsanız, eğer Hıristiyan olduğunuzu iddia ediyorsanız, Rabbinizin yaklaşımına 

layık olmadığınızı düşünmek gibi saçma fikirlere kapılmamalısınız. Hıristiyan inancınızın, Tanrı'nın 

"Sözü" insan olduğunda ilahi sevginin bu kanıtına dayandığını unuttunuz mu? Ruhları kararmış ve 

zihinleri zayıf olan günahkâr ve bedensel insanların anlayışını, ilahi sesimi insan sözüne dönüşmüş olarak 

duymalarına izin verdiğimden daha somut ve insani hangi yaklaşım karşılayabilir? 

7 Bu, insanlara olan sevgimin, alçakgönüllülüğümün ve şefkatimin en büyük kanıtıydı ve hiç 

kimsenin Bana layık olmadığını her zaman gözlerinizin önünde tutmak için kanla mühürledim, çünkü tam 

da çamurda, karanlıkta ve ahlaksızlıkta en çok kaybolanlar uğruna Sözümün insan olmasına izin verdim ve 

Kanımın can suyunu akıttım. 

8 O halde tüm bunlara inananlar neden şimdi benim varlığımı ve tezahürümü inkâr ediyorlar? Neden 

bunun mümkün olmadığını, çünkü Tanrı'nın sonsuz olduğunu ve insanın çok düşük, çok önemsiz ve 

değersiz olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar? Size doğrusunu söyleyeyim, bu zamanda Benim tezahürümü 

inkâr eden, o İkinci Zamanda dünyadaki varlığımı da inkâr eder ve ayrıca Benim sevgimi ve 

alçakgönüllülüğümü de inkâr eder. 

9 Siz günahkârlar için, günahlarınızla Benden uzaklaştığınızı hissetmeniz çok doğaldır. Öte yandan, 

ne kadar çok günah işler ve ruhunuzu ne kadar çok kirletirseniz, size ışık vermek, sizi iyileştirmek ve 

kurtarmak için size ulaşmamın o kadar gerekli olduğunu hissediyorum. 

10 Kendimi çocuklarıma tekrar tanıttığımda, pek çok kişinin Beni inkâr edeceğini biliyordum ve bu 

nedenle daha o zaman dönüşümü duyurdum; ama aynı zamanda varlığımın o zaman ruhani olacağını da 

açıkça belirttim. Ama bundan kuşku duyuyorsanız, sözlerimi Müjdeler'de yazan o dört öğrencinin 

tanıklığıyla doğrulayın. 

11 Neden dünyaya bir insan olarak döneyim ve kanımı tekrar akıtayım? Sanki o zamanki çalışmamın 

ve fedakârca ölümümün verimsiz olduğunu ve insanlığın o zamandan bugüne kadar ruhen hiç 

gelişmediğini düşünmüş olurdum. 

12 O zamanki materyalizminize rağmen, varlığınızın özünde evrimleşmiş bir ruh bulmam gerektiğini 

biliyordum ve bu nedenle bildirim şimdi ruhani oldu. 

13 İşte Ruh'tayım, size ışık saçan "buluttan" Sözümü gönderiyorum ve hepinizin erişeceği o tezahür 

için bir hazırlık talimatı olarak bu ağızlar aracılığıyla onu insanlaştırıyorum: ruhun ruhla diyaloğu. 

14 Ses taşıyıcılarımın dudaklarından insan sözcüklerine çevrilmiş olan bu mesajı size getirdim ki, 

daha sonra, sözüm sona erdiğinde ve onu baştan sona incelemek ve anlamak için gerekli zamanı 

ayırdığınızda, vahyimi hemcinslerinizle paylaşmak için iyi haber elçileri olarak ileri gidebilesiniz. 
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15 Bu mesajın yanı sıra, insanlara doğrudan, varlıklarının özüne ulaşan ve giderek kalplerini ve 

zihinlerini aydınlatan bir ışık gönderdim. 

16 Mesajım sizin aracılığınızla dünyaya ulaştığında, tarlaların gerçekten hazırlanmış olduğunu 

keşfedeceksiniz. 

17 Evet, öğrenciler, şimdi insanların ─farkında olmadan─ ruhani gelecekleri üzerinde düşündükleri, 

ilahi vahiyler olduğunu bildikleri şeyleri kavradıkları ve aynı zamanda görevlerinin ne olduğunu doğrudan 

fark ettikleri zamandır. Bu şekilde, kalplerinin iç sessizliğinde düşünerek, birçok gerçeğin anlayışına 

varırlar. 

18 Böylece pek çok kişinin zihninde ışık doğmuş, dini fanatizmi giderek daha fazla reddetmiş ve 

putperestlik kalplerindeki gücünü giderek daha fazla kaybetmiştir. 

19 Farkında olmadan, ruhsallaşmaya giden yolu giderek daha fazla açıyorlar. Bilinmeyen bir cesaret, 

bir inanç ve daha yüksek bir güç, korkuların ve önyargıların üstesinden gelmelerine yardımcı oldu ve 

iradeleri güçlendiği ölçüde, düşünceleri daha kesin, daha net ve daha kesin hale geldi. 

20 Ruhtan ruha aktarılan gerçeğin ışığının insanlara nasıl ulaştığını görün. Dünyevi gözlerle 

görülemeyen bu ışığın ilerlemesini kim engelleyebilir? 

21 Geçmiş zamanlardaki vahiylerimde bilginize sunduğum öz ve hakikat, Sözümün yazılı olduğu 

unutulmuş kitaplarda kaybolamaz ya da anlamı, insanlar tarafından değişikliğe uğrayarak yok olamazdı. 

Gerçek, tüm insani yoksullukların üzerindedir ve her an kendini gösterir. Ancak insanoğlu gelişim yolunda 

yeni, kesin ve kararlı bir adım atma noktasına ulaştığında ışığı daha net görülür. 

22 Ruhsal Yaşamın gizemlerinin daha önceki çağlarda açıklandığı semboller, benzetmeler ve 

alegoriler, uzun ruhsal deneyimin ışığının hepinize Yasa'yı, Öğretiyi, Kehaneti, Vahyi ve Vaatleri doğru 

bir şekilde yorumlamanızda yardımcı olacağı şimdiki çağda anlaşılacaktır. 

23 Mesajım, içine ilahi sevgi tohumunu yerleştirdiğim ruhunuza bereketli bir yağmur gibi yağıyor. 

Bugün, dünyevi işlerinizi bırakıp dinlenmeye ve ruhunuza huzur içinde dua etme ve derin düşünme fırsatı 

vermeye, böylece ruhunuz için sonsuz yaşamın ekmeği olan Sözümü duymaya kendinizi hazırlamaya 

adadığınız gündür. 

24 Benim çalışmam, sevgili insanlar, ruhunuza daha yüksek dünyalarda yaşamayı öğreterek onu ışıkla 

doldurmayı amaçlıyor. 

25 Ruhumdan olan çocuklar olarak Beni hissetmeyi öğrenebilmeniz için sizi öğrencilerim yapmak 

istiyorum. Kendi özümden yaratıldığınıza, Benim bir parçam olduğunuza göre, neden Benim Varlığımı 

içinizde hissetmeyesiniz? Beni hissetmiyorsunuz çünkü bunun farkında değilsiniz, çünkü maneviyattan ve 

hazırlıktan yoksunsunuz ve ne kadar çok işaret ve his alırsanız alın, bunları maddi nedenlere 

bağlıyorsunuz. Bu nedenle size, Ben sizinle birlikte olduğum halde, varlığımı algılamadığınızı 

söylüyorum. 

26 Şimdi size söylüyorum: Siz Benim bir parçam olduğunuza göre, Beni varlığınızda hissetmeniz 

doğal değil mi? Bunu göz önünde bulundurarak, ruhunuzun eninde sonunda Benimkiyle birleşmesi doğru 

değil mi? Size her insanda olması gereken gerçek büyüklüğü gösteriyorum; çünkü siz yoldan çıktınız ve 

yeryüzünde büyük olma arzusuyla ruhsal olarak küçüldünüz! 

27 Maddi değerlere sahip olduklarından daha fazla önem verdiniz, öte yandan ruhani olanla ilgili 

hiçbir şey bilmek istemiyorsunuz ve dünyaya olan sevginiz o kadar büyük hale geldi ki, ruhani olanla ilgili 

her şeyi mümkün olduğunca inkar etmeye çalışıyorsunuz, çünkü bu bilginin dünyadaki ilerlemenizle 

çeliştiğini düşünüyorsunuz. 

28 Size şunu söyleyeyim ki, ruhsallığın bilgisi ne ahlak ne de bilim açısından insanların ilerlemesini 

engellemez. Aksine, bu ışık insanlara şu anda bilimi tarafından bilinmeyen sonsuz bir bilgi zenginliğini 

ortaya koymaktadır. 

29 İnsan ruhsallaşma merdivenini tırmanmayı reddettiği sürece, sevgisi, yüceliği ve bilgisi sayesinde 

ona burada Babasının bağrında Tanrı'nın çocuğu olmanın yüce mutluluğunu verecek olan gerçek yüceliğe 

yaklaşamayacaktır ─Ruhumun değerli bir çocuğu. 

30 Beni hissetmek istiyor musunuz, ey insanlar? O zaman itaatkâr ve alçakgönüllü olun ve artık 

Benden sizinle olmamı istemeyin. Kendimi size tanıtma isteğimin gerçekleşeceği anı beklemekten hoşnut 

olun. 
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31 İnsan aklı vasıtasıyla bu tezahür yoluyla Varlığımı size hissettiriyorum. Bununla birlikte, size bu 

tezahürü liyakat nedeniyle almadığınızı, bunun size duyduğum ve Varlığımı size hissettirmek için size 

yaklaşmama neden olan sevgiden doğan merhametim olduğunu söylemeliyim. 

32 Mesajlarıma büyük ihtiyaç duyacağınızı, ruhunuzda ışığıma olan açlık ve susuzluğun zaten çok 

büyük olduğunu, Benden gelen bir çağrıya koşmaya hazır olduğunuzu biliyordum. Çünkü yeryüzünde 

çektiğiniz acılar sizi arındırmış ve duyarlı hale getirmişti. Bu nedenle Kendimi bu formda yanınıza 

yerleştirdim ve bu mesajın yalnızca Beni ruhtan ruha aramanız gereken zaman için bir hazırlık olacağını 

anlamanızı sağladım. O zaman Kendimi size tanıtmak için harekete geçecek olan artık Benim merhametim 

değil, sizin ruhsal yükselişiniz olacaktır. O zaman artık ruhani olana karşı parya, kör ya da duyarsız 

olmayacaksınız, ama bu lütfu hak etmek için ruhtan ruha diyaloğun sizin için ne anlama geldiğini tam 

olarak bilerek ve mutlak bir inançla mümkün olan her şeyi yapacaksınız. 

33 O zaman Ruhumun sizin aracılığınızla tezahür etmesine izin vermek ve varlığımı düşüncelerinizde, 

sözlerinizde ve işlerinizde hissettirmek için ihtiyacınız olan ışığa zaten sahip olacaksınız. 

34 Bugün sizler uzun süredir yollarda olan hacılar gibisiniz. Ama bu kez, Benim gürültülü çanım sizi 

çağırdı. Lütfun kaynağına kısmen aceleyle geldiniz ve Ben "işçilerimi" kabul etmekten ve bu halkın ruhsal 

olarak adım adım ilerlediğini, Bana komşularına olan sevgilerini gösterdiklerini görmekten mutluluk 

duyuyorum. Sert bir kaya gibiydiniz, ama Sözümün keskisi kalbinizi işleyerek onu bir mabede dönüştürdü. 

35 Daha fazla ışığa sahip olasınız ve Sözüm yüreklerinizde çiçek açsın diye, Yaşam Kitabı'ndan size 

başka bir sayfayı bildiriyorum. Kendilerini muhtaç hissedenler için manevi merhamet hazinesi getirdim. 

36 Bu yeryüzü cennetini bir gözyaşı vadisine dönüştürdünüz. Ruhunuz bedeniyle birlikte Babanızın 

insanoğlunun esenliği için hazırladığı her şeyden ziyafet çeksin, tatlı meyvelerinin tadını çıkarsın ve 

böylece yüreğiniz sevinçle dolu olarak Babanızla ruhsal bir uyum içinde olun diye onu size Aden Bahçesi 

olarak emanet ettim. 

37 Yeni Şafak karşısında karanlık gölgelerinden kurtulup Beni kutsayanlar kutsanmıştır. Size yaşamın 

ve ışığın özünü Sözümde getirdim ve sizin için çizdiğim yolda sağlam durabilmeniz için sizi karanlıktan 

uzaklaştırdım. 

38 Sizler, daha sonra çiçek açacak olan tohumun bakımını emanet ettiğim işçilerimsiniz. Yolcu 

gölgesinde dinlensin diye yapraklarla dolu ulu ağacı sana emanet ettim. Ama fırtınalar yapraklarını döktü 

çünkü uyuduğunuzda günaha kapıldınız. Fırtınaların bu ağaçtan kopardığı yaprakları merhametim toplar 

ve onlardan yeniden dallarının yapraklarını yaratırım. 

39 Size bu ağacın meyvesini verdim ve ilahi sevgimin sonsuz tatlılığının tadını çıkardınız. 

İşçilerimden bazıları efendi kesildiler ve kendilerine emanet ettiğim ağacı terk ettiler. Ama ona bakmaya 

devam edeceğim, çünkü birçok kalabalık dinlenmek ve meyveleriyle beslenmek için yapraklarının altına 

gelecek. 

40 Ne mutlu her zaman ve her denemede güçlü kalanlara ve kalabalıkları Bana yönlendirenlere. 

Onları güçlendiriyor, aydınlatıyor ve ruhani örtümle zamanın acımasızlığından koruyorum. Halkım her 

gün sözlerimle tazelensin diye, dudaklarından acı kâsesini kaldırıyorum. 

41 Babamın lütfunu özleyen ve ağacından tatlılığını bilmeleri gereken yaşam meyvesini arzulayan 

birçok kişi uzun trenler halinde gelecek. Onların içinde seçtiklerimi, hastaları ve muhtaçları bekliyorum. 

İlyas onları Bana sunacak: Onlar, her zaman teselli bulamadan çok acı bir kâseyi boşaltan kederli 

kalpler ve ezilmiş ruhlardır. Ama ne zaman ne de fırtınalar ağacı yok edemeyecek, yapraklarında her 

zaman özsu olacak ve meyveleri çoğalacaktır. 

42 Kullarımın üzerinden karanlığı, kendini kandırmayı kaldırdım, kalplerini ilahi sevgimle hazırladım 

ve içlerine Ruhumun esenliğini yerleştirdim. Dürüstlüklerine ve saflıklarına dikkat etsinler diye onlara 

yasamı ve işimin beyazlığını gösterdim. 

43 Birçokları kendilerini yargıç yerine koyacak ve Benim İşimin bütünlüğünü ve Ruhumun insan aklı 

aracılığıyla tezahürünü inkâr edecek. Ama Ben Kudretli Olan'ım, Yol'um ve Işık'ım ve ne zaman Benim 

İradem olsa, Merhametimi insanlığın kendisini ayakta tutması için bir çubuk olarak uzattım. 

44 Ruhunuzu ve bedeninizi canlandıran Benim ve Benimle olduğunuzda, acı sizden uzaklaşır ve 

kalbinizin derinliklerinde Benim sevgimin şefkatini hissedersiniz. Bu aynı zamanda vicdanın sizi hesap 

vermeye çağırdığı ve günah içinde yaşadığınız ve görevinizi sadakatle yerine getirmediğiniz için 

kendinizden utanmanıza neden olduğu andır. 
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45 Kendinizi her gün maddeselleşmeden özgürleştirebilmeniz için, ruhun ruhla diyaloğuna erişmeye 

hazır, Tanrısallığımın hizmetinde olan kişiler olabilmeniz için, size ruhsallaşma yolunu bildirdim. 

46 Bazı kederli yürekler Bana şöyle diyor: "Baba, peygamberlerin tarafından bildirildiği gibi savaşlar 

ne zaman sona erecek?" Ben de size yanıt olarak barış zamanının İlahi parmağımla işaret edildiğini 

söylüyorum. 

Kendinizi ruhsallaştırdığınızda, berrak bir ayna gibi olacaksınız ve sizi bu şekilde hazırlanmış olarak 

gören herkes sizi sorgulamak zorunda kalacak ve dudaklarınızdan çıkan ilk kelimelerden itibaren, 

kalbinizin derinliklerinden gelen sevgiyi alacaklar. O zaman benim öğrencilerim olarak tanınacaksınız ve 

onlar da bıkıp usanmadan sizi dinleyecekler. Bu, barış döneminin başlangıcı olacaktır. 

47 Ruh giysinizi koruyun ki lekelenmesin, her zaman beyaz olsun, böylece hemcinsleriniz tarafından 

saygı ve hürmet göresiniz. Bedeniniz fani ama ruhunuz ebediyete ait. Bu nedenle, ebedi yuvada 

yaşayabilmeniz için size emanet ettiğim armağanları kullanmalısınız. 

48 Beni anladığınızda, alçakgönüllülük ve uysallık örneği olabilmeniz için yüreğiniz Sözümün 

çalışmanız ve uygulamanız için yazılı kaldığı açık bir kitap gibi olduğunda, Benim sizin için tezahürüm ne 

kadar kutsanmıştır. 

Yolda yorgun ve bitkin bulduğunuz kişiyi kaldırın ve güçlendirin, istediği şeyi ondan esirgemeyin, 

çünkü merhameti size emanet ettim. Yolculuk bohçasında taşıdıklarını paylaşan kişi ne mutludur, çünkü 

kardeşine yaptığı iyilik ona katlanarak geri dönecektir. Ruhunuz her gün tükenmeyen manevi bir hazinenin 

sahibidir. 

49 Tarladaki tohumu işleyen iyi bir çiftçi gibi olun ─ insanın çabasıyla maddi olarak çiçek açan ve 

meyvesini veren bir tohum. Emek aletlerini inanç ve umutla eline alan kişi toprağı sürer, ekini yabani 

otlardan kurtarır ve yağmurların çiçek açmasına ve insanlığın beslenmesi için bol bol meyve vermesine 

neden olacağını umar. 

50 Bir vaadimi yerine getirmek üzere kendimi aranızda tanıttım. Aşkım bir zaman belirledi, böylece 

bu tezahüre kadar geçen süre kısalacaktı. Bazıları inanırken, diğerleri şüphe ediyor. Ama Baba kendisini 

tanımayanlar karşısında ne yapacaktır? Acı, kötü zihninizi arındırmak için geri dönecek ve çoğalan daralar 

bir kez daha yok edilecektir. 

51 Şunu anla İsrail, benim işimden sorumlu olan sensin. O uluslarda esaret altında acı çeken ve 

ağlayanların acısını hissedin. Benim güçlü merhametimin onları özgür kılacağını ve onlara huzur 

vereceğini umuyorlar. Masum çocuklar ağlar ve yollarda savunmasız kalır, yaşlılarla alay edilir ve 

bakireler baştan çıkarılır ve böylece biri diğerinin varlığının temelini acımadan ve pişmanlık duymadan 

elinden alır. 

52 İsrail, seni inşa etmek, insanlığa barış ve umut vermek, onlara kurtuluşun kapısını göstermek için 

hazırladım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 332 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Ey sevgili öğrenciler, ruhunuz bu dünyanın huzurunu isterken sizinle dua ederken karşılaşıyorum. 

Size öğrettiğim şey budur ─ size bir kez daha açıkladığım şey budur: sizler barışın elçilerisiniz, bu 

gezegenden ayrıldığı bu zamanda bu kutsanmış armağanı getirenlersiniz çünkü insanın kalbi onu reddeder 

ve ona yalnızca güvensizlik, nefret, nefes kesici yaşam ve huzursuzluk girer. 

Barış elçileri olarak ve bu ilahi mesajı getirmek için dünyanın tüm yerlerine, yollarına ve bölgelerine 

fiziksel olarak gidemeyeceğiniz için, ruhunuza manevi dua yoluyla yükselmeyi, aktarmayı öğrettim, 

böylece tüm hemcinslerinize mutluluk, hayır ve bereket yağdırabilsin. 

2 Öğretilerimde size Benden belirli uluslar için değil, tüm dünya için, ırklara, milliyetlere ya da 

toplumun sınıflarına bakmaksızın tüm hemcinsleriniz için istemeniz gerektiğini söyledim ve kısa bir süre 

için Yüksek Ötesi'nde bulunan yüce ruhunuz oradan yalnızca Baba'nın büyük evrensel ailesini görecek, 

herkesin çektiği acılara, sefalete, acıya bakacak ve onlar için Benden isteyeceksiniz. Oradan daha yüksek 

ruhani dünyalarda sizden daha yüksek olan varlıkları görebilir ve onlardan yardım isteyebilirsiniz, tıpkı 

size ruhani dünyadan ilham ve koruma almak için saygılı bir şekilde ona yakarmayı öğrettiğim gibi. Bu 

şekilde, ey öğrenciler, her şeyi kucaklayan bir sevgiyle seveceksiniz. 

3 İnsanlar İkinci Çağ'da Mesih'in ırk ayrımı yapmadan birbirlerini sevmeyi öğrettiğini söylerler. 

Ama bu Üçüncü Zaman'da size şunu söylüyorum: Ben Mesih olarak İkinci Çağ'da size her şeyi 

kucaklayan sevgiyi öğrettim. Ama size insan olarak aranızdaki sevgiyi öğretmeye başlamalıydım ki, 

zamanı geldiğinde birbirinizi ruhani bir sevgiyle sevebilesiniz ─artık sadece ırk ayrımı yapmadan değil, 

dünyalar ayrımı yapmadan. 

Ruhunuzun, şimdi size öğrettiğim bu sevgiye her şeyi dahil etmesini istiyorum ─ Babanızı seven 

sizlerin tüm yaratılanları sevmenizi ─ dünyanızda birbirinizi Babanızın sizi sevdiği sevginin bir zerresiyle 

sevmenizi ─ Benim tarafımdan yaratılan her şeyi sevmenizi, size miras bıraktığım ve emanet ettiğim 

şeylere kayıtsız kalmamanızı ve onları reddetmemenizi. 

4 İnsanlar öğretilerimi her zaman doğru yorumlayamazlar. Size hiçbir zaman yasalarımın onayladığı 

ve izin verdiği iyi meyveleri göz ardı etmeyi ya da bunlardan zevk almaktan kaçınmayı öğretmedim. Ben 

sadece, gereksiz ve lüzumsuz olanı sevmek şöyle dursun, onun için çabalamamanız gerektiğini; ruh ve 

beden için yararlı olan meyveler gibi, çabuk bozulan ve haram olan şeylerden de yararlanmamanız 

gerektiğini öğrettim. Ancak ruh ya da kalp için izin verilen ve ona iyi hizmet eden her şeyi, yasalarım 

dahilinde olduğu için size tavsiye ettim. 

5 Size başka bir talimat daha verdim: Ruhunuz, geri çağrılma zamanı geldiğinde bedenini nasıl 

atacağını bilmelidir ─ ruhunuz öte dünyanın eşiklerini aşmak zorunda kaldığında, yeryüzüyle olan 

bağlarını ve bağlantılarını nasıl terk edeceğini bilmelidir. Ama size doğrusunu söyleyeyim: Ruh kendini 

bedenden ayırdıktan sonra dünyevi şeylere karşı körleşmez. Aksine, Üstat size diyor ki, o zaman 

ruhunuzun daha fazla bilgi edinmesine izin veriyorum, böylece yaratılışın eserlerine daha fazla hayranlık 

duyuyor, böylece yaşamın anlamına daha fazla nüfuz ediyor, böylece her şeyi manevi kanatlarıyla 

kucaklamaya başlıyor, böylece bakışları yeryüzünde zekasına sınır gibi gelen ufukları aşıyor. O zaman 

Baba'yı ve ilahi yaratılışı gerçek evrensel sevgiyle gerçekten sevmeye başlar. O zaman ruh için her türlü 

insani konum, klan veya sosyal sınıf ortadan kalkar. O zaman artık sadece dünyevi bir aile olarak 

kendisine ait olanları sevmez ve tüm komşularını ruhani bir sevgiyle sevmeye başlar. Bu size her zaman 

öğrettiğim sevgidir. 

Bununla birlikte, eğer aranızda bu dönemde Beni çok az dinlemiş olan ve bu nedenle işimin hakkını 

veremeyeceklerinden ya da onu anlayamayacaklarından korkan ve bu nedenle Beni sık sık dinlemiş, bu 

dönemde Sözümü sık sık almış olanları kıskanan öğrenciler varsa, onlara doğruyu söylüyorum: 

Endişelenmeyin! Öğrencilerin Beni sık sık ya da az duymuş olmaları hiçbir şey ifade etmez. Bir anlık 

aydınlanma, ruhunuzun o anda dönüşmesi ve bir usta, tükenmez bir sevgi ve ilham kaynağı haline gelmesi 

için yeterli olabilir. 

6 Bu Sözümü teselli olarak getirin ve ona güvenin ─ Beni çok az duymuş olan sizler! Size 

doğrusunu söyleyeyim: Bu Üçüncü Çağ'da Beni bir kez bile duymamış olanlarla yolunuzda 

karşılaşacaksınız ve onların arasında spiritüalizmin büyük havarilerinin, büyük sezgisel peygamberlerin, 
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büyük ilham sahiplerinin ortaya çıktığını göreceksiniz. Kutsal Ruh'un armağanlarının insanlar arasında 

tezahür ettiğini ve sezgi yoluyla ortaya çıktığını göreceksiniz. İnsanların ruhtan ruha iletişim kurduklarını 

göreceksiniz ve o zaman şöyle diyeceksiniz: "Üstadı az da olsa duyabilmiş olan bizler ne kadar şanslıyız, 

çünkü bu dostlarımız O'nu insani anlama yetisi aracılığıyla hiç duymadılar." 

7 Markos'un, on iki seçilmişimin bir parçası olmamasına rağmen, öğretilerimin büyük bir havarisi 

olduğunu hatırlamıyor musunuz? İlahi Usta'nın öğretilerini kağıda dökmek ve insanlığa Altın Kitap olarak 

bırakmak için kalbinde nasıl muhafaza edeceğini bilen havari çocuk. Çocukluğunda, dünyevi masumiyeti 

içinde Beni duydu, ama Üstadın elinin İlahi Mesajı kalbine yazmasına izin verdi. Pavlus'un, İlahi Efendiyi 

bir kez bile dinlememiş olmasına rağmen, din değiştirdiğini hatırlamıyor musunuz? Elçilerime zulmetmiş 

olmasına rağmen, beni sevdi ve öğretilerimin en büyük askerlerinden biri olana kadar içten içe yükseldi. 

8 Aynı şey bu Üçüncü Çağ'da da gerçekleşecektir. Aynı şekilde size dıştan maddi harflerle yazılmış 

ve içten Kutsal Ruh'un ışığıyla aydınlatılmış bir kitap bırakacağım, böylece bu kaynaktan içebilirsiniz ─ 

böylece öğretilerim aracılığıyla sizi bekleyen büyük mücadele için güç ve ruhsal ışık elde edebilirsiniz. 

Çünkü hepiniz, her yaratığın yolunda var olan bilgece denemelerle, acılarla verimli hale gelen insanlığa 

yönelmek için aynı derecede hazırlığa, güce ve ruhani bilgiye sahip olacaksınız. 

9 Büyük sınavlar geldiğinde şaşıranın siz değil, hemcinsleriniz olmasını istiyorum; hiçbir taç ya da 

kraliyet örtüsü gözünüzü korkutmasın, hiçbir darağacı ya da tehdit sizi ürkütmesin, hiçbir iftira sizi korkak 

yapmasın, kalbinizi yaralayan hiçbir hakaret olmasın. O zaman dünya, Kendimi sizin aracılığınızla 

bilgelik, alçakgönüllülük, adalet ve sevgiyle ortaya koyabildiğimde şaşıracaktır. Ancak bu nitelikleri 

sadece Söz aracılığıyla ortaya çıkarmak istemiyorum ─ işlerinizde var olmak istiyorum. 

Geçmiş zamanlarda, Hıristiyanlığın ilk günlerinde, en iyi "konuşanın" Efendinin kanı, öğrencilerinin ve 

elçilerinin kanı, şehitlerin kanı olduğunu hatırlayın. Çünkü insanın yüreği katıydı ve bir gerçek ya da bir 

söz kanla mühürlenmemişse, ona inanılmazdı. 

Bugün ne Baba ne de dünya senin kanını isteyecek, ne de benim gerçeğimi onunla mühürleyebilmen 

için senin canını isteyecekler. Ama onlar kanıt isteyecekler ve siz de onlara bu kanıtları vereceksiniz ve 

bunlar sevgiden, vahiyden, ruhanileştirmeden olacak, çünkü hemcinsleriniz bunlara susamış durumda. 

Eğer kristal berraklığında su sunarsanız, eğer yaşam ekmeği sunarsanız, dünya size inanacak ve sizin 

aracılığınızla Bana inanacaktır. 

10 Öğrencilerim, size büyük kiliseler ve daha küçük mezheplerle karşı karşıya kalacağınızı söyledim; 

ama ne birinden ne de diğerinden korkun. Size emanet ettiğim gerçek açıktır, size öğrettiğim Söz dıştan 

açık ve basittir, ancak anlamı sonsuza kadar derindir ve bunlar savaşacağınız ve muzaffer olacağınız güçlü 

silahlardır. 

Ama ben size diyorum ki: Yeryüzünde materyalizm ve inançsızlıkla dolu bir halk, kendinize İsrail 

deme hakkınızı inkâr etmek, Mesih'in yeniden gelişine tanıklık ettiğinize dair tanıklığınızı reddetmek için 

ayaklanacak ve bu halk Yahudilerdir. Onları hiç düşünmedin mi? Bu halk, kendisine adalet sağlayacak ve 

onu bir kez daha yeryüzündeki tüm halkların üzerine çıkaracak olan Mesih'inin, Kurtarıcısının gelmesini 

beklemektedir. O halk benim her zaman onlara geldiğimi bilir ve bu Üçüncü Zaman'da şöyle 

diyeceklerdir: "Tanrı neden başka bir halka gelsin? Ama işte benim öğretilerim! 

11 Daha dünyanızın ilk günlerinde, insan ırkının içinde İsrail'in tohumunu oluşturmaya başladım. 

Nesilden nesile onu işledim, mükemmelleştirdim, ta ki bir halkın yaratılmasına başlamak için herkes 

arasından seçilen ruhlardan bir aile oluşturduğum zaman gelene kadar. Bilgeliğimle, halkımı tamamlamak 

için her bir ruhu, her bir insanı seçtim. 

12 Her bir ruhu merhametimle şekillendirilip güçlendirildikten ve yetenekleri geliştirildikten ve her 

bir bedeni o zamanlara göre lütufla hazırlandıktan sonra, yeryüzünün yüzeyine yayılmasına izin verdim. 

Ve bu halkla her zaman konuştum, her zaman onlarla birlikte olma ve patrikleri aracılığıyla onlarla 

iletişim kurma fırsatı aradım. İnsanların kabilelerine kralları ve peygamberleri aracılığıyla konuştum, 

onlara her zaman doğru yolda rehberlik etmek, yaratılan her şeyin üzerinde olduğumu hatırlatmak, kendi 

aralarında adaleti hatırlatmak için liderleri aracılığıyla Kendimi tanıttım, öyle ki bu halk yeryüzündeki 

diğer halkların savunması olsun ─ gezegenin son köşesini bile aydınlatacak canlı bir meşale olsun ─ tüm 

ulusların bereketi ve ihtiyacı olan herkes için barış vahası olsun. 

13 Bunun için ona ruhsal ve fiziksel armağanlar verdim, bunun için ona süt ve balla dolup taşan 

verimli topraklar bahşettim. Onu güçlü kılmak, iyiyi ve kötüyü, ışığı ve karanlığı, bolluğu ve açlığı, 
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özgürlüğü ve esareti bilsin diye çelikleştirmek için büyük günahlarıyla sınadım ve ayrıca ayartılmasına 

izin verdim ve insanların başına gelen büyük ayartmalarda ve şoklarda bazıları düştü ve diğerleri Bana 

sadık kaldı. 

Düşenler aracılığıyla diğerleri acı çekti; zayıflar aracılığıyla güçlüler acı çekti. Ama bazılarının 

zayıflığı ve diğerlerinin sadakati ve kararlılığı neydi? 

Zayıflar dizginlenemeyen dünyevi mal sevgisine, aşağı tutkulara, güç için sınırsız çabaya, kötü 

tarikatlara, ikiyüzlü tarikatlara düştüler. Sadıklar alçakgönüllülükleri içinde, basit ibadetler ve sağlıklı 

gelenekler aracılığıyla Yaratıcıyı tanır ve severlerdi. 

14 Bu halkı asla savunmasız bırakmadım, çünkü Bana olan umutlarını ve inançlarını kaybetmemeleri 

için acı çekerken ruhlarını diriltmek üzere onlara peygamberler gönderdim. Ancak bu peygamberler 

maddileşmiş olanları, yeryüzünün zenginlerini, insani yüceliklerle kibirlenenleri uyardıklarında, onlar 

tarafından reddedildiler, zulüm gördüler ve çoğu zaman öldürüldüler. 

Ama sadık olanların yüreklerinde bu peygamberlerin sözleri yanan bir meşale gibi kaldı ve Baba tüm 

peygamberler aracılığıyla halkını esaretten kurtarmak, onlara adalet getirmek ve krallığını her bir 

çocuğunun yüreğine yerleştirmek için geldiğini duyurdu. Ancak bu vaatler, bu kehanetler halkın iki tarafı 

tarafından farklı şekillerde yorumlandı. 

15 Rab halkına Mesih olarak, Kurtarıcı olarak geldiğinde, bazıları O'nun uzun zamandır sevgi, adalet 

ve esenlik Tanrısı, her türlü teselli ve merhemin Babası olmasını bekliyordu. Diğerleri O'nun yenilmez bir 

asker, halkını ayağa kaldıracak ve Rab'bin halkını ele geçirip onlara egemen olan düşman ulusları yok 

edecek bir savaşçı olmasını bekliyordu. Onun ellerinin, çocuklarının ve kabilelerinin her birine bahşetmek 

üzere büyük dünyevi zenginlikleri, geçici malları teslim etmesini beklediler. Sonra, Mesih yeryüzünde 

uysallıkla ve insani yoksulluk içinde, en büyük alçakgönüllülükle göründüğünde, O sadece ruhu ve kalbi 

Rab'bin İsa aracılığıyla getirdiği yüksek derslere, ilahi mesaja açık olan sadık ve sebatkâr kişiler tarafından 

hissedildi ve tanındı. 

16 Ancak yeryüzünün zengin ve güçlü Tanrısı'nı, insanların uğradığı tüm hakaretlerin savaşçı 

intikamcısını bekleyenler arasında hayal kırıklığı büyüktü ve aynı zamanda reddedildiler. Ama iyiliğin ve 

alçakgönüllülüğün Efendisi, krallıklara bölündüklerini gördüğünde tüm halkını aynı sevgiyle sardı. 

Yahudiye'de olduğu gibi Samiriye'de de sözünü iletti, bir kabilede olduğu gibi diğerinde de sevgisini, 

merhemini, mucizelerini, öğretilerini ve peygamberliklerini döktü. 

Yine de O, "bedensel" Yahudiler tarafından, maddeleşmiş Yahudiler tarafından ─Ruh'un vahiyleri 

karşısında titreyenler tarafından, Yüce Ötesi'ne giden yolu görmek istemeyenler tarafından─ reddedilmeye 

devam etti. Öte yandan, O, Cennetin Krallığının, Sonsuz Yaşam Ekmeğinin, tüm insanlar hakkındaki 

Gerçeğin, tüm yaratıklar için Sevginin gelmesini bekleyenler tarafından tanındı ve sevildi ve o zamandan 

beri bu halk bölünme içinde yoluna devam etti. 

17 Baba'nın, (İsa'da) ayrılışından sonra, atalarına emanet edilmiş olan ülkeyi halkının elinden alması 

gerekliydi. Bazılarına kefaret olarak, bazılarına da ödül olarak verildi; çünkü o Kenan diyarı, geçmiş 

zamanların o güzel Filistin'i, Benim tarafımdan ruh için yalnızca vaat edilen gerçek diyarın bir görüntüsü 

olarak hazırlandı. Bu mülkler insanlardan alındığında, materyalist düşünceye sahip Yahudi yeryüzünde 

evsiz kaldı; ama diğer kısım ─varlığımı her zaman hissetmiş olan sadıklar─ geçmiş zamanların mirasını 

kaybetmiş olmanın acısını çekmeden Benim İradem'e bağlı kaldılar, çünkü kendilerine Baba'dan yeni bir 

lütuf emanet edildiğini biliyorlardı: O'nun Sözü'nün, İlahi Söz'ün, O'nun Kurbanı'nın, O'nun Kanı'nın 

mirası. 

18 Halkım İsrail'in halihazırda Üçüncü Çağ'da yaşadığı günümüzde, onları hala iki gruba ayrılmış 

olarak görüyorum: Biri maddeleşmiş, dünyanın mallarıyla zenginleşmiş, dünyanın temellerini bile gücüyle 

titreten, çünkü gücünü, yeteneğini, Baba'nın ruhuna döktüğü lütuf armağanlarını kendisinin, hırsının, 

büyüklüğünün hizmetine sunmuştur. 

Bu halkın, materyalizminin sınırları içinde bile, bilimlerinde, iradesinde ve zekasında nasıl güç 

gösterdiğini görün. Geçmişteki kıtlıklara, köleleştirmelere, aşağılamalara duyduğu kızgınlığı yüreğinin 

derinliklerinde saklıyor; ama bugün diğer halkları aşağılamak, onları gücüyle sindirmek, onlara 

hükmetmek için güçlü ve gururlu bir şekilde ayağa kalkıyor. Bugün kendisi toktur ve milyonlarca aç 

insana ve büyük köle kitlelerine memnuniyetle bakmaktadır ─altınlarının, güçlerinin, bilimlerinin ve 

prestij arzularının köleleri. 
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19 Ama aynı zamanda halkımın diğer kısmını da görüyorum, sadık ve vefalı olanları ─ varlığımı her 

zaman hissedebilmiş olanları, insanlar arasına geldiğimi her zaman fark etmiş olanları, vahiylerime 

inanmış olanları ve her şeye rağmen Bana itaat edip emirlerimi yerine getirenleri. 

Bu diğer kısım sadece bu zamanda insan aklı aracılığıyla Benim tezahürüme tanık olan sizler 

değilsiniz; çünkü İsrail'in Ruhsal Halkının bir kısmı dünyanın dört bir yanına dağılmıştır ve her birinin 

bulunduğu yerde Benim şefkatli sevgimi alır, Benim Varlığımı hisseder, Benim Ekmeğimle beslenir ve 

nereden ve ne şekilde geleceğimi bilmeden Beni bekler, ama Beni bekler. 

Ama nasıl geldiğimi, Kendimi nasıl tanıttığımı çok iyi bilenler ─gelecek zamanlar için hazırlıklı 

olanlar, bu halkın on iki kabilesinden Benim tarafımdan seçilen 144.000 kişinin bir parçası olan sizlersiniz 

─çok sayıdaki İsrail halkının önünde 144.000 kaptan gibi yer alacak olan yüz kırk dört bin kişi, Üçüncü 

Çağ'ın ruhani güreşinde onları Büyük Savaş'a götürecektir. 

20 Halkımın her zaman bölüneceğini mi düşünüyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim: Hayır! Hayır! 

Sizin için talimat, ışık ve imtihanlar geldi; onlar için de adaletim ve aynı şekilde ziyaretlerim geldi. Şimdi 

onları büyük adımlarla ruhlarının uyanışına götürüyorum ve her ne kadar ikinci gelişimi inkâr ettikleri gibi 

üçüncü gelişimi de ilk anda inkâr edecek olsalar da, size söylüyorum: Dönüşüm zamanları çok uzak değil. 

Eski gelenekleri içinde yaşıyorlar, ancak ben Yahudi halkının zihnini ve kalbini görüyorum ve 

geleneklerine kendi inançlarından çok rahatlık ve ruhani vahiylerden korktukları için bağlı olduklarını size 

bildiriyorum. Ahiretin tezahürlerinden uzak dururlar; ama benim onlara önereceğim şey şudur: gereksiz 

olan her şeyden vazgeçmek, merhamet, sevgi ve alçakgönüllülük pratiği. 

21 Onlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız ve ikiniz de silahlarınızı kuşanacaksınız: biri söze, 

düşünceye, duaya ve kanıtlara; diğeri onların yeteneklerine, güçlerine, geleneklerine. Ama ben bu 

yüzleşmede hazır bulunacağım ve adaletimin gerçekten zafer kazanmasını sağlayacağım, ruhsallığın zafer 

kazanmasını, ruhun bedenin üzerine çıkmasını, eğilmesini ve onu alçaltmasını sağlayacağım ve sonra 

İsrail kabilelerinin uzlaşması, Rab'bin halkının birleşmesi gelecek. Bu halk bir kez hazırlandığında 

─gerçekten, size söylüyorum, Tanrı'nın zamanın başlangıcından beri Seçilmiş Halkına verdiği büyük 

görevi tamamlayana kadar görevini yerine getirecektir; bu görev Rab'bin vahiylerinin ilk doğanı ve 

emanetçisi olmaktır, öyle ki kardeşlerin en büyüğü olarak diğerlerine önderlik edebilsin, O'nun lütfunu 

onlarla paylaşabilsin ve herkesi Baba'nın sağına getirebilsin. 

22 Bölünmüş olan halk, yeryüzündeki diğer halklara karşı zafer kazanamazdı. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim: Üçüncü Çağ'dakilerin insan yaşamındaki güçlerinin ve ışıklarının büyük kanıtlarını verdikleri 

gibi, sizin de ruhaniyetinizin kanıtlarını vermenizi istiyorum ─Ruh'un gücünün insan güçlerinden daha 

büyük olduğunun kanıtlarını, öyle ki savaşta onlara galip gelsin. 

23 Anlayın, insanlar, böylece Baba'nın size emanet ettiği görevi yerine getirebilirsiniz, böylece 

ruhunuz huzur içinde yükselebilir, sonunda Bana ulaşabilir ve Krallığımdan tüm yaratıkları öğrettiğim her 

şeyi kapsayan sevgiyle sevebilirsiniz. 

24 Bu süre içinde sizinle pek çok şey konuştum, ama size söylediğim her şeyden, bu lütuf sabahında 

size verdiğim bir dersi öğreneceksiniz: Her şeyi kucaklayan sevgi! 

25 İsa, havarileri tarafından ne kadar sık yeryüzü aleminin çeşitli yaratıklarıyla konuşurken 

bulunmuştur. Üstat kuşlarla, koridorla, denizle yaptığı konuşmalarda ne kadar sık şaşırıyordu! Ama 

Efendilerinin kendinden geçmiş olmadığını biliyorlardı; Efendilerinde, tüm varlıklara bir dil vermiş olan, 

tüm "çocuklarını" anlayan, O'nun tarafından yaratılmış olan herkesten övgü ve sevgi alan Baba'nın yaratıcı 

Ruhu'nun yaşadığını biliyorlardı. 

26 Havariler ve halk İsa'yı ne kadar sık bir kuşu ya da bir çiçeği okşarken ve her şeyi kutsarken 

gördüler ve gözlerinde tüm yaratıklar için sonsuz bir sevginin bakışlarını keşfettiler! Öğrenciler, Rab'bin 

kendisini bu kadar çok görkemle, bilgeliğinden kaynaklanan bu kadar çok harikulade şeyle çevrili 

gördüğünde duyduğu ilahi zevki fark ettiler ve aynı zamanda insanların bu kadar görkem karşısındaki 

kayıtsızlığını, insan yaratıklarının bu kadar ihtişam karşısındaki donukluğunu ve körlüğünü gördüğünde 

Efendi'nin gözlerinde sık sık yaşlar gördüler. Efendi'nin cüzzamından dolayı gözyaşı döken bir cüzzamlıyı 

gördüğünde ağladığını ya da mükemmel bir sevgi küresi tarafından kuşatılmış olmalarına rağmen 

kaderlerine ağıt yakan erkek ve kadınları sık sık görmüşlerdir!  

27 Yasamın size Beni her şeyden çok sevmeyi öğrettiğini çok iyi biliyorsunuz ─Babanın yüreği 

bencillik içerdiği için değil, ama şunu anlamanız gerektiği için ─Yaratılışı ve kendinizi sevebilmek için─ 
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Benim sevgimi kendi sevginiz aracılığıyla anlamanız gerekir ki, bunu hemcinslerinize karşı 

hissedebilesiniz. 

Bu nedenle, bu lütuf sabahında size şunu söylüyorum: Sevginizin her şeyi kapsamasını istiyorum ─ 

ama Ben'de, önce Ben'i severek, sonra birbirinizi severek ve sonra Baba'nın yarattığı herkesi, tüm 

yaratıkları, Baba'nın kızları olarak mükemmel eserleri ve dolayısıyla kardeşlerinizi severek. 

28 Ruhunuza ve duygularınıza duyarlılık kazandırın. Bedeniniz, yaşamda geçici olmasına rağmen, bu 

tazelenmeyi paylaşsın, var olmaktan sevinç duysun, doğanın ona bahşettiği ışımalardan zevk alsın, onlarla 

doysun ve tazelensin. Çünkü bu fiziksel yaşam aynı zamanda bir nimet, sıcaklık, enerji kaynağıdır ─ 

rahatlık ve okşamadır, beslenmedir, huzurdur. 

29 Bedeninizin onunla ziyafet çekmesine, bu ziyafetten pay almasına izin verin, diyor Üstat size. Onu 

saklamayın ya da doğadan uzaklaştırmayın, bu yaşam kaynağını reddetmesine neden olmayın, size bunca 

sevgiyle verdiklerimi reddetmesine izin vermeyin. O zaman zamanı geldiğinde huzur içinde uykuya 

dalacaktır. 

Ancak ruhunuz, öte dünyadan, özgürlüğünden, maddi yaratılışı Baba'nın tüm eserlerinden daha fazla 

düşünmeye devam edecek ve o zaman onu şimdi olduğundan daha iyi takdir edecektir. Ve artık maddi 

yaşamdan beslenmeyecek olsa da, artık onunla yetinmek ve onun içinde yaşamak zorunda kalmayacak 

olsa da, her şeyle uyum içinde olacak, her şeye hayran olacak ve Baba'da onu sevecektir. 

30 Sözüm sizi huzurla doldurur, ruhunuz ve yüreğiniz için merhem olur. Rabbinizle konuştunuz ve 

O'nunla ruhun diliyle konuşmaya devam ediyorsunuz ─hürmet içeren, İlahi kulağıma bir övgü ilahisi olan, 

çocuğun Baba'ya bir okşaması olan, her şeye sahip olan ve her şeyi yapabilen O'na uzanan bir el olan o dil. 

Bana itiraf ediyorsunuz, Benden hiçbir şey saklamıyorsunuz, çünkü bakışlarımın her şeyi kuşattığını, 

her şeye nüfuz ettiğini biliyorsunuz ve yeryüzünde işlediğiniz günahlar için vicdanınıza karşı pişmanlık 

duyuyorsunuz. Ama size gerçekten söylüyorum: Bir sabahtan diğerine kadar her gün iyi işlerinizi ve 

günahlarınızı sayan ben, daha çok iyi iş yazıyor ve daha az kötü iş kaydediyorum. 

31 Yerinizde durmayın, ey öğrenciler! Size her zaman söylediğim gibi, yürüyüşünüz iyilik ve ilerleme 

yolunda sağlam bir şekilde devam etsin; çünkü insana sadece iyiliğin yardım edeceği, mücadele ve 

çekişme yolunda onu sadece erdem ve gerçeğin ayakta tutacağı zamanlar yaklaşıyor. 

Yalanın, ikiyüzlülüğün, bencilliğin, her kötü tohumun şiddetli ziyaretler, düşüşler ve darbeler yoluyla 

sona ereceği günler yaklaşıyor. 

Bu nedenle Üstat size şöyle der: İyilikte daha da güçlenin! Halkım, yaptığınız iyiliğe karşılık kötülük 

görmeyeceğinize ikna olun. Yeryüzünde yaptığınız iyiliğe karşılık kötü bir meyve ya da kötü bir ödül 

toplarsanız, bu kötü meyve geçicidir, nihai meyve değildir, size doğrusunu söyleyeyim. Biçene kadar sebat 

etmelisiniz. 

32 Rab'bin tarlasında iyi işçiler olun ve maddi dünyanın işçilerini her zaman izleyin. Geçip giden bir 

fırtına yüzünden filizlenmiş tohumlarını terk ederler mi? Gerçekten hayır! Kötü hava geçene kadar 

beklerler, bunun için dua ederler ve hasadı beklerler. Ve bu azim hasadı ne kadar çok kez gerçekten 

bereket ve bolluk dolu olmuştur! 

Siz de böyle olun: iyi işlerinize rağmen, talihsizlikleri geçici fırtınalar olarak, erdeminizin kanıtı olarak 

kabul edin, ama her zaman iyi ektiğiniz tohumumun zamanı geldiğinde size iyi çiçekler ve iyi meyveler 

vereceğine güvenin. 

33 Size doğrusunu söyleyeyim, ruh bir tohum gibidir, bildiğiniz tohum gibidir. Şimdi mecazi anlamda 

konuşuyorum. Onlar da filizlenir, kök salar, büyür, çiçek açar ve meyve verirler. Ancak size bir şey daha 

söylemeliyim: tüm ruhlar aynı anda filizlenmez, hepsi aynı anda çiçek açmaz ya da sabit bir zamanda 

meyve vermez. Aynı zamanda ekilmiş olsalar bile bazıları daha erken, bazıları ise daha geç eker. Bunu 

anlayın ve kendinizin ve tüm insanlığın geçmişine, bugününe ve geleceğine uygulayın. Çünkü bundan 

büyük sonuçlar, büyük vahiyler ve insanların sorularına ve şüphelerine geniş kapsamlı yanıtlar 

çıkaracaksınız. 

34 Bugünkü öğreti sözüme nüfuz ederseniz, onda Üstadın belirli bir niyetini keşfedeceksiniz: Bu, 

ruhların reenkarnasyonunun gerçek ifşasını insanlığa getirmek için ruhunuzu güçlendirmektir. 

Bunun sezgisel bilgisi tüm insanlar tarafından korunur. Yeryüzündeki tüm halklarda, her ruhun 

geçmişini, bugününü ve geleceğini içeren sırdan şüphelenirler. Bazıları için bu bir teori, bazıları için bir 
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olasılık, bazıları için bir fantezi ve bazıları da bunu tamamen reddediyor. Yine de bu gerçeği 

düşündüklerini keşfediyorum. 

35 Bu zamanın insanlığı efsaneler, fanteziler oluşturuyor ve en geri kalmış kabileler, hatta ilkel 

ormanlarda saklanan halklar bile ruhun yeniden bedenlenmesinin sırrından şüpheleniyor ve bu, dünya 

hazırlandığı, verimli hale geldiği için, insan ruhu gelişiminde bedenine bu "sırrın" ─sizin deyiminizle─ bir 

kısmını ifşa edebildiği içindir. 

Şimdi eksik olan tek şey, halkımın, eğitilmişlerimin, sadıklarımın ─ beni her zaman bekleyenler, 

vahiylerimi ve öğretilerimi nasıl alacaklarını bilenler ─ insanlara bunu canlı bir sözle, nedenlerle, 

gerçeklerle teyit etmeye gelmeleridir. O zaman insanlar yeni bir bilgiye, yeni bir yaşama uyanacaklardır; 

bu, insanların kalbindeki Tanrı'nın Krallığı'ndan, insanların ruhlarındaki Ruhsal Krallık'tan başka bir şey 

değildir. 

36 Sizinle İkinci Çağ'da konuştuğum aynı kelimeyle konuşuyorum. Tüm iyilikler Benim Sözümden 

kaynaklanır. Eğer içindeki merhemi ararsanız ─ Benim iyileştirici merhemim acılarınızın üzerine 

tükenmez bir şekilde akar. Benden hasta olmayanları istediyseniz, onlar bedeniniz için yok olacaklar, ama 

benim ruhum ve sizin ruhunuz için yok olmayacaklar ve onlarda benim iyileştirici gücüm var. Yaptığınız 

işler için Benden bereket veya koruma dilerseniz, şüphesiz size derim ki, Benim sevgim ve ışığım onların 

üzerindedir. Kurtarıcı bir rehber gibi Bana güvendiğiniz için sizi elinizden tutuyorum ve sizi gerçekten 

zafere götüreceğim. Tuzaklarda ve denemelerde sizi güçlendireceğim ve sizi cesaretlendireceğim. 

37 Benden, Ruhsal Çalışmamda öğrenci olan, "işçi" olan, gaip olanları istiyorsunuz. Ben onlarla 

birlikteyim, onların yolunda, dualarında ve görevlerini yerine getirmelerinde bulundum. Işık meşaleleri 

gibi, onları size yabancı uluslara yerleştirdim, öyle ki barış melekleri gibi, Benim Ruhsal Dünyam 

tarafından kuşatılmış muhafızlar gibi olsunlar. 

Yola çıktıkları andan itibaren koruyucu meleklerinden ilham almışlardır, böylece yoldaki dünyevi ve 

ruhani adımları güvenli olur ve bu nedenle Üstat görevi yerine getirmeleri için çağırdığında, bu işçiler 

memnuniyetle şunu söyleyebilirler: "Baba, Senin adına çalıştık." 

Bu topraklara ne zaman dönecekler? Efendi yolu ve zamanı hazırladı ve onlar tekrar aranızda olacaklar 

ve onların sözleri, Baba'nın onlara verdiği büyük vahiylerin ─gözlerinin gördüğü büyük mucizelerin─ bir 

kanıtı olarak kalplerinizde yankılanacak ve bu size güç verecek, sizin de sınırları aşıp diğer kardeş 

topluluklara doğru yola çıkacağınız gelecek için bir teşvik olacaktır. 

38 Sizi sevgimle ayırt ettiğime göre, bu imtihan zamanında sizi örtümle kapladığıma göre ─ nasıl olur 

da tüm dünya halkasını merhametimle kaplamam? Şu anda insan olan sizlere her şeyi kucaklayan sevgiyi 

öğrettiğime göre, Üstat nasıl olur da sadece bazılarıyla ilgilenip diğerlerini unutabilir? Bakışlarım herkesin 

üzerinde durur ve örtüm de aynı şekilde, merhemim herkesi taşırır, huzur örtümün altında bazıları onu 

hisseder ve kullanır. Diğerleri savaşıyor, birbirlerini yok ediyor ve birbirlerine hakaret ediyor. 

39 Bana soruyorsunuz: "Baba, neden bu uzlaşma yılında, insanlığın 'Kutsal Yıl' olarak adlandırdığı bu 

ruhani birlik ve sevgi yılında, insanlar ölümcül savaşlara dalıyor?" 

Efendi size cevap verir: İzleyin ve dua edin! Bugün henüz bu denemelerin anlamına nüfuz 

edemiyorsunuz, ama size gerçekten söylüyorum, insanların ruhu uyanmaya çoktan yaklaştı ve bunun için 

biraz daha acı gerekli, insanların şu anda kendileri için hazırladıkları o kadehi boşaltmaları gerekli. Kendi 

uyanışları olacaklar, kendi yargıçları olacaklar, kendi yargı terazileri olacaklar. Buna izin veriyorum, 

onları affediyorum ve okşuyorum. Işığımı onların içine akıtıyorum ki, ışığım aracılığıyla gerçeğe 

ulaşmaları mümkünse, ona acı çekerek değil, bu şekilde ulaşsınlar. 

40 Evrensel Işınım yükseldiğinde, ruhani huzurunuzu ve kutsamalarınızı öte dünyadan tüm insanlığa 

akıtmayı size bırakacağım. 

41 Bu benim dersim. Öğretilerimi takip etmeye devam edin! Adım adım ilerlemeye devam edin ve 

kalbinizde ve ruhunuzda her şeyle ruhani birliğin giderek daha fazla güç ve ağırlık kazandığından emin 

olun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 333 
1 Yorulduğunuzda Bana gelin. Benim Sözümde merhem, teselli ve okşama bulacaksınız. Sizi temin 

ederim ki, öğretimi dinledikten sonra, sizi Krallığımı işgal etmeye götürecek yolu imanla almak için 

güçlenmiş hissedeceksiniz. 

2 Bunlar, birçok kalbin Benim tezahürümü arzulayarak yaklaştığı, onlara Ruhumu çok yakın 

hissettirerek ve her birinin geçmişini, kederlerini, dileklerini ve ihtiyaçlarını okuduğumda bakışlarımın 

keskinliğiyle onları şaşırtarak Varlığımın kanıtlarını verdiğim anlardır. 

3 Birçoğu iman etti, sadece Sözümde gerçeği buldukları için Beni duydular. Yine de pek çok kişi, 

Ben Kendimi onların önünde böylesine büyük bir açıklıkla tezahür ettirmiş olmama rağmen şüpheye 

düştü. Bu kalplere şu anda soruyorum: "Bana inanmak için hangi kanıta ihtiyacınız var?" Ama onlar Bana 

şöyle cevap veriyorlar: "Şu anda herkesin özlemini çektiği şeyi bize bahşet." 

4 Ah siz insanlar! Sadece senin istediklerini yaparsam sana ne olur? Yine de, bu tezahürler sırasında 

işittiğiniz O'nun sizin Efendiniz olduğunu size kanıtlamak için, istediğiniz şeyin bir kısmını size 

vereceğim. 

5 Gözlerinize doğaüstü göründüğü için işimi mucizevi ve gerçek olarak adlandırmanız için Benim 

mucizeler ve harikalar yaratmam gerekli mi? Yoksa sadece sizinle konuşmam, özümün ruhunuza 

girmesine izin vermem ve varlığımı kalbinizin en iç kısmında hissettirmem yeterli mi? 

6 Benden istediğiniz her şeyi size verebilirim. Ama size yalnızca ruhunuzun iyiliği için olanı 

verebilirim. 

7 Aynı anda dua etmeyi ve meditasyon yapmayı öğrenin ki, her birinizde bilgi ve anlayış ortaya 

çıksın. Sadece bilenler şüphe etmez ve güvensizlik duymazlar. Şüphe cehaletten kaynaklanır ve ben sizin 

artık cehaletin karanlığında yaşamanızı istemiyorum. 

"Harikulade" dediğiniz o eserleri neden gözlerinizin önünde sergilemek istemediğimi anlıyor 

musunuz? Çünkü onlarla sizi sadece onları yaptığıma inandırabilirdim, ama cehaletiniz aynı kalırdı. 

Size Sözümün anlamında saklı olan mucizeyi sunmayı tercih ettim, öyle ki onu arayarak bilgelik ve 

ışık, bilgi, vahiy ve gerçeği bulabilesiniz. Çünkü o zaman tüm belirsizlikler ve şüpheler ortadan 

kalkacaktır. 

8 Şimdi, ruhunuzun ve kalbinizin arzu edebileceği ya da ihtiyaç duyabileceği her şeyi içerdiğini 

bilerek, neden sizi bu Üçüncü Çağ'da Sözümü işitmeye çağırmak istediğimi anlayın. 

9 Öğrettiklerimin kötü öğrencileri olmayın, anlayışlı ve kavrayışlı olun ki yargılarınız doğru olsun. 

10 Sizler bu Söz'ün tanıklarısınız, öyle ki bu Söz hakkında bilgi vermeye çağrıldığınızda sessiz 

kalmayacaksınız. 

11 Sizi temin ederim: Bu öğretilerin anlamına ilgi ve sevgiyle nüfuz etmeyi kendinize görev 

edinirseniz, her fırsatta ruhani bilgeliğin, mükemmel sevginin ve ilahi adaletin gerçek mucizelerini 

keşfedeceksiniz. Ancak bu vahiylere kayıtsızca bakarsanız, içerdikleri her şeyi deneyimleyemezsiniz.  

12 Birçoğunuzun yaşamdan geçip gittiği gibi benim tezahürümden geçip gitmeyin: bakmadan 

görmek; duymadan duymak; ve anlamadan düşünmek. 

13 Yeryüzündeki insanlar, içlerine ne kadar çok mucize ve mal yerleştirdiğime tanıktırlar. Ancak 

sadece bilgiye susamışlık, keşfetme dürtüsü ve kendilerini eğitmek için onlarla ilgilenenler zenginliklerini 

takdir etmeyi ve sırlarını keşfetmeyi bilirler. Her fırsatta ilahi gücün, bilgeliğin ve iyiliğin yeni 

tezahürlerini keşfettiklerinde sevinenler bunlardır. 

14 Size bir kez daha söylüyorum, bu Üçüncü Çağ'da sizi etkilemek ya da şaşırtmak için açıklanamaz 

mucizeler ya da dışsal harikalar gerçekleştirmeye gelmedim; size biçimi basit ama içeriği derin bir Söz 

getirdim ki vicdan ışığında incelenebilsin. Onunla size doğruluğumun bir başka kanıtını veriyorum. 

Çünkü o İkinci Çağ'da, dünyada sahte peygamberlerin ortaya çıkacağını, insanları kandırmak ve onları 

Ben olduğuma inandırmak için mucizeler gerçekleştireceklerini duyurarak insanlığı uyardığımı 

bilmelisiniz. 

15 Ben bu tür mucizeler getirmedim, kimseyi bu Söze inanmaya zorlamadım ve Beni izlemezseniz 

korku yaymaya çalışmadım. Ben sadece insanlara, iyi anlayamayacakları ya da kötü yorumlayacakları her 

şeyi açıklamak üzere Gerçeğin Ruhu'nu göndereceğime dair verdiğim sözü yerine getirdim. 
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16 İşte size söz verdiğim söz. Ne mutlu onun anlamına nasıl nüfuz edeceğini bilenlere. Çünkü 

gerçekten, size söylüyorum, orada Benim İlahi Varlığımı bulacaklar. 

17 Üstat sizinle göreviniz hakkında yorulmadan konuşuyor. Bazılarınız Bana itaatinizi sevinçle 

gösterirken, diğerleriniz üzüntüyle Bana yaşadığınız sınavları gösteriyor ve Ben de size gücümü 

veriyorum. Güçlü ol, diyor Efendi sana. Sınavlar geçecek. Umut edin ve alacaksınız; savaşın ve 

fethedeceksiniz. 

18 Mesajı insanlığa ulaştırmak için Kendimi ruhunuza akıttım; bu mesaj Benim seçtiklerimi bekliyor. 

Sizi sözlerimle hazırlayacağım ve ruhunuz her zaman aydınlanacak. Düşünceleriniz ve ruhunuz ruhunuzla 

uyum içinde olduğunda, bir olacaksınız ve ruhsallaşma içinizde olacak. Sizler insanlığın aynası 

olacaksınız ve iyi öğrenciler olarak benim öğretimi yayacaksınız. 

19 Çalışın sevgili insanlar, ama Ben ödülü İlahi Evimde hazır tutuyorum. Orada melekler sizi 

karşılayacak. 

20 Senin içinde değeri ölçülemeyecek bir hazine yaşattım. Bazılarınız kendinizi Benim merhametime 

layık görmüyorsunuz, ama ben size söylüyorum: Sen benim en değerli eserimsin. Öğretilerimi izleyin ve 

göreceksiniz ki işleriniz ışıkla dolu olacak, içlerinde gerçek olacak. 

Şu anda hala küçük çocuklar gibisiniz, daha sonra öğrenciler olacaksınız. Ama öğretilerimin sınırı 

yoktur, çünkü Kutsal Ruhumun ışığı her zaman ruhunuzda parlayacaktır. Ben Yol ve Işık'ım ve Bana gelen 

herkes yaşamında huzur ve hoşnutluk bulur. 

21 Benim talimatım olan ulu ağacın gölgesinde olan sizler, ona bakmak, ona bakmak ve dallarının her 

gün yayılmasına neden olmak zorundasınız, böylece gölgelerini almak için yorgun bir şekilde yaklaşan 

yolculara barınak sunabilirler. 

Benim İlahi Sözüm olan bu ağacın meyvelerinin çoğalmasını istiyorsanız, hazırlıklı olmalısınız. O 

zaman dallarının yayıldığını göreceksiniz ki, kalabalıklar gelip meyveleriyle beslensin. 

22 Öğretilerimi kavrayabilmeniz ve anlayabilmeniz için sizinle mecazi anlamda konuşuyorum. İlahi 

ışığım size hemcinslerinizle konuşmanız ve onlara Kutsal Ruh olarak tezahürüme tanıklık etmeniz için 

ilham verecektir. Büyük bir adanmışlıkla çalışın ve kendinizi ruhsallaşmaya giderek daha fazla hazırlayın. 

23 Usta'ya dinlemek ve öğrenmek için gelirsiniz. Ama daha sonra size verdiğim talimatları 

aktaracaksınız. Çünkü kalpler sert kayalar olmaya ve ruhlar karanlıkla örtülmeye devam ediyor ve bu 

nedenle zincirleri kırmak ve onları özgür kılmak gerekiyor ─ "ölüleri" diriltmek ve günah işlemiş olanları 

dönüştürmek gerekiyor. 

24 Bu sizin göreviniz, sevgili insanlar. Kendinizi güçsüz hissetmeyin ve 1950'den sonra işimin 

bittiğini söylemeyin. Dinlenme arzusu duymayın, çünkü ışığımın tüm insanlığı aydınlatabilmesi için daha 

yapacak çok işiniz var. 

25 İnsan aklı aracılığıyla Sözümü işittiğinizde, görevinizi yerine getirmeye hazır olasınız diye 

Varlığım aranızdaydı ─ öyle ki insanlık sizin aracılığınızla öğretilerimi tekrar aldığında, ruhanileşmeye 

erişebilsin. 

26 Sizler benim her gün yeni bir ders verdiğim küçük öğrencilerimsiniz, size gerçek yaşamdan söz 

ettiğimde kahinlerin her zaman baktıkları o yaşam kitabının bir başka sayfasısınız. 

27 "Altın tüylerimin" bu Üçüncü Çağ'da size verdiğim Sözümü yazmasına izin verdim; bu Sözden 

daha sonra insanların eline geçecek olan Üçüncü Ahit yapılacaktır. Yarın yeni nesiller onu inceleyecek ve 

onun ahlakına nasıl uyacaklarını bilecekler, kendilerini nasıl ruhanileştireceklerini bilecekler ve Baba'nın 

onlarla birlikte olduğunu hissedecekler. Onları, hakları ve insanlığın korunması için orada olacak 

koruyucu meleklere ve danışmanlara emanet edeceğim. 

28 Sevgili insanlar, siz Benim tezahürümün başlangıcından beri hazırladığım öğrencimsiniz, öyle ki 

Sözümün aşaması tamamlandığında Beni ruhunuzda hissedebilesiniz. 

29 1950 yılı doruk noktasına ulaştı. Bu yıl, bu ses taşıyıcılarının zihinleri ve dudakları aracılığıyla 

duyurumun sonuncusu olarak iradem tarafından işaretlendi. Bu yıl, hiçbir cemaatin tezahürümün son 

gününü inkâr etmemesi için Sözümde binlerce kez bahsedilen yıldır. 

30 Yaralarınıza bu kadar merhem olan Söz yakında artık duyulmayacak. Ruhsal ferahlığınızı ve 

tesellinizi sağlayan ses yakında kesilecektir. Ancak bundan bir an bile hoşnutsuzluk duymamalısınız; 

bunun yerine alçakgönüllülükle kabul etmelisiniz ki, size bu ışığı bir süreliğine göndermek benim 

isteğimse, bunun da benim isteğime göre bir sonu olacaktır. 
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31 Kendimi size sözlerle tanıttığım zamanın kısa göründüğünü söylemeyin; çünkü kararlarımda Bana 

herhangi bir kusur atfetmemelisiniz. 1950'ye gelindiğinde hazırlıksız olacağınızı bilmediğimi mi 

sanıyorsunuz? Hayır, öğrenciler, her şeyi biliyordum. Bununla birlikte, bu yılı son yıl olarak belirlemek 

Benim isteğim olmuştur ve bu niyeti mükemmel olarak kabul etmelisiniz. 

32 O İkinci Çağ'da, onların hâlâ zayıf olduklarını bilmeme rağmen, ayrılacağımı elçilerime önceden 

bildirdim. Bunun kanıtı, içlerinden birinin Benim İlahiyatımdan şüphe etmesi ve maddi beklentilerinde 

hayal kırıklığına uğramış hissetmesiydi. Vaat ettiğim hazinelerin bu dünyaya ait olmadığını anladığında, 

hizmetini ödüllendirecekleri parayla gözleri kör olarak Beni Öğretimin düşmanlarına teslim etmeye karar 

verdi. 

33 Efendisinin yaşamı için parayla bedel biçen o yürekte karanlık da yok muydu, bilin. 

34 Daha sonra, kâhinlerin ve yöneticilerin önüne çıkarılmak üzere o kalabalık tarafından 

tutuklandığımda, korkudan kaçıp saklanan diğer öğrencilerimi şaşkınlık ve dehşetin ele geçirdiğini 

gördüm. Petrus'un Bana eşlik edenlerden biri olduğu anlaşıldığında, Beni inkâr etti ve Beni hiç 

görmediğine yemin etti. 

35 Tüm bunlar, ayrıldığım sırada öğrencilerin henüz olgunluğa erişmemiş olduklarının kanıtlarıydı. 

36 Bunun nedeni, vaizlik dönemimin sürdüğü bu üç yılın, insanlığa ilahi bir mesaj iletmek için 

belirlenmiş olmasıydı, yoksa müritlerin aynı dönemde en büyük yükselişi ve mükemmelliği elde 

edecekleri için değil. 

37 Bu üç yıl, benim ayrılışımdan sonra gelecek olan mücadele dönemine hazırlanmama hizmet etti. 

38 Fedakârlığım tamamlanmıştı ama o kalplerin Bana her zamankinden daha fazla ihtiyaç 

duyduklarını, çünkü içlerinde bir şüphe, acı, kafa karışıklığı ve korku fırtınası koptuğunu bildiğimden, 

onlara sonsuz merhametimin bir başka kanıtını vermek için hemen yaklaştım. Sözümün o çocuklarına olan 

sevgim ve şefkatimle, dünyada sahip olduğum bedenin şeklini ya da benzerini alarak Kendimi 

insanlaştırdım ve Kendimi gösterdim ve Kendimi işittirdim ve sözlerimle o kederli ruhlarda inancı yeniden 

canlandırdım. Bu yeni bir dersti, yeryüzünde Bana eşlik etmiş olanlara Beni anlatmanın yeni bir yoluydu; 

ve onlar güçlendiklerini, ilham aldıklarını, imanla ve Benim gerçeğimin bilgisiyle dönüştüklerini 

hissettiler. 

39 Hepsinin tanıklık ettiği bu kanıtlara rağmen, öğrencilerime ruhsal olarak verdiğim onayları ve 

kanıtları inatla reddeden biri vardı ve bu yüzden inanabilmesi için fiziksel duyularıyla bile ruhsal 

Varlığıma dokunmasına izin vermek gerekiyordu. 

40 Ama bu şüphe sadece Bana daha yakın olan öğrenciler arasında ortaya çıkmadı ─ hayır, aynı 

zamanda takipçi kalabalıklar arasında, yerel bölgelerde, kasabalarda ve köylerde, gücümün kanıtlarını alan 

ve bu işler uğruna Beni izleyenler arasında, kafa karışıklığı, endişeli sorgulama, şaşkınlık ortaya çıktı; 

kimse her şeyin neden bu şekilde sona erdiğini açıklayamadı. 

41 Herkese şefkat duydum ve bu nedenle onlara ve en yakın öğrencilerime, artık yeryüzünde bir insan 

olarak onlara yardım etmesem de, Kendimi onlardan uzaklaştırmadığımın kanıtını verdim. Her evde, her 

ailede ve her ulusta Bana inanan yüreklere ruhsal varlığımı birçok şekilde somutlaştırarak Kendimi 

gösterdim. İşte o zaman, Efendilerini yeryüzünde kaybetmek zorunda kalan bu Hıristiyan halkın, O'nun 

kendilerine açıkladığı gerçeği ilan etmek üzere ayağa kalkma mücadelesi başladı. Hepiniz onların harika 

çalışmalarını biliyorsunuz. 

42 Sözüme tanıklık etmek üzere yola çıkmak için sizin de bu bildiriyi kaybetmeniz gerekecek. Ama 

yola çıkmadan önce, kuşkularını gidermek, hatalarını düzeltmek ve onları kafa karışıklıklarından 

kurtarmak için Kendimi ruhumdan ruhuma halkıma tanıtacağım. Çünkü size bir kez daha söylüyorum, 

Sözümün sona ermesine izin verdiğimde siz bile hazır olmayacaksınız. Bu nedenle, hainler olacaktır ─ 

Beni inkâr edenler ve ruhtan ruha bildirimden şüphe edenler olacaktır. Ama size ilham vereceğim ve 

gerçeğimin yeni kanıtlarını vereceğim ki, sizi bekleyen savaşa aynı şekilde sevgi, inanç ve ruhaniyetle 

dolu olarak yükselebilesiniz. 

43 Sesimi duyun ey insanlar, yakında girişeceğiniz savaş için sizi cesaret ve yüreklilikle doldurmaya 

geliyor. Yol sizi bekliyor, görev zamanınız yaklaşıyor ve güçlü olmalısınız. 

44 Ruhunuza zaten kazınmış olan Sözüm sizin rehberiniz olacaktır. Sizi adım adım sizin için 

belirlediğim mutlu hedefe götürecek, böylece sonsuza dek ışıkta yaşayabileceksiniz. 
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45 Beni işitmiş ve ilahi talimatı öğrenmiş olanların her biri yolda Benim Sözümün elçisi olacaktır. 

Kalbi, sağlık, huzur ve rahatlığa ihtiyaç duyan hemcinslerine akacak nimetlerle dolu seyahat eden bir 

bohça olacaktır. 

46 Öğrencilerim, farkında olmadan birçok kalbin onları beklediği şehirlere ve halklara giden yolda 

büyük mesafeler kat edecekler. Misyonerlik yolculuğunuza çıktığınızda, doğru yolda olup olmadığınızı ya 

da yolunuzu kaybedip kaybetmediğinizi kimseye sormanıza gerek kalmayacak, çünkü Ruh sizi 

aydınlatacak ve Sözüm size yapmanız gereken her şeyi öğretecektir. 

47 İnsan kardeşlerinize gösterdiğiniz merhamet, Benim tarafımdan en katı ve en soğuk kalbi bile 

harekete geçirecek mucizeler ve eserlerle ödüllendirilecektir. 

48 Şimdi kendinize neden uzun zamandır arınmaya tabi tutulduğunuzu açıklayabileceksiniz. Çünkü 

saflıktan söz edecek olanların kalplerinde saflık olması ve evlere barış ve uyum getirmek isteyenlerin 

içlerinde barış olması kesinlikle gereklidir. 

49 Sözüm sizi cesaretle dolduruyor; çünkü artık ruhsallaşmanın habercileri ve havarileri olarak 

yeryüzünde görünme zamanınız geldi. İnsanlık savaş, açlık ve ahlaki yozlaşma nedeniyle terörle doludur. 

50 Acı, sefalet ve ölümle yüzleştiğinizde cesaretinizi kaybetmemelisiniz. İşte o zaman içinizdeki ışık 

parlayacak ve insan kardeşlerinizin yaşamlarını aydınlatacaktır. 

51 Bu halka ne mutlu, çünkü onlarda geçmiş zamanların kehanetleri gerçekleşecek, bu kehanetlerde 

yeryüzünde Tanrı'nın halkının ortaya çıkacağı söylenmişti ve bunu tanıyabilen ve kabul edebilenlere ne 

mutlu, çünkü onlar halkımla birlik içinde kalacaklar. 

52 Benim gücüm için hiçbir şey imkânsız değildir. Bu nedenle, sizi bir noktadan diğerine 

taşıyacağım, size rehberlik edeceğim ve varlığınıza ihtiyaç duyulan yere ulaşmanızı sağlayacağım. Çünkü 

bu halkın her bir çocuğunda acı çekenlere bir teselli göndereceğim ─ uzun zamandır yeryüzüne adalet ve 

barışın gelmesini bekleyenlere. 

53 Halkım uluslara ulaştığında ve hemcinslerine yaklaştığında, insanlar arasında bu öğretiyi anlamak 

için belirli bir hazırlık ya da hazır olma durumu bulduklarında şaşıracaklar. Bu, her yaratığın ulaştığı doğal 

evrimden ve Ruhumun insanlık üzerindeki kesintisiz titreşiminden kaynaklanmaktadır. 

54 Günümüzün maneviyattan ve sevgiden yoksun insanlarından, Sözümde sık sık kehanet edilen 

nesilleri ortaya çıkaracağım. Ama önce bugün birbirlerini yanlış değerlendiren, birbirlerine karşı savaşan 

ve birbirlerini yok eden bu halklar üzerinde çalışacağım. 

O zaman, hükmümün infazı herkesin üzerinden geçtiğinde ve yabani otlar köklerinden söküldüğünde, 

artık "kanında" anlaşmazlık, nefret veya kıskançlık tohumları taşımayan yeni bir insanlık ortaya çıkmaya 

başlayacaktır, çünkü ebeveynlerinin "kanı" kendisini acı ve tövbe potasında arındırmıştır. 

Onları kabul edeceğim ve onlara şöyle diyeceğim: "İsteyin, isteyin ve size verilecektir", İkinci 

Zaman'da size söylediğim gibi. Ama bugün ekliyorum: nasıl sorulacağını bilin. 

55 Nasıl sorulacağını gerçekten bilen ne kadar az kişi var. Bu kelimeyi sık sık duyan sizler bile nasıl 

isteyeceğinizi ve ne isteyeceğinizi bilmiyorsunuz. Ama Ben size merhametimle her zaman ileriye gider ve 

her zaman istediğiniz şey olmasa bile, size ihtiyacınız olandan fazlasını veririm. Çünkü herkes için neyin 

en yararlı olduğunu yalnızca ben bilirim. 

56 Sen şimdi için istiyorsun, ben sana gelecek için veriyorum. Siz maddi gelişiminizi 

düşünüyorsunuz, ben ise manevi mükemmelliğinizi. Size sadece ruhun bedenden daha önemli olduğunu 

değil, bedenin her zaman ikinci sırada gelmesi gerektiğini de söylüyorum. Ruhu ilgilendirmeyen her şey 

size ek olarak verilmiştir. 

57 Sana her şeyi veririm. Peki karşılığında ne istiyorum? Sadece görevinizi yerine getirmeniz, size 

bahşettiklerimi sevgiyle kullanmanız ve ulaşmanız gereken hedefe varmak için bunun fazlasıyla yeterli 

olduğunu anlamanız. 

58 Sözlerim adalet taşısa da, sizinle bir yargıç olarak değil, tam olarak bir baba olarak konuşuyorum. 

Şu anda düşüncelerinizle çalışmalı ve kendinizi ahlaki ve ruhsal açıdan geliştirmek için kaygılanmalısınız. 

59 İşiniz bugün başladı, günün işine başlamak için yarına kadar beklemeyin, çünkü çok geç olabilir, 

çünkü herkese ruhun iyiliği için kullanmak üzere dünyada yalnızca kısa bir süre ayrılmıştır. 

60 Size "ışığın çocukları" diyorum çünkü öğretilerimin bilgisi size bir bütün olarak yaşamı anlamanızı 

sağlıyor. Bu nedenle, hiç kimse yeryüzündeki varlığının son saatine gelene kadar eli boş ve ölüm 

uykusuna ya da yeni bir fırsata güvenerek beklemesin. Çünkü hiçbir şey adaletimi değiştiremeyecek. 
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61 Eğer benim öğretimi anlayabilirseniz, bu size pek çok tatmin ve yukarıya doğru gelişmeniz için 

pek çok fırsat verecektir. Herhangi bir karar vermeden önce dua etmeyi öğrenin, çünkü dua Babanızdan 

istemenin mükemmel bir yoludur; O'nda yaşam savaşında ayakta durmak için ışık ve güç bulursunuz. 

62 Dua ettiğinizde, iyiyi kötüden, tavsiye edileni yapılmaması gerekenden net bir şekilde ayırt 

etmenizi sağlayacak olan aydınlanma çok geçmeden aklınıza gelecektir ve bu da Ruh'un sesini duymak 

için kendinizi içsel olarak nasıl hazırlayacağınızı bildiğinizin en açık kanıtı olacaktır. 

63 Öğretilerim bu Üçüncü Çağ'da insanın kalbine ulaşarak ona Tanrı'yla mükemmel bir birlikteliğe ve 

ruhunuzun daha önce hiç sahip olmadığı ve Kutsal Ruh'un yeni vahiylerini anlamasını sağlayan bir gelişim 

ve güçlenme derecesine eriştiğinin kanıtı olarak vicdanla içsel birlikteliğe ulaşmanın yolunu öğretir. 

64 Bana gelmek isteyen herkes için yol açılmıştır ve kapı açıktır. 

65 Yol dardır, bu sizin tarafınızdan uzun zamandır bilinmektedir. Yasalarımın ve öğretilerimin son 

derece saf ve değişmez olduğu kimsenin meçhulü değildir, öyle ki hiç kimse bunları kendi keyfine ya da 

isteğine göre değiştirmeyi düşünemez. 

66 Geniş yol ve açık kapı, ruhunuzu ışığa, huzura ve ölümsüzlüğe götürmekten başka bir şey değildir. 

Geniş yol, ahlaksızlık, itaatsizlik, gurur ve materyalizm yoludur ─insanların çoğunun manevi 

sorumluluklarından ve vicdanlarının içsel yargısından kaçmak için izledikleri bir yoldur. 

67 Bu yol sonsuz olamaz çünkü ne doğru ne de mükemmeldir. Dolayısıyla, insani olan her şey gibi bu 

yol da sınırlı olduğundan, insan bir gün sonuna ulaşacak ve yolun sonu olan uçurumda dehşet içinde 

duraklayacaktır. O zaman, uzun zamandan beri doğru yoldan ayrılmış olanların kalplerinde kaos patlak 

verecektir. 

68 Bazıları tövbe edecek ve kendilerini kurtarmak için yeterli ışığı bulacak, bazıları adaletsiz ve 

mantıksız olduğunu düşündükleri bir son karşısında dehşete düşecek, bazıları da Tanrı'ya küfredecek ve 

isyan edecektir. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu ışığa dönüşün başlangıcı olacak. 

69 Ruhumun arzusuyla gelmek için bu dünyanın eşiklerini nasıl geçeceğini bilen siz Üçüncü Çağ 

öğrencilerini kutsuyorum. Sizi her gün dua etmeye, Sözümü kavramak ve üzerinde düşünmek için bir 

araya gelmeye davet ediyorum. Çünkü bunlar bu şekilde sahip olacağınız son zamanlar. 

70 Sizi gizli hazineye, çalışmalarımın içerdiği bilgeliğe girmeye davet ediyorum, böylece yaşadığınız 

mücadelenin ortasında kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ─ verdiğiniz bu savaşta. 

71 Dünyaya ışık saçmakla görevlendirilen seçilmiş halk, ulusların dört bir yanına dağılır ve sesime 

kulak vererek yaşama çağrısını alır. Bazıları ses taşıyıcılarım aracılığıyla sözümü duyacak ve diğerleri 

ruhsal olarak eğitilecek. Ama hepiniz bu zaman için bildirilen kehanetlerin gelişine tanık olacaksınız. 

Adımlarınıza aynı yolda rehberlik edeceğim ve bir gün karşılaşıp birbirinizi tanıyacaksınız. 

72 Çağlar boyunca yaşadınız, yüzyıllar boyunca yeryüzünde ikamet ettiniz ve bu zamanlar boyunca 

evrimleştiniz ve sonunda Üstadınızla ve Ruhsal Dünya ile ruhsal iletişime başlayabildiniz. 

73 Size büyük bir görev emanet ediyorum ve anlayışınızı bekliyorum. Tüm eylemlerinizi bükülmez 

ve katı olan yasaya dayandırın. Bu şekilde hazırlandığınızda, Tanrı korkusuyla ama emin adımlarla 

yolunuza devam edin. Yasaları çiğneme, vicdanlı bir şekilde çalışmama korkusunu hissedin. Ama aynı 

zamanda kendinize güvenin, çünkü ben her birinizin yolundaki rehber ve desteğim. 

74 Sadece şu anda bir rolünüz var ama yarın neler yaşayacağınızı ve karşılaşacağınız engelleri 

biliyorum. Size diyorum ki, eğer inancınız varsa, en büyük tehlikelerle yüzleşebilecek, her zaman benim 

korumamdan emin olarak en tehlikeli girişimlere atılabileceksiniz. 

75 Sıkıntılarınıza sabırla katlanın ve eğer denemelerinizin anlamını kavrayamıyorsanız, dua edin ve 

içsel olarak onları onaylamanız için size anlamlarını açıklayayım. 

76 Henüz kendinizi mükemmelleştirmediniz, henüz "doğru" değilsiniz ve bu nedenle kalbinizi 

yumuşatacak ve ruhunuzu mükemmelleştirecek yeni denemelerle karşılaşıyorsunuz. 

77 İsrail, büyük gezintilerinin başlangıcından beri savaşçıdır ve yolun çetinliği yüzünden yüreği 

zayıfladığında, sesim onu cesaretlendirdi ve ona şöyle dedi: "Güçlü kolum senin kolundadır." Ve dua edip 

izlediğinde ve emirlerime itaat ettiğinde, benim lütfumdan ve ayrıcalıklarımdan yararlandı. 

78 Şimdi önceden bildirilen zamanları yaşıyorsunuz ve şüphe etmemelisiniz. Şimdi kitap son 

bölümlerinde açılmıştır, böylece bağlılıkla okuyabilir ve anlamını çıkarabilirsiniz. Bunlar, size önceden 

bahsettiğim zor zamanlardır. Ancak yaşadığınız zorluklara rağmen geleceğe sevinç ve güvenle bakmanızı 

istiyorum. Çünkü acınız Benim sevgi ve adalet yasamın belirlediği sınırlardan daha uzun sürmeyecektir. 
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79 Huzur ve iyi niyetle dolu olabilmeniz için dua edin. Ruhsal olarak bulunduğunuz yerden emin 

olabilmek için derinlemesine düşünün. En yüksek mertebeye ulaşmanız için belirli bir zaman yoktur. Eğer 

inancınız varsa, bu yolda büyük adımlar atabilirsiniz. 

80 İnsan aracılığıyla tezahürüm 1950'de sona erecek. Ancak ruhun çağı devam edecek ve bu yıldan 

sonra ruhani armağanların açığa çıkması ve böylece birçok ruhun dönüşümü gerçekleşecektir. 

81 Ağaçtan kopan dallar tekrar ona tutunacak, hepiniz Bana katılacaksınız. 

82 Öğretilerimin saf ve dokunulmamış kalması için vahiylerime göz kulak ol. İnsan sınırlı tapınma 

biçimlerinden bıkmıştır ve bütünü aramaktadır. Bugünkü insani durumunda ve yarınki ruhani durumunda 

kendisini kurtaracak olan ilahi talimatı talep eder. 

83 Yüce arzularla ya da özlemlerle ayağa kalkan herkes desteklenecek ve Ben de ona Bana ulaşması 

için en kısa yolu göstereceğim. 

84 Kalbinizi feda etmeniz ya da bu dünyada var olan gelenekleri değiştirmeniz gerekse bile yasayı 

yerine getirin. Kiliseleriniz ya da ibadet yerleriniz olmayacak, öğretimi ya da çalışma alanınızı 

sınırlamayacaksınız. Eviniz tüm dünya, aileniz insanlık ve kiliseniz benim İlahi Ruhum olacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 334 
1 İnsanlar, uyanın ve yeni bir zamanda yaşadığınızın farkına varın. 

2 Meditasyon yapın ve dua edin ki ruhani ilham zihin gücünüzde parlamaya başlasın. 

3 Her türlü insani sefaleti, acıyı, muhtaçlığı gözlemleyin ve her yerde sizi çevreleyen acıyı 

gördüğünüzde kalbinizin giderek daha şefkatli olmasına izin verin. 

4 Varlığınızın en derininde iyilik yapmak için cömert ve asil bir dürtü hissediyorsanız, bu dürtünün 

sizi ele geçirmesine ve kendini göstermesine izin verin. Mesajını ileten ruhtur çünkü bedenini istekli ve 

hazır bulmuştur. 

5 Öğretilerimin tohumlarını ekmek için yola çıktığınızda, bunun varlığınızın en hassas kısmından 

doğan sevgiyle olması gerektiğini anlayın. Ama artık iyilik yapmaya ya da sevap kazanmak için eylemde 

bulunmaya çalışmayın, eğer bu eylemler yapmadığınız takdirde cezalandırılma korkusundan 

kaynaklanıyorsa. Bunda hiçbir haklılık payı yoktur. Artık Bana, hatta ruhunuza bile, önemsiz şeylere 

katlanamayacağını söylemeyin. 

Ruhunuz insani kabuğundan sıyrılıp geçmişini ve hasadını incelemek üzere Ruhsal Yaşamın 

mabedinde kendi içsel varlığına çekildiğinde, burada dünyada mükemmel ve Rab'bin huzuruna 

çıkarılmaya ve ödüllendirilmeye layık görünen pek çok eseri, bu iç gözlem anlarında ona zavallı olarak 

görünecektir. Ruh, dünyada kendisine iyi görünen pek çok eylemin anlamının yalnızca kibrin, sahte 

sevginin, yürekten gelmeyen hayırseverliğin ifadesi olduğunu anlayacaktır. 

6 Ruha kendini yargılaması için mükemmel bir yargıcın aydınlatmasını kimin verdiğini 

düşünüyorsunuz? O adalet saatinde üzerinizde daha önce hiç görülmemiş bir berraklıkla parıldayan bir 

izlenim bırakacak olan Ruh ─ve herkese yeryüzünde yaptığı iyiliğin, adaletin, doğrunun ve hakikatin ne 

olduğunu ve kendi yolunda ektiği kötülüğün, yanlışın ve kirliliğin ne olduğunu söyleyecek olan O 

olacaktır. 

7 Az önce size sözünü ettiğim mabet, Ruh'un mabedidir ─ kimsenin kirletemeyeceği, Tanrı'nın 

içinde yaşadığı, sesinin yankılandığı ve ışığının parladığı mabet. 

8 Dünyada hiçbir zaman o içsel sığınağa girmeye hazır olmadınız çünkü insan kişiliğiniz her zaman 

her insanın içinde konuşan bilge sesten kaçınmanın yolları ve araçlarıyla ilgilidir. Sana söylüyorum: 

Ruhunuz örtüsünden kurtulduğunda, sonunda o mabedin eşiğinde duracak ve içeri girmek için toplanacak 

ve ruhun o sunağının önünde diz çökecek, kendini dinleyecek, vicdan olan o ışıkta işlerini inceleyecek, 

Baba, Efendi ve Yargıç olarak Tanrı'nın kendi içinde konuştuğunu duyacaktır. 

9 Hiçbir ölümlü, tüm ciddiyetiyle, içinizde muhafaza etmek için hangi iyiliğe sahip olduğunuzu ve 

aynı zamanda artık onu ruhunuzda tutmamanız gerektiği için kendinizden neyi reddetmeniz gerektiğini 

fark etmek için hepinizin yaşaması gereken o anı hayal edemez. 

10 O zaman ruh vicdanıyla karşı karşıya olduğunu hissettiğinde ve bu kendisini gerçeğin açıklığıyla 

aklına getirdiğinde, o varlık kendisini dinleyemeyecek kadar zayıf hisseder, hiç var olmamış olmayı diler; 

çünkü bir anda tüm yaşamı bilincinden geçer ─ geride bıraktığı, sahip olduğu ve kendisine ait olan ve 

şimdi nihayet hesap vermesi gereken şey. 

11 Öğrenciler, beyler, ruhunuz ruhun tapınağının eşiğinde göründüğünde o tapınağı bir mahkemeye 

dönüştürmemek için kendinizi bu yaşamda bile o ana hazırlayın; çünkü o zaman ruhun acısı o kadar büyük 

olacaktır ki, onunla kıyaslanabilecek hiçbir fiziksel acı olmayacaktır. 

12 İzleyin ve dua edin, meditasyon yapın, öğretilerimi takip edin ve sizi doğrulukla, merhametle ya da 

sevgiyle çalıştığınıza inandırmak isteyen kibriniz tarafından asla aldatılmayın, aslında bu erdemlerin 

hiçbiri mevcut değildir. 

13 Yaptığınız işleri asla kalbinizde hatırlamayın ve ilk yaptığınız şeyle yetinin ki yolunuzda sürekli 

yükselebilesiniz. 

14 Ruhsal âlemde yargılamanızın nasıl gerçekleştiğini anlamanız için bu talimatta size söylediğim her 

şeyi düşünmenizi istiyorum. Bu nedenle, iyi çocukların cennetin tadını çıkarmak için sağından geçmesine 

izin veren ve kötüleri sonsuz cezaya mahkum etmek için soluna yerleştiren yaşlı bir adam şeklindeki 

Tanrı'nın başkanlık ettiği bir adalet mahkemesini hayal ettiğiniz imgeyi hayal gücünüzden çıkarmalısınız. 

15 Şimdi ışığın ruhunuzun ve zihninizin en yüksek âlemlerine ulaşma zamanıdır; öyle ki gerçek her 

insanda parlasın ve insan kendisini Ruhsal Yaşama layıkıyla girmeye hazırlasın. 
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16 Bana, insan kardeşlerinizin kalplerinde verdiğiniz savaşın görünüşte faydasız olduğunu 

söylüyorsunuz ─onlara ruhsallaşmadan bahsediyor ve kalplerinden fanatizmi ve putperest kült eylemlerini 

çıkarmaya çalışıyorsunuz ve siz onlara öğrettikten kısa bir süre sonra putlarının önünde bir kez daha diz 

çöküyorlar. 

17 Yaralı ve solmuş bir yürekle geliyorsunuz, ama Sözümde size savaşmanız için yeni argümanlar ve 

yeni silahlar vereceğim umudunu besliyorsunuz. 

18 Size diyorum ki, sevgili öğrencilerim, ışığın tüm hemcinslerinizde parlaması için içinizde yanan 

bir arzu görüyorum: Uğruna dua ettiğiniz ve çok şey istediğiniz kişilerin özlenen aydınlanma anını 

beklemek için kendinizi sabırla donatmalısınız. 

19 Onlar da sizin açık alanda dua ettiğinizi gördükleri ve kitaplarda yazılı olmayan öğretilerden ve 

vahiylerden bahsettiğinizi duydukları için hata yaptığınıza inanıyorlar. 

20 Onlar da sizin için dua ediyor ve Benimle konuşuyorlar, yoldan çıkmamanız için Bana 

yalvarıyorlar. 

21 Size soruyorum, öğrenciler, "Sizce ben hangisini daha çok dinliyorum ─ sizi mi, onları mı?" 

Birçoğunuz yüreğinizde Bana şöyle diyorsunuz: "Dua etme yolunda gerçeğe daha çok yaklaşırken, işte 

bize Efendim." 

22 Bu nedenle, öğrencilerim, size diyorum ki, bazılarını ve diğerlerini eşit olarak dinliyorum, çünkü 

hepiniz Benim önümde eşitsiniz, çünkü bazılarını diğerleri kadar seviyorum ve çünkü herkesin içinde 

birilerinin yoldan sapma korkusunu görüyorum. 

23 Bu savaş, insanlar, ilan edilen savaş, en sevgi dolu ve birleşik ailelerin evlerinde ve hatta bağrında 

bile patlak verecek olan büyük savaştır. 

24 Bu savaşı kim kazanacak? Hiç kimse. Zafer gerçeğin, ışığın, sevginin ve adaletin olacaktır. 

Hepiniz bu ilahi güçler tarafından mağlup edileceksiniz. Ancak tam da bu görünürdeki yenilgi sizin 

zaferiniz olacaktır. 

25 Bu nedenle Üstat size büyük bir sevgiyle öğretiyor ki, benim ayrılışımdan sonraki zaman için 

hazırlanabilesiniz. Ben size nasıl merhametimi bahşettiysem, siz de insanları sevgi işlerinizle 

yönlendireceksiniz. 

26 Işınım ruhlarınızı hazırlamak için zihinlerinize indi ve kendinizi Krallığımda Benimle birlikte 

olmaya layık hale getirebilmeniz için lütuf armağanlarımı aranızda dağıttım. 

27 Şeytan da sizi Benim yolumdan saptırmak için aranızda savaşır. Ama Ben, İyi Çoban olarak, sizi 

tüm yollardan seçtim ve sizden kendinizi feda etme noktasına gelmenizi talep etmeden, lütfumu tam 

olarak alabilmeniz ve yarın insanlığa Benim öğretimi getirecek iyi öğrenciler olabilmeniz için 

düzeltmenizi bekliyorum. 

28 Sizi dirilttim çünkü lütuf yaşamına karşı ölüydünüz. Sizi bağışladım ve yarın ayaklanan ve 

Tanrı'sını inkâr eden insanlığa seslenebilmeniz için hazırladım. Ben her kalbin kapısını çalan cahil 

yabancıyım çünkü size sevgimi hissettirmek istiyorum. 

29 İnsanlık Beni tanımıyor ve bu zamandaki varlığımı inkâr ediyor. Ama adaletimi sevgi ve 

merhametle gösterdiğimi, onlara acı vermek için belayla gelmediğimi, onları sadece lütuf yaşamına 

yükseltmek ve Sözüm, Gerçeğim olan kristal berraklığındaki suyla arındırmak istediğimi anlamalarını 

sağlayacağım. 

30 Dünya Benim öğretimi öğrenmedi ve kendi putperestliğini ve fanatizmini besledi. Bu nedenle, 

şimdi büyük potada yaşıyor ve acı kadehini içiyor; çünkü materyalizmi onu Benden uzaklaştırdı. 

31 Büyük bir savaş seni bekliyor, İsrail, çünkü benim gerçeğime tanıklık edeceksin, insanlığın 

üzerindeki karanlığı kaldıracak ve ona ışığımı göstereceksin. 

32 Kendilerine insanların papazı diyenler Benim varlığımı hissetmediler, hâlâ Beni bekliyorlar. Yine 

de Üstadın insanlığa emanet ettiğinden farklı bir öğreti verdiklerini görüyorum; bu öğreti size birbirinizi 

sevmeyi öğrettiği gibi, sizi hakikat yoluna da götürecektir. 

33 Dünyanın Benim sevgi öğretimden sapan dünya görüşlerini beslemesi Benim isteğim değildir. 

Çünkü bu ruha zarar verir ve böylece Beni inkâr etmiş olursunuz. Benim Öğretimi kavrayamadınız, sonsuz 

yaşam ekmeğini reddettiniz ve insanlık Beni sinagoglarında, kendi elleriyle anlayışlarına göre yarattıkları 

maddi kiliselerinde arıyor. Ama insanlık Beni ne zaman anlayacak ve çağrımı ne zaman duyacak? 
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34 1950'den sonra dünya görüşleri arasında büyük bir mücadele başlayacak ve siz, İsrail halkı, benim 

ilahiliğime güvenerek yola çıkacaksınız. Hangilerinin sizi reddedeceğini bilemezsiniz. Ama bu yolda 

yaptığınız iyi işleri ve çalışmaları cezalandırabilecek herhangi bir insan yasası var mı? Hayır. Çünkü sizler 

insanların acılarını dindirmek, onlara huzurumu getirmek ve insan kalbinde sevginin çiçek açmasına neden 

olmak için görevlendirildiniz. 

35 Öğrenciler: İkinci Çağ'da size öğrettiğim ilke: birbirinizi sevmek, yaşamınızdaki tüm eylemler için 

geçerlidir. Bazıları Bana şöyle der: "Efendim, hayatı fiziksel emekle dolu önemsiz bir varlık olduğuma 

göre komşumu nasıl sevebilirim?" Çocuk öğrencilerime şunu söylüyorum: Görünüşte hiçbir önemi 

olmayan bu fiziksel işte bile, işinizi hemcinslerinize hizmet etme arzusuyla yaparsanız, komşunuzu 

sevebilirsiniz. 

36 Her bir kişi iyilik yapma düşüncesiyle çalışsa ve kendi küçük çabasını başkalarınınkiyle birleştirse 

hayatlarınızın ne kadar güzel olacağını hayal edin. Gerçekten, size söylüyorum, artık sefalet olmayacak. 

Ancak gerçek şu ki, herkes kendisi için çalışır, kendisini ve en fazla kendisini düşünür. 

37 Kimsenin kendine yetemeyeceğini ve başkalarına ihtiyacı olduğunu hepiniz bilmelisiniz. Hepiniz, 

elbirliğiyle yerine getirmeniz gereken evrensel bir misyona derinden bağlı olduğunuzu bilmelisiniz ─ ama 

dünyevi yükümlülüklerle değil, duygularla, ilhamla ve ideallerle, tek kelimeyle birbirinize duyduğunuz 

sevgiyle. O zaman meyve herkesin iyiliği için olacaktır. 

38 Size söylüyorum, insanlar, sadece kendiniz için çalışmamalısınız, çabalarınızda ayrım yapmadan 

sizi arayan herkese ışık yaymaya çalışmalısınız. Size doğrusunu söyleyeyim, kim dostuna daha çok 

verirse, Benim talimatlarımı yaşamında uyguladığı için Benden daha çok alacak. 

39 Bu zamanda size gönderdiğim sevgi mesajını duyurabilmeniz için size yeterli bilgiyi veriyorum. 

40 Başka bir zamanda insanlığa bir sevgi öğretisi getirmek için gelen Mesih, şu anda sizinle konuşan 

ve bu mesajı dünyaya iletmek için seçilmiş akıl organları aracılığıyla kendini tanıtan Ruh'tur. Biçim olarak 

mütevazı ve ifade olarak basit olan bu Söz, ruhsallaşmaktan uzak olan bu insanlığı kendine getirecektir. 

41 Dünyanın tüm halklarına ve tüm dini topluluklarına Yasamın en yüce buyruğunu hatırlatmak için 

sesleniyorum ─ Son Akşam Yemeği'nde öğrencilerime onlarla birlikte açıkladığım buyruk. 

42 Şu anda insanlık hazırlık aşamasındadır. İnsanlar farkına varmadan onun içinde işlemekte olan 

benim adaletimdir. Çünkü gururları, kibirli materyalizmleri içinde, yaşamlarında kendileri için kaçınılmaz 

olan tüm olayları şansa bağlarlar. Ama yakında çağrım kalplerine ulaşacak ve o zaman tövbe ederek bana 

yaklaşacaklar ve benden gururlarını ve hatalarını bağışlamamı isteyecekler. 

43 Bu, büyük hayal kırıklıklarından sonra kısa bir süre için mutlak bir boşluk yaşayacağı, kendini 

beğenmişliğinin sahteliğini, gücünün eskimişliğini, ideolojilerinin yanlışlığını fark edeceği zaman, insan 

ruhu için çarmıh saati olacaktır. Ancak bu kafa karışıklığı durumu uzun sürmeyecek çünkü o zaman 

elçilerim ortaya çıkacak ve yeni mesajımı yayacaklar. 

44 Bir kez daha, geçmiş zamanlarda Öğretilerimin habercileri Doğu'dan yola çıkıp Sözümün bilgisini 

Batı'ya getirdiklerinde olduğu gibi, dünya bu zamanda da habercilerimin bu mesajın ışığını uluslara ve 

evlere getirdiğini görecektir. 

45 Işığın şimdi Batı'dan Doğu'ya gitmesi insanlara garip gelecek mi? Bu nedenle elçilerimin benim 

adıma getirdikleri mesajı tanımayacaklar mı? 

46 Size doğrusunu söyleyeyim, Doğu'dan yükseldiğini gördüğünüz tek ışık, dünyanızı aydınlatan Kral 

Yıldız'ın ışığıdır. Çünkü ruhu aydınlatan ilahi ışık Ben'den yayılır ve evrenin her yerinde ve her 

noktasındadır. 

47 Geçmiş zamanlarda sizinle sık sık kült formlar ve semboller aracılığıyla konuştuğum doğrudur. 

Ama şimdi, onunla aranıza kült formlar ya da semboller koymaya gerek kalmadan, gerçeği doğrudan 

göreceğiniz zaman geldi. 

48 Üstat, bu Üçüncü Çağda, İlahi Talimatımı anlamak için çalışmaya hazır olan öğrenciyi kabul eder. 

Kitap önünüzde açıldı ve sayfaları ruhunuzu aydınlatıyor, böylece ellerinize emanet ettiğim işin büyük ve 

yüce olduğunu bilebilirsiniz ─ Krallığıma ulaşabilmeniz için öğretilerimin en yüksek bilgeliği içerdiğini. 

Bu size bir kez daha gösterdiğim yoldur, öyle ki Bana geldiğiniz adaletsizliği geride bırakarak bu yolda 

ilerleyebilesiniz. 

49 Ruhlarınızı ışığımla, doğruluğumla hazırladım ki, Efendiniz gibi olasınız, artık farklı yollara 

sapmayasınız, buyruklarıma itaat yüreklerinizde olsun. Ama ruhunuza verdiğim hazırlığı kaybetmemek 
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için izleyin ve dua edin. Bu zamanda dünyaya yeni bir günün ışığını gösteriyorum ki, insanlar kendilerini 

hazırlasınlar, sözümü duysunlar ve varlığımı ruhsal gözleriyle görsünler. 

50 Göreviniz çok zor, İsrail halkı. Ama Sözüm varlığınızın en derinine işledi ve sizi aydınlattı, 

gözlerinizdeki körlüğü giderdi ve size Krallığımın görkemini gösterdi. 

51 Sözüm sizi dönüştürdü, çünkü artık eskisi gibi değilsiniz ─ çünkü artık Benim varlığıma açıksınız, 

Beni tanıdınız ve ruhtan ruha Beni aramak için nasıl yükseleceğinizi biliyorsunuz. 

Yine de öğretilerime tam olarak uymadığınızı, tökezlediğinizi ve kısa bir süre için yine eski halinize 

döndüğünüzü görüyorum, çünkü kalbinizi gereksiz ve lüzumsuz şeylerden tamamen arındırmadınız ─ 

dünyayı yozlaşmasında besleyen şeylerden. İçinizde çiçek açan altın buğdayın yanında hala yabani otlar 

yetişiyor. 

Çağlar boyunca kalplerde filizlenip çiçek açan yabani otların köklerinden sökülüp atılacağı zaman 

gelmiştir. Demetler halinde bağlanacak ve yok edilmesi için ateşe atılacaktır. O zaman yüreğiniz, 

Sözümün meyvelerini vereceği temiz bir tarla, verimli ve hazırlanmış bir toprak olacaktır. 

52 Sevgili öğrenciler, ruhsallaşma yolunda attığınız adımlar yavaş olduğu ve zaman sizin için 

daraldığı için, kendinizi pek çok konuda hazırlamalısınız. Çünkü şu anda görevinizi yerine getirmek için 

zaten benim İlahi Ruhumla doğrudan temas halinde olmalısınız. 

53 Ruhunuz kısa bir süre için bedene nasıl hükmedeceğini biliyordu ve sonra aracılığınızla 

merhametimi ve şefkatimi alması gereken insanlığı savunmak için gerçek öğrencilerim olarak emirlerimi 

yerine getirebildiniz. 

54 Ruhumun içinizde tam olarak yaşamasına izin verin ki, insanlığa cankurtaran botu, deniz feneri, 

bedenlenmiş ve bedenlenmemiş ruhlar için yeni bir cennet olarak çalışmalarımı gösterebilesiniz. 

55 Hepinizin hazır olduğunu ve Kutsal Ruhumun ışığıyla giyindiğinizi görmek istiyorum; sizde İlahi 

İşime karşı sorumluluk duygusu ve İlahiliğime ve insan kardeşlerinize karşı sevgi bulmak istiyorum. 

Çünkü onlara duyduğunuz sevgiyle kendinizi yenilemenizi ve kendinizi doğrudan Benim Ruhumla 

bağlantı kurmaya yönlendirmenizi istiyorum ─ çünkü ruhlarınızdan elde ettiğiniz hazırlığa göre 

yararlanmalıyım. O zaman dünyanın uyanışı tamamlanacak ve sizin aracılığınızla Beni hissedecek. Çünkü 

bu benim isteğimdir. 

56 İyiliğin kötülüğe, ışığın karanlığa karşı büyük savaşının zamanındasınız ve şimdi kendinizi Benim 

davamı savunmaya hazırlıyorsunuz. Beni örnek almalısınız, çünkü ben ordularımın önünde giderim ve siz 

de onların bir parçasısınız. Işığımın karanlığı nasıl dağıttığını ve Sözümün günahı nasıl ortadan 

kaldırdığını görün. İyi askerler olmak istiyorsanız, itaatkâr olun ve gerçeğin ışığını getirin ki, Tanrı'nın 

gerçek hizmetkârları olarak, bu zamanda kurtuluşları için ruhlara verdiğim şeye tanıklık edebilesiniz. 

57 Aranızda, seçilmiş insanlar, farklı düşünme biçimleri ya da farklı irade ifadeleri görmek 

istemiyorum; sizleri birleşmiş ve hepinizle bir olan Sözümün rehberliğinde Benden gelen tek ve aynı 

ilhamı aktarırken görmek istiyorum. 

58 Uyuyup mabedinizin lambasının sönmesine izin veren ve kendinizi Benim lütfumdan mahrum 

bırakanlarınıza bir çağrı gönderiyor ve onlara şöyle diyorum: Kalk, çabuk yürü ve seni Yargıç olarak 

değil, Baba olarak bekleyen Bana gel. Ama size gerçekten söylüyorum, artık yollarda durmamalısınız, 

çünkü o zaman yarın Bana karşı sorumluluğunuz çok büyük olacaktır. 

59 Sezgilerinizi uyandırdım ve bu armağan aracılığıyla Ruhum ruhunuzla konuştu ve izlemeniz için 

size emirlerimi verdim. 

60 İsteğimi yerine getirebilmeniz için kesinlik içinde yürümenize izin veriyorum. Çünkü benim 

isteğim doğrultusunda yaptığınız her şey ruhunuzun gelişimine hizmet edecektir. Aranızdaki Varlığımın 

tanıklığı olsun diye size yetki ve esenliğimi veriyorum. Size verdiğim huzuru hiçbir şeyin bozmasını 

istemiyorum. Kendinizi hazırlayın ve onun aracılığıyla çalışmaya devam edin. Ama sadık ellerinize 

emanet ettiğim dava uğruna acı çekerseniz, size söylüyorum: Sevinin, çünkü ruhunuza büyük bir ödül 

vereceğim. 

61 Bilin ki, yeryüzünde yaşamak ve daha önce ektiklerinin meyvelerini doğrulukla biçmek üzere 

onarım olarak tekrar enkarne olmak üzere gönderilen ruhlar olduğu gibi, reenkarne olmayan ama 

kendilerini artık kendileri için uygun olmayan her şeyden uzaklaştıracak ruhsallaşmaya veya yükselişe 

erişene kadar yeryüzünde görünmez bir şekilde ikamet eden başkaları da vardır. 
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62 Tüm telafiler zordur, acı ve kederlidir. Ama benim öğretilerim size, yeryüzünde acı çektikten sonra 

huzur bulmak yerine, bir arınma ve telafi sınavıyla karşı karşıya kalan ruhunuzu kurtarmanın yolunu 

öğretir. 

63 Dünyaya ait olanı yalnızca doğru olduğu ölçüde sevmeyi sözlerimden öğrenin ki, her şeyi geride 

bırakma zamanı geldiğinde ruhunuz üzerinde onu özgürlüğünden mahrum edecek hiçbir yük kalmasın. 

64 Sevgili insanlar, Işığa gelin. Ben ona götüren yolum, Ben gerçek ve yaşamım. 

65 Yaşamındaki eylemlerde vicdanının sesini dinleyen birinin yok olması mümkün değildir. 

66 Sizinle ruhsal yaşam hakkında konuştuğumda, onu anlayabilmeniz için size ayrıntılı olarak tarif 

etmemi istiyorsunuz. Ama hakkında çok konuşmuş olmama rağmen, kavrayabildiğinizin çok az olduğunu 

fark ettiğinizde, Bana acıyla şöyle dersiniz: "Efendim, öğretilerinize ve vahiylerinize rağmen 

kavrayamadığımız bu varoluş ne olacak? 

67 Size diyorum ki, öğrenciler: Endişelenmeyin, çünkü önemli olan o evin nasıl bir yer olduğunu 

bilmeniz değil, oraya varmanız gerektiğine inanmanız ve bu nedenle de tereddüt etmeden ve 

duraksamadan o hedefe varmak için kendinizi mümkün olduğunca iyi hazırlamanızdır. 

68 Ruhun yukarı doğru gelişiminin sevgi yoluyla gerçekleştiğini Benden zaten öğrendiniz, çünkü 

seven kişi varlığının tüm yeteneklerini ve yetilerini ortaya çıkarır. Işığın yüksek zirvelerine yalnızca aklın 

gelişmesiyle ulaşmaya çalışmayın, ama her zaman aklı duygularla uyumlu hale getirmenin doğru yolunu 

arayın, böylece bir öğretiyi incelerken aynı zamanda onu hayata geçirmiş olursunuz. 

69 Gerçeğin yolu öylesine açıktır ki, bu yolda yürüyen hiç kimse mahvolmaz. 

70 Yalnız yürümüyorsunuz, çünkü Benim teşviğim ve ışığım her birinizle birlikte. Ama bu size küçük 

gelirse diye, her insan yaratığının yanına adımlarınızı izlemesi, bazı tehlikeleri hissetmenizi sağlaması, 

yalnızlığınızda bir yoldaş ve yaşam yolculuğunda bir asa olarak hizmet etmesi için ruhani bir ışık varlığı 

yerleştirdim. Onlar sizin koruyucu melekler ya da koruyucular dediğiniz varlıklardır. 

71 Onlara asla nankörlük etmeyin ve onların uyarılarına sağır kalmayın, çünkü güçleriniz yaşamın 

tüm sınavlarını geçmeye yetmeyecektir. Sizden daha ileri olanlara ve geleceğinize dair bir şeyler bilenlere 

ihtiyacınız var çünkü ben onlara bunu açıkladım. 

72 Siz ruhsallaşmaya ulaşmadığınız sürece bu varlıkların mücadelesi çok zordur, çünkü bu zor 

görevlerinde onları desteklemek için kendi payınıza çok az katkıda bulunuyorsunuz. 

73 Ruhaniyetiniz, sizin refahınız ve ilerlemeniz için görünmez bir şekilde çalışan kardeşlerinizin 

varlığını hissetmenize ve algılamanıza izin verdiğinde, onları günahlarınız uğruna bu kadar çok acı 

çekmeye zorladığınız için pişman olacaksınız. Fakat bu içgörü sizde ortaya çıktığında, bunun tek nedeni 

zaten zihninizde ışık haline gelmiş olmasıdır. O zaman onlara karşı şefkat, minnettarlık ve anlayış 

uyanacaktır. 

74 Çabalarının sizin tarafınızdan desteklendiğini ve ilhamlarının sizin yüceliğinizle uyum içinde 

olduğunu gördüklerinde koruyucularınızda ne büyük bir mutluluk olacaktır! 

75 "Ruhani Vale "de tanımadığınız pek çok kardeşiniz ve dostunuz var. 

76 Yarın, ruhani yaşamın bilgisi tüm dünyaya yayıldığında, insanlık sizin yanınızdaki bu varlıkların 

önemini anlayacak ve insanlar benim Takdirimi kutsayacaklar. 

77 Bu Işık lejyonlarının sizi sürekli tehdit eden şaşkın varlıkların istilalarına karşı verdikleri savaşları 

kim gördü? Her ikisinin de durmaksızın birbirlerine karşı yürüttüğü bu savaşı siz algılamadan keşfetmiş 

hiçbir insan bakışı yoktur. 

78 Siz farkında olmadan gerçekleşen her şeyin varlığına dair cehaletiniz, şu anda ruhani dünyanın bu 

görevi yerine getirmek üzere Benim tarafımdan görevlendirilen beyinler aracılığıyla kendisini size 

iletmesini emretmemin nedenlerinden biri olmuştur. Böylece, bu varlıklar size gelip varlıklarına tanıklık 

etme ve sevgileriyle, merhametleriyle, alçakgönüllülükleriyle ve sabırlarıyla sizi barındırma görevi için 

yaşadıklarını kanıtlama fırsatına sahip oldular. 

79 Dua edin ve dualarınızda onlarla birleşin. Onların korumasına güvenin. Onlar, Bana ulaşana kadar 

yol boyunca size rehberlik eden ve yardımcı olan, yanınızdaki zor görevi yerine getirme yeteneğine sahip 

parlak ışık varlıklarıdır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 335 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Bugün Ruhum bir kez daha ruhsal İsrail'in üzerine iniyor. Sevgili insanlar, Evrensel Işın vasıtasıyla 

size Kendimi gösteriyorum ve sizinle Baba ve Efendi olarak, Dost ve aynı zamanda Yargıç olarak 

konuşuyorum. Ben her şeyde varım ve Benden yaptığınız en mahrem isteğe kadar duanızı dinlerim. 

2 Enkarne olmuş ruhların Babaları ve Rableri ile gerçek birlikteliği giderek daha fazla keşfettiklerini, 

Beni aramak, Bana tapınmak için kullandıkları eski ayinleri, çeşitli ibadet biçimlerini geride bıraktıklarını 

ve ruhani yolda sağlam bir şekilde ilerlediklerini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu anda bu tezahürleri 

ve onlarla birlikte benim büyük derslerimi alan siz mütevazı topluluklardır. 

3 Irklarına göre değil, seçilmiş insanlara ait olan çok sayıda ruhu birleştirdim. 

Bilin ki, Ben Kendimi sizin ait olduğunuz ya da geçmişte ait olduğunuz ırklara hitap etmiyorum. 

Kendime, kendilerine bir görev emanet ettiğim Ruhsal İsrail'e hitap ediyorum, çünkü yeryüzünün diğer 

halkları arasında ilk doğanlar onlardır ve onlara önceki Ahitlerimi miras bıraktım. 

4 Lütuf ve vahiylerin emanetçisi olan sizlere, tüm insanlara ışık getirme, dünyada cahil ya da 

kayıtsız dolaşanlar için ışık fenerleri olma misyonu verildi. Sen ki benim peygamberim, şahidim, elçim ve 

sırdaşım oldun, misyonunu devam ettirmen ve bu misyonu yerine getirirken ruhunun mükemmelliğine 

ulaşman için seni bir kez daha çağırdım. 

5 Sadakatinize ve sevginize rağmen, size sitem etmeden söylüyorum: önceki öğretilerime henüz 

uymadınız. Kardeş uluslarınız için size verdiğim ışığa, huzura ve kutsamalara sahip oldunuz ama bu 

armağanları onlarla paylaşmadınız. 

Düşünün: Bu görevi almaya layık olabilmek için ruhun ve bedenin büyük mücadelelerinden, 

düşüncenin çatışmalarından ve bu dünyanın savaşlarından geçerek gerekli çelikleşmeyi, kararlılığı ve 

deneyimi elde ettiniz. Ama size emirlerimi yerine getirmediğinizi söylediysem, geçmişte yaptığınız işlerin 

değerini inkâr etmeyeceğim. Sizi bu ruhani tezahürde Beni aranızda bulundurma lütfuna layık kılan işte bu 

erdemlerdir. 

6 Öğrettiklerimin anlamında Tanrınızın varlığını bulacaksınız. Bu söz peygamberlerin işittikleriyle 

aynıdır, Musa'ya seçilmiş halkı birleştirmek ve onları Rableriyle birleşmeye hazırlamak için esin veren 

ışıkla aynıdır. 

İlk Çağ'da çöl yolculuğunda ilerleyen eski İsrailliler'i aranızda keşfediyorum: Yahuda'nın cesur ve yiğit 

çocukları; ─ Yehova'ya tapınmayı gözeten sadık Levililer; insan kervanına yiyecek sağlamakla görevli 

Zebulun'un yorulmak bilmez çocukları; ve aynı şekilde Bana sadakat, sevgi ve güvenin büyük kanıtlarını 

veren herkes. 

7 Bakışlarım aynı zamanda İkinci Çağ'da Mesih'i bekleyenlerin, celladın kılıcının insan ırkını 

kurtarmak için insan olduğuma olan inançlarını yok edemediği şehitlerin üzerinde de sevgiyle durur. 

Buradaki insanların içinde Benim öğrencilerim ve her çağdan tanıklarım var ve Rableriyle bu mükemmel 

birliktelik döneminden sonra, öğretilerim seçtiğim bu yolla tamamlandığında, Ruhum tüm çocuklarımın 

üzerine bolca inecek ve her biriniz hemcinslerinin ve kendinizin hayretine düşecek şekilde yeteneklerinin 

ve becerilerinin ortaya çıktığını hissedeceksiniz. 

8 Yetenekleriniz ruhunuzdan güçlü ve kuvvetli bir şekilde fışkıracaktır ─kibre neden olacak süsler 

olarak değil, düşüncelerinizde, sözlerinizde ve sevgi işlerinizde insanlara göstereceğiniz erdemler ve 

örnekler olarak ve bunların hepsi en büyük alçakgönüllülüğü ve uysallığı ortaya koyacaktır. 

Kehanet armağanı aranızda büyük ölçüde gelişecektir. Bilim adamları size gelecekle ilgili sorular 

soracak, tanıklıklarınızı dinlemek ve önlerine çıkacak ağır sınavlarla yüzleşmek ve çatışmalarını çözmek 

için toplantılarınıza koşacaklar. 

9 Şu anda gelişiminiz hala küçük, hala yeteneklerinizden şüphe ediyorsunuz ve size düşünmeniz için 

verdiğim herhangi bir mucizeye doğrudan tanık olursanız, bunu başka bir nedene bağlıyorsunuz. Ama 

Benimle bir olacağınız zaman gelecek ve o zaman güveniniz tam olacak. Yeteneklerinizi ve niteliklerinizi 

anlayacak ve onlar aracılığıyla Bana tanıklık edeceksiniz. 

10 Size doğrusunu söyleyeyim, size peygamberliği ben veriyorum. Bu hiçbir zaman insandan 

gelmedi, o sadece bir kanal oldu. Kehanet Benden gelir ve size belli bir sınıra kadar onu yorumlama 
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imkânı veririm. Ama daha büyük bilgelik içerenleri size yalnızca ben açıklayacağım. Ne zaman hazırlıklı 

olmadan onları kavramaya çalıştıysanız, yanlış bir yoruma yenik düştünüz. 

11 Bugün meydana geldiğini gördüğünüz olayları size duyurdum. Şimdi büyük bir tatmin zamanıdır. 

Onlar, Birinci ve İkinci Zamanlarda peygamberlerim aracılığıyla size verdiğim tüm bildirilerin yorumunu 

veren olaylardır. Ama insanlar o zaman da konuşmuşlardı, bazıları doğru bazıları yanlış. 

İnsan araştırmasının kavrayışına göre verdiğim kehanetler doğru bir şekilde anlaşılmıştır. Ama 

yorumlamak, yorumlamak ve yerine getirmek yalnızca Bana düşenleri, olaylar ve denemeler aracılığıyla 

açıklığa kavuşturdum. 

12 Şimdi insanlık için belirleyici bir zaman ─ size sevgimden bahseden çeşitli sınavlar aracılığıyla 

insanın uyanacağı bir zaman. Ruhunuzu saf ve ağzınızı öğretimi duyurmaya layık bulmak istiyorum. 

Bunun için, sizi tanıyanların hayranlığını uyandıran yeteneklere sahip olmanıza rağmen, basit olabilmeniz 

için size alçakgönüllülük giydiriyorum. 

13 Anlamasanız bile kehanetin ruhunuza ve bedeninize nüfuz etmesine izin verin. Sizin göreviniz 

bunu duyurmaktır. Neye tanıklık ettiğinizi daha iyi anlayacak olanlar başkaları olacaktır. Ama ne biri ne 

de diğeri kehanetlerimin gerçek anlamına nüfuz edemezse, yardımınıza gelir ve size şöyle derim: "Size 

verdiğim kehanet çok büyük ve bilgece olduysa, bunun nedeni insanlığa vermek istediğim vahyin çok 

büyük olmasıdır, böylece hedefine ulaşıncaya kadar tırmanmaya ve daha yüksek düzlemlerde yaşamaya 

devam edecektir. Bu görümü seçtiğim kişiye bahşettim ve yorumunu size veriyorum." 

14 İlk Çağ'ın en büyük peygamberlerinden biri olan Yoel'in kalabalıklara ne duyurduğunu anladığını 

düşünüyor musunuz? Ne dediğini hatırlayın: "Ve öyle günler gelecek ki, çocuklarınız peygamberlik 

edecek, genç adamlarınız görümler görecek, yaşlı adamlarınız açıklayıcı düşler görecek. Göklerde 

harikalar ve yeryüzünde büyük alametler olacak. Güneş kararacak ve ay kan gibi olacak. Yeryüzünden 

duman ve buhar yükselecek ve o zaman Rab'bin büyük günü çok yakın olacak." 

15 Peygamber söylediklerinin ne anlama geldiğini bilmiyordu, ama bunu doğrulukla yaptı. O, Benim 

kanalım ve ses taşıyıcımdı, ruhu saf ve ağzı değerliydi ve peygamberlik, kaynağından çıkan ve yatağında 

kirlenmemiş kristal berraklığında bir su gibiydi. 

Böylece bu mesaj insanların kalbine ulaştı ve saf kaldı. Bazıları bunu bir şekilde, diğerleri ise başka bir 

şekilde yorumlamıştır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, o kehanet edilen büyük günün gelişi çok yakındır 

ve olaylar artık peygamberin sözlerini doğrulamaktadır. 

16 Olayları kavrayabilmeniz için gözlerinizi açın ve ruhunuzu hazırlayın; o zamanlarda zaten 

duyurulmuş olan işaretlerin açıkça ortaya çıktığını göreceksiniz ve gerçeklerin kendileri size bu sözlerin 

açıklamasını ve gerçekleşmesini gösteriyor. Bu Benim peygamberliklerime verdiğim yorumdur. 

17 Böylece siz sevgili öğrencilerimi, dudaklarınız yalnızca gerçeği söylesin, yolunuzun açık olduğunu 

göresiniz diye, zor görevinizi yerine getirmeye hazırlıyorum. Ama konuşur ve gerçeğe tanıklık ederseniz 

ve size inanılmaz, anlaşılmaz ve sevilmezseniz, meseleyi Bana yükleyin ve ağlamayın. Daima ileri gidin 

ve asla sessiz kalmayın. Ağzınız güvenle, cesaretle konuşsun ve her zaman görevini yapsın. Tüm 

varlığınız sadece sözlerinizle değil, düşünceleriniz ve ruhani mesajlarınızla da huzur yaymaya hazır olsun. 

18 Barışı geliştirin, sevin ve her yere yayın, çünkü insanlığın buna ne kadar ihtiyacı var! Hayatın 

değişen kaderi sizi rahatsız etmesin; böylece her zaman güçlü ve sahip olduklarınızı vermeye hazır 

kalabilirsiniz. Her ruhun mirası olan barış bu zamanlarda kaçtı ve yerini savaşa, ulusları şehit etmeye, 

kurumları yok etmeye ve ruhları mahvetmeye bıraktı. Bunun nedeni kötülüğün insan kalbini ele geçirmiş 

olmasıdır. Nefret, ölçüsüz hırs, sınır tanımayan açgözlülük yayılıyor ve ortalığı kasıp kavuruyor. Ama 

hükümdarlıkları ne kadar kısa sürecek. Sevinciniz ve güvenceniz için, kurtuluşunuzun zaten yakın 

olduğunu, kardeşlik, saflık ve sağlık atmosferinde nefes almayı arzulayan birçok insanın bu amaç için 

çalıştığını size duyuruyorum. 

19 Öğrencilerim, çoktan başlamış olan bu büyük savaşta ne yapacaksınız? Planlarınız nedir? 

Varlığınızın derinliklerinde savaşmak, öğretilerimi duyurmak için muazzam bir arzu görüyorum, çünkü 

bunların insanlık için en iyi rehber olduğunu biliyorsunuz. Barışınız, ahlaki ve manevi arzularınız için 

savaşın. Sonra, iyilikte kendinizi güçlü hissettiğinizde, onu her yere taşıyın; çünkü o, hemcinslerinizin 

kalplerine bereketli bir çiy gibi inecektir. 

20 Dua edin ve dualarınız çevrenizdekilere ve orada olmayanlara merhem olsun ─ dünyanızda 

yaşayanlara ve onun ötesinde teselliye muhtaç yaşayanlara. 
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21 Şimdi halkıma bir teşvik veriyorum, o da şudur: Savaşın kederli çarpışmalarında bedenlerini 

kaybeden tüm ruhlar "Ruhani Vadi "ye çekilecek ve orada ışığa ve bilgiye kavuşmak için sizin duanızı 

beklemeye devam edecekler. 

İnsanların hararetli ve içten dualarda birleştiği o saatte, bu varlıklar ruhani bir övgü şarkısıyla 

şaşıracaklardır. Onları ilerlemeye davet eden sesinizi duyacaklar ve bir an bile rahatsız edilmeyecekler. 

Işık netleşecek ve o saatten itibaren yükselişleri için savaşmaya başlayacaklar. 

22 İnsanlığı 1950 yılından sonra bekleyen sınavlar çok büyük olacaktır. Çok acı kadehleri boşaltmak 

ve çok sert darbelere maruz kalmak zorunda kalacaktır. Ancak tüm bunlar, ruhu mükemmelliği ve gerçek 

misyonu konusunda uykuda olduğu için uykusundan uyanabilmesi için gerçekleşecektir. 

İnsanların bu dönemde karşılaşabilecekleri tüm bu sınavlar, akıllarını başlarına toplayabilmeleri ve 

görevleri üzerinde düşünebilmeleri için onlar tarafından uydurulacaktır. Ruhlar uzun bir süredir 

reenkarnasyonlarını kullanmadan dünyadan "ruhani vadiye" ve buradan da tekrar dünyaya hareket 

etmektedirler. 

    Ama bu lütuf, onlara bu dünyada yeni bir yaşam vererek verdiğim bu sevgi ve adalet kanıtı, onu boşa 

harcasınlar diye değildir. Dünyaya dönmenize sadece onun meyveleriyle beslenmeniz için değil, 

yükselişiniz için savaşmanız ve size vaat ettiğim krallığı almanız için izin veriyorum. 

23 Savaşa hazırlanmanıza yardımcı olmak için ilk seferinde nazikçe arayacağım. Ama bu sesi 

anlamazsanız, şiddetle çağıracağım ve size tekrar dokunacağım. Ancak, takip etmezseniz, gözlerinizi açıp 

yeni bir günün ışığını görebilmeniz için adalet sizi sarsarak uyandırmak üzere tüm etkisini gösterecektir. 

24 Yeni savaşların patlak verdiğini, her gün çok sayıda insanın çeşitli kazalarda gözlerinizin önünde 

öldüğünü gördüğünüzde etkilenmemeniz için sizi uyarıyorum. Kalbinizi sarsan bu denemelerin nedenini 

anlayamıyorsanız, her ruhun daha önce kendisinden esirgediği şeyi kendisine geri vermek için dünyaya 

geldiğini ve ancak böyle bir denemenin onları sarsarak uyandıracağı kadar bıkkın insanlar olduğunu 

hatırlayın. 

25 Seni ne kadar çok seviyorum ve senin için hiç acı istemiyorum! Yeryüzünde hiçbir teselli ve 

merhem bulamayan bu yaratıklar, ruhani vadiye geldikleri anda, yüksek öteye yönlendirilmek için Benden 

alacaklar. Bunu onlara veriyorum çünkü Ben çocuklarımdan ayrılmayan bir Çobanım. Onların tüm acıları 

Bende yankılanıyor, anlamsız savaşlarında dökülen tüm kanlar Benim boş ellerime akıyor, insanlığın tüm 

gözyaşları Benim yüzümü ıslatıyor. Sizin için en gizli ve saklı varlık bile Bana çok yakındır. Hepinize eşit 

derecede sevgiyle bakıyorum. İğrenerek baktığınız o yaratıkları sefaletlerinin içinden çekip alacağım ve 

üzerlerinde çalışacağım ki onlardan yenilenmenin, tövbenin ve sevginin berrak suları aksın. 

26 Sizinle pek çok şekilde konuşuyorum çünkü henüz yapmadığınız gibi konuşmaya hazır 

olmalısınız. Öğretilerimi duyduğunuzda seviniyor ve her gün Bana daha yakın hissediyorsunuz. Babanız 

tarafından sevilmek için orada bulunmanın bir mutluluk olduğunu ─ sizin için belirlediğim büyük 

sınavlardan geçmenin sizin için bir tatmin olduğunu, çünkü bu sınavların her birinin sizi Bana yaklaştıran 

bir aşama olduğunu fark edersiniz. 

27 Çocuklarımdan birçoğunu bu çalışma kapsamında kendilerine farklı ödevler, farklı görevler 

vermek üzere çağırdım ve bunları ilerlemenize ve yeteneklerinize göre size verdim. Hepsinden birlikte 

halkımı, yeni havariliğimi oluşturdum. 

Bazılarına önderlik görevi verdim ve görevlerinin zor ve çetin olmaması için halkı cemaatlere ayırdım. 

Bu mucizeyi almak için bir araya gelen bu kalabalıklara, insan sözü haline gelen esinimi iletebilmeleri 

için başkalarına ses taşıyıcılığı armağanını emanet ettim. 

Bazılarına, onları peygamber yapmak ve onların aracılığı ile gelecek olanı duyurmak için basiret 

ayrıcalığı verdim. 

"Sütun" görevi, insanları hac yolculuklarında destekleyecek ve kilise önderlerine yardımcı olacak, 

çarmıhın yükünü çok sayıda dinleyiciyle birlikte taşımaya yardımcı olacak kişilere verilmiştir. 

28. Diğerlerine arabuluculuk armağanı verildi ve bunlar ruhani dünyanın mesajlarını, İşimin 

açıklamasını iletmek için araçlar olarak ve aynı zamanda şifa merheminin, hastalar için tesellinin sahipleri 

olarak eğitildiler, böylece sağlıklı ruhani yayılımları aracılığıyla birlikte muhtaçlara merhamet 

bahşedebilirler. 

Size bırakacağım kitapta, bu zamana ait vahiylerimi, öğretilerimi ve kehanetlerimi yazan kişiye "Altın 

Tüy" adını verdim. 
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     Halk arasında sağlamlık, istikrar ve güç örneği olacak kişilere "temel taşı" görevini verdim. Sözleri, 

öğütleri ve halk arasındaki örnekleri kaya gibi değişmez olmalıdır. 

Ama şimdi Benim tezahürümün bu dönemi sona erdiğine göre, tüm makamlara sesleniyorum ve 

böylesine büyük görevleri almak üzere seçilmiş olan herkese, kendilerini iyice araştırmaları ve 

çalışmalarının sonucunu fark etmeleri için bir çağrıda bulunuyorum. Bu tefekkür saatinde herkesin 

yanındayım. 

29 Merak etme, seni seçerken hata yapmadım. Seni ve neler yapabileceğini biliyorum. Hangilerinin 

kendilerini seve seve Yasa'nın yerine getirilmesine adayacaklarını ve hangilerinin yol boyunca 

zayıflayacaklarını biliyordum. Ben sizin Babanızım ve herkese İşimde çalışma fırsatı verdim, herkese aynı 

yiyeceği sundum ki hepiniz aynı şekilde sevildiğinizi hissedebilesiniz, Benim öğrencilerim olma ve aynı 

mirasa sahip olma hakkına sahip olabilesiniz. 

30 Bazılarının talimatlarımı yerine getireceğini ve çok yakında sözlerime uyacağını biliyordum. 

Diğerlerinin hatalarını keşfetmeleri ve hatalarını düzeltmeleri zaman alacaktır. Ama Benim armağanlarım 

onların ruhlarında gizlenmiş olarak uyanmayı bekliyor. Çünkü hepiniz Bana gelmelisiniz, anlayış 

hepinizin içinde olacaktır. Kusursuz olacak ve Benimle birlikte sağ elimde bulunacaksınız. 

Ancak Bana ulaşabilmeniz için, Benim yasamı yerine getirmeye istekli olmanız ve alçakgönüllülük ve 

teslimiyetle bu yolda yürümeniz gerekir. 

Beni hâlâ bu şekilde gördüğünüz bu birkaç gün içinde izleyin ve dua edin; varlığınızdan itaat, birlik ve 

sevgi arzusunun fışkırması için yüreğinizin Sözümle harekete geçmesine izin verin. 

31 Yakında haberciler yanlarında mektuplarla yola çıkacaklar. Onların standardı benim Sözüm ve 

aldığınız mesajlarım olacaktır. Sizi barış ve iyi niyet misyonlarına çıkmaya hazırlıyorum. Çünkü size son 

sözlerimi söyleyeceğim bu önemli günde sizinle hazırlıklı bir şekilde buluşmak istiyorum. 

32 Şimdiden size duyuruyorum ki, son öğretilerim şu anda size verdiklerimden daha uzun 

sürmeyecek. Size verdiklerim kadar kısa olacak. Çünkü benim büyük son dersim son üç yılın derslerinden 

oluşuyor. 1866'dan bu yana size açıkladığım her şeyi özetlediğim, Ruhumun sevgi ateşiyle ruhunuzda 

yazdığım kitaptır. Bu kitapta size başlangıçtan ve hatta yaratılışın başlangıcından öncesinden, insanın en 

eski zamanlardan günümüze kadar geçirdiği evrimden söz ettim. Bu Kitapta size geçmiş büyük çağlar 

boyunca verdiğim tüm derslerden ve sınavlarınızdan söz ettim. Bu kitapta tüm geçmiş çağların vahiylerini 

ve geleceğin vahiylerini yorumsuz ve eksiksiz olarak bir araya getirdim. Bu kitapta aynı zamanda 

ruhunuzun şimdi yeryüzünde ve daha sonra ruhani vadideki gelişim yolundaki hazırlığını da bulacaksınız. 

33 Öğretilerimin bu sonuncusu 1950 yılının son gününde sona erecek, ancak bu sizinle son iletişimim 

olmayacak. Çünkü size her zaman dua etmeyi ve Benimle ruhsal birliktelik kurmayı öğrettim. Siz insanlar 

ve yaşamın farklı dünyalarında yaşayan tüm varlıklar Benim ruhuma erişebilirsiniz ve Ben de sizin 

ruhunuzda yaşarım. 

Bu Söz bittiğinde kendinizi Benden uzak hissetmeyin, boşluk ya da sessizlik hissetmeyin. Babanızın 

ahenkli ve sürekli konserini dinlemeye devam edin, İşim üzerinde düşünebilmeniz ve çalışabilmeniz için 

Benim varlığımdan sevinç duyun. 

34 Bu öğretiyi yaymak için yola çıkmadan önce tüm gücünüzü ve ruhani bilginizi birleştirmeniz 

gerekir. O zaman, Sözümün etrafında toplandığınızda, dua ettiğinizde ve derin düşündüğünüzde, Varlığımı 

hissedeceksiniz. Çocuklar harekete geçecek, vizyon sahipleri de aynı şekilde Benim Varlığımdan önceki 

işaretleri algılayacak ve Ben Kendimi ince yollarla göstereceğim. Bir araya gelen herkes Beni hissedecek 

ve bu toplantıların bir ciddiyeti olacak. Gelecekte size huzur ve güven verecek manevi bir atmosfer 

olacaktır. 

"Ruhlar dünyası" da beyninizi kullanmadan size gelecek ve imtihanlarınızda size yardımcı olmak için 

çağırdığınız her yere yerleşecek ve bu dünyaya merhametini ve korumasını yağdırmaya devam edecektir. 

Zihinlerinizde herhangi bir karışıklık, kötü yorumlar ya da yanlış kararlar olmaması için sizi izleyecektir. 

Bu hazırlık dönemi sona erdiğinde, toplantılarınızı unutmayın. Kendimi her birinize ayrı ayrı 

gösterdiğimi bilseniz de, sizi birlik içinde, dua ederken ve ruhsal uygulamalarınıza dalmış olarak bulmak 

istiyorum. 

35 Ben ayrıldıktan sonra havarilerim tarafından kutlanan Pentikost'u hatırlayın. Ruhları benim 

tezahürümü dikkatle bekledi ve tek bir düşüncede birleştiklerinde, Ruhum indi ve sözü ağızlarına koydu 

ve tüm varlıkları aydınlandı, böylece farklı dillerden ve inançlardan insanlarla iletişim kurabildiler. 
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36 Bu nedenle, ey öğrenciler, aranızda her zaman bu toplantıların olmasını istiyorum. Ne zaman bir 

araya gelebilirseniz, bunu Benim adımla yapın; Ben de hazır bulunacağım ve gizli hazinemin içindekileri 

size açıklayacağım. 

Hayatınızın tüm anlarını ve günlerini size emanet ediyorum ki, onların bir anını bile adanmışlığınıza 

ayırabilesiniz. Ama bir kez daha yedinci günü kutsal kılıyorum ki, o gün Benimle birliğe girebilesiniz ve 

geri kalan günler birbirinizi sevmek ve talimatlarımdan iyice anladığınız her şeyi yerine getirmek için 

olsun. 

Ancak toplantılarınız için özel toplantı odalarına gerek kalmayacak, aynı şey Benim için eviniz, basit 

yatak odanız, bir vadi çayırı veya bir dağ, bir nehir kıyısı veya çöl için de geçerli olacak. 

37 İnsanların arasında benim öğrencilerim olduğunuzu ilan etmemenizi, ağzınızın bunu 

söylememesini, ama işlerinizin konuşmasını tavsiye ederim. Ruhen İsrailli olduğunuzu söylemeyin. Dünya 

Ruhsal İsrail'i, ruhlarda ışık yakma, kalplere barış getirme, Yakup'a rüyalarında, vahiylerinde söylediğim 

gibi olma misyonunda birleştiğinde tanıyacaktır: "Sana dünyanın tozu, cennetin yıldızları, denizin kumu 

kadar büyük, sayısız bir nesil vereceğim ve senin soyundan gelen dünya ulusları kutsanacak." 

38 Dünya halkları henüz İsrail'de kutsanmamıştır, çünkü bu, İkinci Çağ'da olduğu gibi Bana onların 

bölünmesini sunar. Bazıları madde için yaşar, diğerleri ruh için ─ bazıları bir krallık yaratır, diğerleri 

başka bir krallık. Bazılarının dünya ve altın için yaşadığını, diğerlerinin ise Beni aradığını ve 

yoksulluklarıyla mutlu olduklarını görüyorum. Ama bir kez bu insanları, barıştan ve ilahi vahiylerden 

sorumlu bu büyük ruhlar lejyonunu birleştirdiğimde, o zaman bu dünya ve hatta cennet sarsılacak. Çünkü 

onların birliği dünya üzerinde öyle bir güç, öyle bir etki yaratacaktır ki, bunu hissetmeyen kimse 

kalmayacaktır. Göreviniz bilinecek ve şimdiden size emanet ettiğim mesajınız, insanlığa miras bıraktığım 

vasiyeti üç zamanda birleştirecek. 

39 Ruhunuzun, size emanet ettiğim her şeyi muhafaza eden bir kap gibi olduğundan emin olun. 

Çünkü şimdi gideceğiniz yol taşlı, dikenli ve devedikenlidir. Ancak ağaçların ve çiçeklerin yürüyüşünüzü 

keyifli hale getireceği bölümler de vardır. Böylece dolaşırken, birleşme gününüz, kurtuluş ve ebedi huzur 

gününüz, görevinizin sonuna ulaştığınızda sizi şaşırtacaktır. 

40 Şimdi uzaktakiler ve çevrenizdekiler için dua edin, kalbinizin taşmasına izin verin. Hastaları 

iyileştirin, ihtiyacı olanlara öğüt verin, acı çeken insanlık için her türlü teselli ve merhem olun. Kendisine 

tek bir kelime bile söyleyemediğiniz bir yabancının yanından geçerken yüreğinizin kıpırdadığını hisseder 

ve ruhunuz onun için dua eder ve kardeşinizin acısını Benim yüreğime bırakırsanız, onun acısını Bana 

bıraktığınız için ona ihtiyacı olanı veririm. 

41 Kendinizi tanıyın, size bahşettiğim armağanları keşfedin ve ruhani bilginizin birçok kalbi 

aydınlattığını ve onları ahlaki ve ruhani seviyelerine yükselttiğini fark edin. 

42 Göreviniz için ihtiyacınız olan tüm sezgi ve sevgiye sahip olun. 

43 Bazılarınız dualarında Bana şöyle diyor: "Efendim, madem her şeyi biliyorsun, neden Sana 

acılarımı anlatayım, Sana hayatımı göstereyim ya da projelerimi paylaşmana izin vereyim? Sen onları 

gördüğüne ve ben Sende olduğuma göre, neden günahlarımı Sana itiraf edeyim? Senin isteğini bana ver ve 

ben de tatmin olayım." 

44 Bu duadan sonra kendinizden geçtiniz ve sadece size Sözümü vererek bağışladığım şey için 

şükrettiniz. İçinde insan yaşamınız için manevi besin ve bereket vardır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 336 
1 Ruhlarınız Benim Yasamı bilsin diye büyük bir şefkatle size iniyorum. Bu süre zarfında ışık, 

mükemmellik ve hakikat yolunda yürüyebilmeniz için size engin ufuklar gösterdim. 

2 Yarın insanların karşısına Benim öğretimi bilmeden, size hiç göstermediğim yanlış bir yolu 

izleyerek çıkmanızı istemiyorum. Çünkü talimatımı işitmemiş olanlara gerçeğin yolunu göstermeye sizi 

hazır bırakacağım ve onlardan talimat almak için kör ve cahilleri aramayacaksınız. Çünkü onların size 

öğretecekleri hiçbir şey yoktur. 

3 Alçakgönüllü olmalı ve armağanlarınız aracılığıyla insanlığa tezahürüme tanıklık etmelisiniz ki 

adımı anabilsinler ve bu Üçüncü Çağ'da aranızdaki varlığıma inanabilsinler. Arkadaşlarınızın size yanlış 

bir Usta'ya sahip olduğunuzu, cahil olduğunuzu, erdemsiz olduğunuzu ve güçlü olmadığınızı söylemesine 

fırsat vermeyin. 

Hayır, İsrail, bu acının ruhumda olmasını istemiyorum, ne de insanlığın benim ayrılışımdan sonra 

hazırlık eksikliğiniz için sizi suçlamasını istiyorum. Beni duymamış olanların, insan aklı aracılığıyla 

Benim tezahürümü hatırlayarak duygulanmalarını ve ruhlarını altın tüylerimle yazılmış öğretilerimle 

beslemelerini istiyorum. 

4 Nasihatlerinizle günahkârları dönüştürmenizi, moralini bozmuş ve umutsuzluğa kapılmış olanları 

cesaretlendirici sözlerinizle güçlendirmenizi istiyorum. İnsan sadece ekmekle yaşamaz, ama insanlık için 

size bıraktığım merhamet manevidir. Maddi zenginliklere sahip olmalarına rağmen iç huzuru ve sağlıkları 

olmayanlar size gelecektir. Sana emanet ettiklerimi onlara da vereceksin. 

5 Beni izlemekle hata yapmadığınıza kendiniz tanıklık edin. Çünkü ses taşıyıcıları aracılığıyla 

yaptığım duyuru sona erdikten sonra, sizler bu ilahi davanın sadık askerleri olmaya devam edeceksiniz ─ 

hiçbir kusuru olmayan ve insanlık arasında yaymaktan utanmayacağınız bu öğreti. Yaptıklarınızla benim 

doğruluğuma tanıklık edeceksiniz. Bu öğretiyi sadece Söz aracılığıyla dünyaya duyurmanızı istemiyorum. 

6 Yasamı ruhunuza yazılı olarak bırakıyorum ki onu insan kardeşlerinize gösterebilesiniz, böylece 

insanlık onunla yönlendirilebilsin ve artık yolunda tökezlemesin. 

7 Bu süre zarfında insanlar Beni duydular, öğretimi aldılar ─ size açıkça bildirdiğim gerçeği. Daha 

sonra, başlangıçta kendilerinin de anlamadığı bu bilgiyi insanlığa nasıl öğretecekleri konusunda çok 

düşündüler. 

8 Kendini hazırlamalısın İsrail, yoksa arkadaşların seni şaşırtabilir. Akılsızların önünde kendinizi 

cahil göstermenizi istemiyorum. Hayır, halkım, inanç dolu sözlerle ve kendinize güvenerek konuşmalı, 

öğretilerimi ve bu zamanda size verdiğim vahiyleri ve bunların nedenini açıklamalısınız. Cahil olana 

talimat vermek ve ona yukarı doğru evriminin yolunu göstermek sizin kaderinizdir. 

9 Yeni nesiller Beni aramalıdır. Çünkü yeryüzüne evrimleşmiş ruhlar göndereceğim ve bunlar 

çocukluklarından itibaren dünyanın aptalca sözlerini dinlemeyecekler, çünkü ruhları bu öğretilerin tatmin 

edici olmadığını anlamalarını sağlayacak ve sonra siz halkıma dönecekler, böylece onlara ruhani 

çalışmalarımı tam bir açıklıkla gösterebileceksiniz. 

10 Ne zaman dua etmek için ayağa kalksanız, sözlerimi hatırlayacaksınız. Bu şekilde yolda 

şaşırmayacaksınız ve benim talimatlarımı ihtiyacı olan ve isteyen herkese verebileceksiniz. 

11 Ben, Beni anlayabilmeniz için sizinle sürekli konuşan Babanızım; öyle ki, insan aklı aracılığıyla 

Benim bildirimden sonra kendinizi Benim huzurumla dolu hissedebilesiniz ve görevinizi şevkle, itaatle ve 

canlılıkla yerine getirmeye koyulabilesiniz. 

12 İnsanlığın acısının sizin tarafınızdan fark edilmemesini istemiyorum. Onların sıkıntılarını, vebaları, 

salgınları ve her türlü acıyı hissetmenizi ve merhametimi elde edebilmeleri için sevgiyle dua etmenizi 

istiyorum. 

13 İnsanların sana yaptıkları tüm hakaretleri sana değil Bana yapacaklar ve böylece kendi elleriyle 

ruhlarına acı verecekler. Bununla birlikte, hor görülenleri sabırla karşılayacaksınız, çünkü herkesin Benim 

gerçeğime ikna olacağı ve yanılmadığınızı bileceği zaman gelecektir. 

14 Birçok kişi, "Eğer Tanrı aramızdaysa ─ neden savaşların sona ermesini emretmiyor?" diyecektir. 

Ama hemcinslerinize nasıl cevap vereceğinizi bilecek ve onlara İlahi Yargı zamanında Baba'nın 

gururluların birbirini yok etmesine izin verdiğini söyleyeceksiniz. Ama bundan sonra, Benden huzur 

alabilmeleri için mücadeleye bir sınır koyacağım. 
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15 Size emanet ettiğim Söz, kaosun ortasında iç huzurunuzu koruyabilmeniz için yolunuza ışık 

tutuyor. Unutma ey İsrail, Benim her sözüm seni hoşnut etmiştir. Ancak, bu talimatı sadece alışkanlıktan 

dolayı dinlemeyin, Üstadınızdan öğrendiklerinizi gerçekten uygulayın. 

16 Ey İsrail, Ruhum'un günaha ve imansızlığa karşı ne kadar çok savaşması gerektiğini anla. 

Çocuklarımın Beni anladığını gördüğümde, Ruhum sevinçle dolar, sizi kutsarım ve itaatiniz çiçeklerin 

kokusu gibi Baba'ya ulaşır. 

17 İsrail, yarın acı acı ağlamanı ve yüzün göğe dönük olarak Bana şöyle demeni istemiyorum: 

"Mezhepler ve kiliseler, Senin büyük bir sevgiyle ışık verdiğin büyük kalabalıkları kendilerine çektiler." 

Evet, çocuklarım, ama onlar buğdayı dara ile birlikte götürecekler. Onlar senin sözünle iyileşmemiş 

kalplerdir. Ama size doğrusunu söyleyeyim, onlar yalan sözlerle ağıldaki koyunları dağıtmak istiyorlar. 

Ama Ben güçlüyüm ve çoklukların Benim işimin kar taneleri kadar saf olduğunu tam bir açıklıkla 

bilmelerini sağlayacağım. 

18 Şaşırmayın, halkım. Her zaman tetikte olun ve sadık bekçiler olun. Kendi kardeşlerinizin sizi hatalı 

olduğunuza ikna etmek için söyledikleri sözlerden korkmayın. 

Sağlam durun, çünkü Davama sadık kalan "askerlere" büyük ödüller vereceğim ─ dünya görüşlerinin, 

inançların ve dinlerin karmaşasının yaşandığı bu zor zamanlarla yüzleşen sizlere. 

Tüm hemcinslerinize, Benim İşime verdiğiniz değerin aynısını vereceksiniz ve size tekrar bırakacağım 

talimata işaret edeceksiniz. Eğer insanlar sizinle alay ederlerse, bırakın etsinler, çünkü Kutsal Ruhumun 

ışığı onlara ulaşacak ve o zaman yüreklerinde tövbe olacaktır. 

19 Sabırlı olun ve uyanık yaşayın, çünkü sizi zor zamanlar bekliyor. Böyle zamanlarda erkekler iş 

yerime gelir ve bir şeyler öğrenmeye çalışırlar. Ama gerçekten, size söylüyorum, geçmenize yardım 

edeceğim, Benim İsteğim budur. Kısa bir süre için karanlığa gömüldüğünüzde, sizi aydınlatmak, aç 

kurdun pençesinden kurtarmak ve size ışığın ve gerçeğin yolunu göstermek için parlayan bir ışık olarak 

görünürüm. 

20 Ben, Üstadınız, sizi çevreleyen ve maneviyat eksikliğiniz nedeniyle algılayamadığınız için içinizde 

saklı tuttuğunuz tüm yücelikleri size bildiriyorum. 

21 Size verdiğim tüm gücü bilmenizi istiyorum ki iyilik yapabilesiniz ve her zaman Benim 

gerçeğimin asasına yaslanarak dağa tırmanabilesiniz. 

22 Hayat insan için her zaman kederli olmuştur çünkü içinde barındırdığı pek çok armağanı her 

zaman görmezden gelmiştir. Varlıklarından haberi olmadığına göre onları nasıl kullanmış olabilir? 

İnsanları sık sık kederli ve üzgün buldum çünkü şu anda onlar için yaşam olan boyunduruktan 

kendilerini kurtaramayacaklarını düşünüyorlardı. Ve bu nedenle, sizi çağıran sesimle, iman, yaşama 

cesareti, sevinç ve umut aşılayan Sözümle sizi hoş bir şekilde şaşırttım. 

23 Sadece inanç ruhu güçlü hissettirebilir ve bu nedenle öğretilerimle bazılarında inancı ateşliyor ve 

bazılarında da canlandırıyorum. Çünkü gelecekte güçlü, örnek, itaatkâr ve yasalara saygılı bir halkı temsil 

etmeniz gerekecek. Ama onun gücü Benim yasama olan inancından kaynaklanacaktır. 

24 Gözlerinizde daha fazla yaş görmek istemiyorum, manevi ideallerden yoksun, bunun yerine 

endişeler ve fiziksel acılarla dolu hayatınızın ağır yükünü taşıdığınızı görmek istemiyorum. 

25 Şimdi kendinizi Babanızın sevgili çocukları olarak hissedin. Esenliğiniz için ihtiyaç duyduğunuz 

şeyleri Benden istemeyi öğrenin. Sıkıntılarınızda korkunun sizi ele geçirmesine izin vermemeniz için İlahi 

Teselli Edici olduğumu hatırlayın. Acının yalnızca kalbinizi çelikleştirmek için olduğunu bilin, 

zayıflatmak için değil. Sizi arındırmalı ama küskün bırakmamalıdır. 

26 Ruhunuzu dolduracak ve size bu dünyada ilk meyvelerini verecek olan o mutluluğa şimdiden 

yeryüzünde erişin ki, yaşam yolunuza cesaretiniz kırılmadan devam edebilesiniz. 

27 Varlığınız aracılığıyla tam olarak tezahür etmeme izin vermek için öğretilerimin ilhamıyla 

kendinizi ruhsallaştırın. 

28 O zaman sana bedenimi vermedim mi? O halde, ona sahip olduğunuzu anlayın. Kendimi sizin 

aracılığınızla, sanki bunu kendi bedenimde yapıyormuşum gibi göstermeme izin verin. O zaman kendinizi 

gerçekten ruhsallaştırmış ve Babanızın İsteğini yerine getirmiş olacaksınız. 

29 Kalbinizin kapısını açın ve acılarınızda teselli bulabilmeniz için içeri girmeme izin verin. Ben, 

varlıkların ve dünyaların Rabbi, size bir dilencinin alçakgönüllülüğüyle geldim ve tek isteğim, yalvaran 
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isteğim, birbirinizi sevmenizdir. Çünkü anlayışınız ve kavrayışınız sayesinde Beni sevecek ve Bana 

tapacaksınız. 

30 Her çocuk Benim Ruhumun bir parçasıdır, bu nedenle komşunuza ne yaparsanız Bana da yapmış 

olursunuz. Kendi acınız için olduğu gibi başkalarının acıları için de üzülmüyor musunuz? Aynı ruha ve 

aynı bedene sahip olduğunuz halde neden kendinizi yabancı hissediyorsunuz? Sizler, çağlar boyunca 

gelişsin ve mükemmelleşsin diye başlangıçta yarattığım eserimsiniz. 

31 Bugün, bu büyük sınavlar çağında, sadece inancınız sizi muzaffer kılacak ve kapıları açmak ve 

yolculuğunuz hakkında sizi bilgilendirmek için güçlü bir anahtar olan hararetli dua size yardımcı olacaktır. 

32 Ruh'taki tezahürümün Müjdesini insan kardeşlerinize ulaştırma işiniz çok büyük olacak, çünkü bu 

zamanın insanlığı daha az saf ve daha az dindar. Size şüphelerini ve hazırlıksızlıklarını sunacaklar ve siz 

de ısrarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Ancak bu engellerle karşılaştığınızda umutsuzluğa 

kapılmayın, bu dönemdeki görevinizi yerine getirin ve Işığın karanlığa karşı zaferine her zaman güvenmiş 

olanlar tarafından uzun zamandır özlenen ve talep edilen kardeşlik ve barışla bu dünyanın nasıl 

aydınlandığını memnuniyetle göreceksiniz. 

33 Zaten yakın olan o günde, yeryüzünde yaşayanlar bu yaşamın nedeni olarak sevgiyi ve sevginin 

eserlerinin her zaman gerçekleştirdiği tüm güzellikleri ve mükemmellikleri takdir edebileceklerdir. O 

zaman bu Çağa neden geldiğimi ve çabalarınızın sonucunun ne olduğunu bileceksiniz ─ diğerleri ise 

"Ruhsal Vadide" olacak ve oradan bu dünyada ektikleri tohumların tarifsiz bir zevkle çoğaldığını 

görecekler. 

34 Benden gelen her ilhama duyarlı olun, itaatkâr ve sade olun. Armağanlarınız aracılığıyla 

tanınmama izin verin, armağanlarınız aracılığıyla dostlarınıza ulaşmama izin verin. Dudaklarınız acı 

çekenlerin kulakları önünde Benim teselli sözlerimi söylesin ve ışığa ihtiyacı olanların önünde Benim 

bilgeliğimi ifade etsin. Elleriniz okşamak için, gözleriniz merhametle, şefkatle ya da şefkatle bakmak için 

Bana hizmet etsin. 

35 Size öğrettiğim işleri yapabilmeniz için kendinizi Benimle doldurmalısınız. O zaman Mesih'in 

gerçeğini tüm ruhlara döktüğünü ve sevgisini açığa çıkarmak için sadece onların yükselmesini beklediğini 

bileceksiniz. 

36 Eğer öğretilerim size o kadar tuhaf geliyorsa, beni tanımanıza rağmen böyle sözleri daha önce hiç 

duymadığınızı düşünüyorsanız, size şaşkınlığınızın geçmişte size açıkladığım şeylerin özünü keşfetmedeki 

başarısızlığınızdan kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu nedenle, bu öğreti size garip ya da yeni gelebilir, 

oysa aslında bu ışık yaşamlarınızda her zaman mevcut olmuştur. 

37 Bugün zihniniz fırtınadaki kırılgan bir tekne gibi savrulacak. Ama alabora olmayacak, mucizevi bir 

güç onu koruyacak. Her şimşek çakışı derin gecede bir umut kıvılcımı olacak ve fırtına nihayet sona erip 

yeni gün bir barış mesajı gibi geldiğinde, kalbinizin en derin yerinden inanç, sevgi ve şükran dolu bir dua 

yükselecek. Ruhunuzun bu sınavdan güçlenerek çıktığını hissedecek ve daha önce bilmediğiniz ve sizin 

için karanlık ve gizemli olan şeyleri net bir şekilde görmenizi sağlayacak belirli bir aydınlanma 

yaşayacaksınız. 

38 Ancak kendinizi içsel olarak dönüştürdüğünüzde, mesajımı yaymanız için sizi dünyaya 

göndereceğim. Çünkü ancak öğrencilerde ruhanilik hakiki olduğunda, onu Benden aldıkları gibi nasıl 

aktaracaklarını bileceklerdir. 

39 Ayrıca sizi bu İyi Haberi paylaşmaya göndermeden önce yaralarınızı iyileştirmiş ve varlığınızı bu 

insanlığa yağdırdığım teselli merhemiyle yıkamış olacağımı da söylüyorum. 

40 Bugün bu Sözü duymak için gelin ─ bilgi ve merhametle dolup taşan Kaynağa gelin ki Beni 

gerçekten tanımaya başlayabilesiniz çünkü Beni tanımıyorsunuz. 

41 Dudaklarınız ya da düşünceleriniz Bana her "Tanrım, bana merhamet et, acıma ─ Tanrım, beni 

bağışlamandan mahrum etme" dediğinde, cehaletinizi, kafa karışıklığınızı ve Beni ne kadar az tanıdığınızı 

kanıtlarsınız. 

42 Bana acınıza merhamet etmemi mi söylüyorsunuz? Benden çocuklarıma merhamet etmemi mi 

istiyorsunuz? Günahlarınızı bağışlamam için Bana yalvarın ─ Ben ki sevgi, lütuf, merhamet, bağışlama ve 

şefkatim? 

43 Yeryüzünde katı bir kalbe sahip olanları harekete geçirmeye çalışmanız, gözyaşları ve yakarışlarla 

komşularına karşı merhametin zerresine sahip olmayanlarda merhamet uyandırmaya çalışmanız iyidir; 
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ancak bu ifadeleri ya da düşünceleri sizi sevgiden ve sizi sonsuza dek sevmek için yaratanı harekete 

geçirmek için kullanmayın. 

44 Şimdi size neden Benim hakkımda çok az şey bildiğinizi söylediğimi anlıyor musunuz? Bazen, 

kadeh ağzınızda çok acı olduğunda ya da acı verici bir deneme gücünüzün dayanabileceği sınıra 

ulaştığında, Benim adımı çağırır ve Bana şöyle dersiniz: "Tanrım, bu cezayı benden kaldır, artık acı 

çekmeme izin verme." 

     Ey karanlığınızda sizi acı içinde tutmak isteyenin Ben olmadığımı, acıyı yaratanın kendiniz olduğunu, 

kâselerinizi acıyla doldurup sonra da Beni suçladığınızı fark etmeyen insanlar. 

45 Ruhunuz ve anlayışınız aydınlansın diye buradaki ışık kaynağına gelin ve sonra Beni Baba, Efendi 

ve Yargıç olarak tanımaya başlayın. Çünkü Ben, yorulmak bilmeyen bir Efendi olarak, itaatsizliğinize ve 

anlayış eksikliğinize, Yasam üzerinde düşünme ve çalışma eksikliğinize bakmadan sizinle, İsrail'le birlikte 

oldum. İlahi Sözüm aracılığıyla hatalarınızı, zayıflığınızı ve cehaletinizi görmenizi sağlarım. Size miras 

olarak emanet ettiğim tarlalarda çalışmak üzere yola çıkmanız için size zaman verdim. 

46 İnsanların acı ve ıstırapları karşısında aracılık etmek, Efendinin her zaman öğrencisine emanet 

ettiği bir görevdir. 

47 Sözüm sizinle her zaman ruhun hazırlanmasına ve yücelmesine göre konuştu. Ama Ben İlahi 

Işığımdan ödün vermeden günah ve karanlık dünyasına inerim. Yenilenebilmeniz için size geldim. Ama 

sizi İlahi Sözümle hesaba çektiğimde, acı çekersiniz çünkü ruhunuzu uyandırmak için Sözümün kalbinize 

dokunduğunu hissetmişsinizdir. 

Bedeninizin duyduğu Söz onun hoşuna gitmedi çünkü materyalizminiz size verdiğim her Sözün İlahi 

niyetini, özünü ve ilham verici gücünü tanımanızı engelliyor. Bu nedenle, size diyorum ki: Kendinizi 

maddeselleştirin ve ruhunuzun zincirlerini kırıp Bana yükselmesine izin verin ki, Benim İlahi Sözümü 

duyabilsin ve varlığınızın maddi kısmı ruh aracılığıyla Üstadın size ilettiklerini anlayabilsin. 

48 Kalplerinde sevgi ve ilahi barışın tohumlarını taşıyan İsrailliler olmanız benim isteğimdir. Dünya 

Tanrınızdan merhamet ve şefkat beklemektedir ve tıpkı geçmiş zamanlarda olduğu gibi, İsa'nın gerçek 

öğrencilerini görmeyi beklemektedir. 

49 İnsanlar sizden İkinci Çağ'daki müritlerin mücadelesine benzer bir mücadele bekliyor. Ama bazen 

cesaretinizi kaybediyorsunuz ve hemcinslerinizin size küfrettiğini, iftira attığını ve sahtekâr dediğini 

duyduğunuzda, Petrus gibi davranıyor ve yolda Beni inkâr ediyorsunuz, sizi hazırladığım lütfu inkâr 

ediyorsunuz ve materyalizminize geri dönerek onu kaybediyorsunuz. 

50 İnanmayanları ikna etmeli, düşmüş olanları kaldırmalı ve acı çekenlere teselli ve sevgi sözcükleri 

vermelisiniz. 

51 İnsanlar özgür iradeleriyle, yeryüzünde barışın hüküm sürmesi için birleşme çağrısında bulunurlar. 

Uyum için çabalarlar ve dünyaya içlerinde ışık olduğunu, barış yaratma gücüne sahip olduklarını 

göstermek isterler. 

Ama o düzenbazlar, size emanet ettiğim paha biçilmez değerdeki mücevheri ve Yeni Antlaşma 

Sandığı'nı elinizden almak ve sizi bir kez daha Firavun'un hizmetkârları, karanlığın köleleri yapmak 

istiyorlar ─anlayış eksiklikleri nedeniyle kötülük zincirlerini, kendilerini beğenmişliklerinin egoizmini 

sürükleyenlerin. 

52 Size sadece İkinci Çağ'daki elçilerimin misyonunun yerine getirilmesinden ve Musa'nın 

misyonunun yerine getirilmesinden söz etmedim. Hayır, İsrail, sana Nasıralı İsa'nın görevinin yerine 

getirilmesinden söz ettim. Size en mükemmel örneği verdi. 

53 Size İsa'nın bu yetkisinden bir şeyler verdim ki, O'nun gibi acı çeken insan kardeşlerinizin 

yardımına koşabilesiniz. 

54 Ben insana ne başka yasalar, ne başka öğretiler, ne de başka yollar verdim. İnsanlığın şu anda 

üzerinde yürüdüğü yolları döşeyenler insanların kendileridir. Ama siz doğru yoldasınız ve benim sevgimin 

ve ışığımın tadını çıkarın. 

55 Ama siz, insanlar, taşların varlığıma tanıklık etmesini istiyor musunuz? Hayır İsrail, çünkü bu 

ruhun ve bedenin için acı ve ıstırap nedeni olur. 

56 Seçilmiş insanlar, yok olmanız ve insanlığın sizi öğrencilerim, yarının öğretmenleri olarak 

tanımaması benim isteğim değildir. Bu nedenle Üstat size şöyle der: İlahi amacımı anlayabilmeniz için 

çalışın ve araştırın ki dünya bilsin ve yaşam ağacına gelsin. 
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57 Sevgili insanlar, bir ses taşıyıcısı aracılığıyla ilahi sözümü duyacağınız zaman aralığı kısadır. Ama 

halkımın sayısı ne çok az ne de çok fazladır. Yüz kırk dört bin kişi 1950 yılının sonunda, zor görevinizi 

yerine getirmek, uluslara ışık, merhamet ve hakikat götürmek üzere yola çıkmak için size rehberlik edecek 

nihai talimatları almak üzere Huzurumda toplanmalıdır. Bu şekilde, seçtiklerimin misyonunu yerine 

getirmesiyle, dünya İlahi Ruhumun huzurunun tadını çıkarabilir. Bu nedenle, yorulmak bilmeyen Üstat 

size talimatının bir hecesini daha verir ki onu inceleyebilesiniz, yorumlayabilesiniz ve takip edebilesiniz. 

58 Benim tezahürüm ışıkla, huzurla ve size olan sevgimle karakterize edilir. Kendinizi yenilemeniz 

gereken yolu size gösteriyorum. Sevgimle güçlenebilmeniz için size onun üzerinde yürümenizi 

söylüyorum. Bu, sizi sağlam bir şekilde yürütecek, Varlığımın sadık bir tanıklığını insanlığa verecek 

gerçek öğrencilere dönüştürecek güç olacaktır. 

59 Artık günahın kölesi olmamanız için sizi özgür kılıyorum. Size ışık veriyorum ki gerçeği bilesiniz 

ve yüreklerinizde, ruhunuzun Bana yükselebilmesi ve Benimle birlik içinde olabilmesi için imanınızı bir 

meşale gibi Bana sunacağınız bir sığınak inşa edesiniz. 

60 Artık Bana, "Tanrım, neden Benden uzaktasın, neden beni duymuyorsun, neden yaşam yolunda 

kendimi yalnız hissediyorum?" demenizi istemiyorum. 

Sevgili insanlar: Ben çocuklarımdan asla uzaklaşmam, Benden uzaklaşan sizlersiniz çünkü imanınız 

eksik ve sizler Beni reddettiniz ve kalplerinizin kapılarını Bana kapattınız. 

61 Dünya sizi yanlış değerlendiriyor ve size acı çektiriyor. Ama Babanıza yakardığınızda, 

merhametimden dolayı size en iyi "giysileri" verdim çünkü merhametim büyüktür ve yok olmanıza izin 

vermedim. Çünkü ben sizin ve insanlığın kurtuluş limanıyım. 

62 Sizi göksel soframın en iyi yiyecekleriyle besledim ve yolunuzda Efendiniz gibi yürüyebilmeniz 

için ayaklarınızı yıkadım. 

63 Aranızdaki varlığıma tanıklık eden ışığın çocukları olabilmeniz için sözümü kalbinize yazılı olarak 

bırakıyorum ─ insanlığın asası olabilmeniz ve size cankurtaran botunu gösterebilmem için ─ ışığım 

karanlıkta parlasın ve dünyaya yükselmeyi ve İlahiliğimle ruhtan ruha iletişim kurmayı öğretebilesiniz 

diye. 

     İşte bu yüzden sizleri, Üçüncü Çağ'ın hizmetkârları olarak, kalabalıklara yaşam ekmeği ve berrak su 

vermeye hazırlıyorum. 

Çocuklar bu ahlaksızlık, kavram karmaşası ve materyalizm çağında yok oluyorlar. Dünya kör bir adam 

gibi yoluna devam ediyor, lütuf yaşamına ölü olanlar, insanlık yok oluyor ve Bana içmem için bir kadeh 

daha acı veriyor. Onlara yeni günün ışığını gösterin, varlığımı hissetmelerini sağlayın ve Baba'nın kollarını 

açmış onları beklediğini söyleyin. 

64 Sözümü bir ses taşıyıcısı aracılığıyla duyacağınız anlar şimdiden kısadır. Ama benim ilahi sözüm 

insanlığın önünde açılan bir kitap gibi olmalıdır. 

Bunu kalbinizde, ruhunuzda yazılı olarak, sizi aydınlatan bir ışık, insanlığa rehberlik eden bir meşale 

olarak göstermelisiniz. Çünkü aldığınız meyveyi arzulayan bu kişi, ona çeşitli yollardan gelecektir ve siz 

de ona bunu vermelisiniz ki, içinde lütuf yaşamı olsun. Yaşam ağacının meyvesidir ve ondan beslenen hiç 

kimse yok olmayacaktır, çünkü içinde sonsuz yaşam olacaktır. Ve bu meyveden beslenen sizler, 

ruhunuzun yükselmesine ve yükselmesine izin vermelisiniz ─ tüm zincirlerini kırarak. 

65 Kalplerinizi barış ve iyi niyetle doldurun. Kendilerini dünyaya Rableri için gerçek Kiliseyi nasıl 

inşa edeceklerini bilen özgür ruhlar olarak gösteren ışık ruhları olun. 

66 Mesajımı Beni duymak istemeyenlerin kulaklarına götürerek ve kalpleri imana dönüştürerek 

"ölülere" hayat ve "körlere" ışık verdiğinizi görmek istiyorum. Bu, ellerinizde Babanıza sunacağınız altın 

tohumdur. Bu nedenle, sizi yükseltiyorum ve ruhunuz için ölçülemez değerde bir hazine olan talimatlarımı 

size veriyorum. Çünkü size sözümde esenliğimi hissettirdim ve Kutsal Ruhumun ışığıyla dolu bu yolda 

yürüyebilmeniz için size esin verdim. 

67 Ben sizin hatalarınıza bakmadım, şimdi size Sözümü vermek için Baba olarak Bana sahipsiniz, 

öyle ki onu izleyerek yenilenebilesiniz ve kendinizi Benim merhametimle dolu görebilesiniz. Sizleri 

ruhani faydalarımla donanmış, Kutsal Ruhumun ışığıyla eşit derecede aydınlanmış olarak görmek 

istiyorum; öyle ki ─sevgi, iman ve iyi niyetle birleşerek─ İşimi dünyaya duyuran güçlü İsrail olabilesiniz; 

öyle ki sizlerde benim elçilerim, habercilerim ─insanlara önderlik etmek için kendilerini gerçekten 

hazırlamış ruhlar─ görülebilsin. 
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68 Öğretilerimi her gün alıyorsunuz. Ben, gelecekte kendinizi ruhanileştirdiğinizde, ruhani bir övgü 

söyleyebilmeniz için size sürekli talimat veren Üstadım. 

69 İlahi izimi takip edebilmeniz için size gücümü veriyorum. Babanızı açıkça anlayabilmeniz, 

Sözümü doğru yorumlayabilmeniz ve insanların farklı şekillerde aradıkları gerçeğin sizde açığa çıkması 

için zihinlerinizi aydınlatıyorum. 

70 Sizler, sevgili insanlar, Baba'nın Yasasını gerçeğin ışığında anlayabilmeleri için bu mesajı 

insanlığa getirmelisiniz. Çünkü görüyorum ki, büyük yanılgıları içinde Benim yüksek öğütlerime 

karışıyorlar ve buna hazır olmadıkları ve Beni henüz anlamadıkları halde, Benim gizli hazinelerime 

girmeye çalışıyorlar. 

71 Benim öğretilerim insanlığın kendisine bakacağı berrak bir ayna olacaktır, öyle ki alçakgönüllülük 

ve uysallıkla Sözümün onu dönüştürmesine ve Beni sevmeye, kendini yenilemeye ve insanların birbirini 

sevmesine hazırlamasına izin verebilsin. 

72 Size esenliğimin standardını verdim ki, bunu dünya için hissedilir kılabilesiniz. Ama size emanet 

ettiğim huzur, Ruhumun huzurudur ─ ruhunuza ilham verendir ─ sevgimden doğan ve insanlığın 

Varlığımın farkına varmasını sağlayacak olandır. Acı çekmeyesiniz diye açtığım yolunuzda bunu tam 

olarak hissedebilmeniz için size verdiğim işte bu huzurdur. Bunun için kendiniz için yarattınız. 

Ancak ruhunuz sizi arındıran ve temizleyen acılara karşı zafer kazanabilmeniz için büyük armağanlara 

ve güce sahiptir. Size doğrusunu söyleyeyim, sizi Bana yaklaştıracak olan yalnızca acı değil, Yasama 

itaatiniz, iyi işleriniz olacaktır. 

73 Öğretilerimi uygularken mutluluk hissedecek ve böylece dağa tırmanacaksınız. Yerine getirmeniz 

gereken zor bir göreviniz olduğunu anlayın. Üstadınız gibi siz de insanlık arasında bir itaat izi, bir tevazu 

örneği bırakmalısınız ki bu ışıklı bir iz gibi olsun ve gelecek nesiller sizin örneğinizi takip edebilsin. 

Maneviyata erişebilmeleri için onlara yol açmalısınız. Sizler hakikatin ekicileri olacaksınız ki, dünya artık 

çağlar boyunca beslediği düşmanlıkların içine, uçuruma düşmesin. 

74 Hazırlanın halkım, çünkü dünya benim gerçeğimi anlamaya aç. Onu teselli et, çünkü onun 

arınması büyüktür. Ama size şunu da söyleyeyim, hazinemde sizin için sakladığım merhamet çok 

büyüktür. Ancak bunu almadan önce, onu kazanmaya layık olmalısınız. Görevinizi yerine getirmeyi 

başardığınızda, varlığınızın en iç kısmında buna sahip olduğunuzu fark edeceksiniz. 

75 Size doğrusunu söyleyeyim, artık muhtaç, zayıf ya da kör değilsiniz. Çünkü ışığım sizi aydınlattı 

ki, bu zamanda varlığıma tanıklık edebilesiniz. Sizden sonra gelenlerin gölgesinde dinlenebilecekleri 

sessiz bir huzur yeri bulmaları benim Vasiyetimdir. Onları karşılayın, cehaletlerine ya da kötülüklerine 

bakmadan onları lütfun kaynağına getirin. 

Eğer cüzzamla gelirlerse, onları iyileştirin çünkü sizde şifalı merhem vardır ve eğer bir katil size 

gelirse, onu ruhani örtünüzle örtün ve işlediği suçlardan tövbe etmesini sağlayın ki, onu lekesinden 

arındıran, onu kurtaran suyu bulabilsin. Ruhsal açıdan muhtaç olanlar benim sözümü ve ışığımı 

arzuladıkları için kapınıza geldiklerinde, onları hiçbir şeyden mahrum bırakmayacaksınız. 

Hemcinslerinizin hizmetkârı olacaksınız, çünkü merhametimi bahşetmeniz için sizi bunun için hazırladım. 

76 Böylece, nereye giderseniz gidin, orada esenlik olacaktır. İnsanlar Beni tanıyacak, varlığımı 

hissedecek ve yüreklerinde iman olacak. Böylece dünya putperestliğinden uzaklaşabilecektir. 

İnsanlar Beni ruhen aramalı, birbirlerini sevmeli ve birbirlerini severek barış ve iyi niyeti 

beslemelidirler. Ama bu talimatı getirecek olanlar sizlersiniz, onların karanlığında bir ışık huzmesi gibi 

olacaksınız. 

77 Savaşın yakın. Bunun karanlığa karşı ışığın savaşı olduğunu bileceksiniz. O zaman benim davamın 

askerleri olacak, rozetinizi takacak, sözümün kılıcını kuşanacak ve Rabbinizin ordularının bu dünyanın 

karanlığına karşı savaştığına tanık olacaksınız. 

78 Bu, tüm ruhları aydınlattığım, dünyayı yüzyıllardır katlandığı esaretten kurtardığım zamandır. 

Ama savaşların geliştiği, günahın tüm meyvelerini verdiği bu kötülükler, düşmanlıklar ve kötü niyet 

dünyasında Kendimi hissettirmem gereklidir. Kendisini potadaki altın gibi saflaştırması gerekir ki lütuf 

yaşamına yükselebilsin ve insan ruhunda ebedi yaşama sahip olabilsin. 

79 Ama Baba size şöyle diyor: Yaratılıştaki en değerli şeyi, yani ruhu yok etmiyorum. Hayır, sevgili 

çocuklar, Ben sadece dünyayı yozlaşmışlığından arındıracağım ki, çoklukların Beni hissedeceği ve 

Yasamı yerine getireceği yeni bir insanlık ortaya çıkabilsin. İnsanlar birbirlerini sevecek, yaşam ağacının 
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meyvesinden yiyecek, ruhlarının susuzluğunu lütfun tükenmez pınarında giderecek ve Kutsal Ruhum 

onları kraliyet yıldızı gibi aydınlatacak. O zaman insanlığın Beni öveceğini ve Beni kutsayacağını 

göreceksiniz. 

80 Sevgili İsrail, sizler seçilmiş ve hazırlanmış olanlarsınız; bu dünyanın Yeni Gün'ü görebilmesi için 

savaşmaya ve çalışmaya devam edebilirsiniz. 

81 İnsanlar, başlangıcı siz yaparsınız, çünkü ilk örnek olan sizsiniz. İşimi size emanet ettiğim gibi 

sunun. Kutsal Ruh'un armağanlarını tüm görkemiyle taşıyan gerçek ruhaniler olun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 337 
1 Kendimi tanıttığım bu yerlerin alçakgönüllülüğünden gücenmeyen yumuşak başlı ve alçakgönüllü 

kişiler hoş geldiniz, çünkü onlar yalnızca ruhlarına Benim Sözümü işitmenin zevkini vermeyi 

düşünmüşlerdir. 

2 Size gerçekten söylüyorum, bu kalplerin hazırlandığı kısa anların hatırına, insanlığın tutkularının 

ve savaşlarının ortasında yok olduğu bu sıkıntılı denize Işığımı ve Huzurumu gönderiyorum. 

3 Ses taşıyıcısı aracılığıyla duydukları mesajın anlamında Beni arayan bu kalabalıkları gördüğümde 

Ruhumun da sevinç duyması gerekmez mi? Artık formaliteler ya da törenler istemiyorlar, sadece Ruh'un 

ekmeğiyle beslenmek istiyorlar. 

4 Yiyin ve doyun, ruhlar, beyinler ve kalpler, öyle ki artık o sesi duymadığınızda sonsuza kadar 

güçlenmiş ve beslenmiş hissedebilesiniz. 

5 Ses taşıyıcıları tarafından insanlaştırılan Efendinizin sesi sona erecek. Ama vahiylerimin ve 

öğretilerimin kitabı, sönmez bir aydınlığın feneri gibi, sonsuza dek ruhunuzun önünde kalacaktır. 

6 Ruhlarınızı huzurla dolduran, bu halkın kalplerine ve zihinlerine sonsuz hazlar getiren, "ölüleri" 

imana yükselten ve onu duyan herkesin yolunu aydınlatan bu Söz, ─ artık seçtiklerimin dudaklarından 

duymasanız bile, sizin için silinmez ve unutulmaz olacaktır. 

7 Bu ekmeği ve bu şarabı varlıklarının en saf ve en temiz halinde tutmayı bilenlere ne mutlu; çünkü 

onlar her zaman teselli verecek, merhamet ekecek ve yollarına ışık tutacak bir şeylere sahip olacaklardır. 

8 Ne mutlu bugün iman edenlere, çünkü yarın duyduklarına ve gördüklerine inanacaklar. 

Hemcinslerinizin ruhsal uyanışı ve barışı için çalışmak üzere yeryüzünde kalacaksınız ve ben de sizi Vaat 

Edilmiş Topraklar'a getirene kadar yanımda tutacağım. 

9 Hafızanız size açıkladığım öğretilerin bolluğunu akılda tutamayacak kadar zayıf olduğu için, bu 

süre zarfında bu halka öğrettiğim tüm esasları içeren, Benim tarafımdan ilham edilmiş maddi bir kitap 

bırakacağım. Böylece günlük işleriniz daha kolay olacaktır çünkü öğretilerim sizi her zaman teşvik 

edecektir ─ çünkü bir zamanlar duyduklarınızı zamanla unutma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmayacaksınız. Hataya, tahrifata ya da gizliliğe düşersiniz. 

10 Sözüm bu halk için bir deniz feneri ve yıldız olmaya devam edecek ve ruhani zafer, sonuna kadar 

sadık ve azimli olanların ─ çölün açlığından ve susuzluğundan çekinmeyenlerin ─ bakışları her zaman 

ışık, sonsuzluk ve gerçek mutluluk vaadi olan Sonsuz'a sabitlenmiş olarak kendi Çarmıh'larını adım adım 

tırmananların olacaktır. 

11 Ruhunuzu ne kadar yükseltirseniz, çarmıh size o kadar az baskı yapacaktır. Ve sizinle artık bu 

şekilde konuşmadığımda, size ruhen yaklaşacağım ve size şunu söyleyeceğim: Kitabınızı açın ve çalışın, 

böylece yakında bu çalışmanın yeryüzünde kendini duyurmak için ihtiyaç duyduğu cesur öğrenciler 

olacaksınız. Kitabınızı açacaksınız ve o size cevap verecek, sizi şüpheden kurtaracak ve kendinize 

açıklamaya çalıştığınız şeyi size gösterecek. 

12 Gerçekten de, size her fırsatta Sözümü hatırlatmak için artık maddi bir kitaba ihtiyaç 

duymayacağınız günün geleceğini söylüyorum, çünkü o zaman Sözüm dudaklarınızdan tükenmez bir 

ilham akışı olarak akacaktır. Ancak o günün gelmesi ve sizin de o yüceliğe ve bilgeliğe erişebilmeniz için, 

ruhtan ruha ilahi esini almanızı sağlayacak olgunluğa ve temel bilgiye erişene kadar, önceden yazılı 

talimatlar üzerinde çok çalışmanız ve pratik yapmanız gerekecektir. 

13 Yüreklerinizde huzur gördüğünde bu Efendi'nin hoşuna gidecektir. Siz öğrencilerim, her zaman 

benim sözlerimle kendinizi tazeleyeceksiniz ve ruhen yükseldiğinizde, ruhunuzda benim tezahürümü 

hissedecek ve ilhamımı alacaksınız. 

14 Sizler benim seçilmiş halkımsınız ve alçakgönüllü ve cömert olmalısınız. Tökezlememek ve 

başarısız olmamak için ışık yolunda yürüyün. Çünkü sizden önce giden benim. 

Zaman zaman uyuyan kişi uyandığında, kendisi kayıtsızken kardeşlerinin ışık yolunda ilerlediğini 

görecektir. Ama aynı zamanda çalışmayan, karanlık tarafından kandırılmasına ve yüreğinde yabani otların 

filizlenmesine izin veren kuluma da her gün sözümü veriyorum. 

15 Ey sevgili öğrenciler, eski yöntemlerinizden uzaklaşın, çünkü o yöntemlerde size yalnızca acı 

dokunuyordu. Bu yüzden sizi çıplak ve aç buldum, huzurunuz ve dünya için rahatınız olmadan, kaderiniz 

hakkında bilginiz olmadan ve Babamın sıcaklığını hissetmeden. Ama şimdi size yeni bir fırsat verdim ve 
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sözümle kendinizi tazelemeniz için size zaman tanıdım, öyle ki onda ruhunuzun -her zaman bedenin 

tutkularının kölesi olmuş olan ruhunuzun- kurtuluşunu bulabilesiniz. 

16 Dünyanın en yüksek derecede yozlaşmayı beslediği, güç arzusunun geliştiği ve aklın ve vicdanın 

sesini duymayanların alçaklığının hüküm sürdüğü bir dönemdesiniz. Ancak, bu ışık yolunda olan sizler, 

kaderinizi anlayabilmeniz için sözümü alın, böylece size her zaman öğrettiğim sevgi aracılığıyla 

evrimleşebilir ve kendinizi hazırlayabilirsiniz. 

17 Beni çok seviyorsunuz ve zamanı nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Kendinizi ruhsallaştırdınız, 

bedenlerinizi fethettiniz ve hemcinslerinizin ilerlemesi için çalışmak üzere kendinize ilham verdiniz. 

Ancak Beni anlamayan, aklımı dinlemeyen, huzurumu tam olarak hissetmeyen ve varlıklarında ruhsal 

yüceliğe sahip olmak istemeyen pek çok kişi de vardır. 

18 Kendinizi zayıf hissetmemeniz için sizi sevgimle cesaretlendiriyorum ki gücümü alarak emirlerimi 

yerine getirme kararlılığınızı güçlendirebilesiniz ve insanların size neden olduğu sorunlara ve 

talihsizliklere karşı durabilesiniz. 

19 İnsanlardan korkmayın, izleyin ve dua edin ki, karanlık sizi şaşırtmasın ve sizi hazırladığım 

lütuftan yoksun bırakmasın. Sizler yeryüzünün çeşitli bölgelerinde Benim elçilerim olacaksınız. 

Benim Çalışmamın tanınması sizin ruhani uyanışınız oldu. Artık putperest ya da fanatik değilsiniz. 

Kaderinizin ve ruhani misyonunuzun ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama kim bu yolda yürümek 

istiyorsa, hemcinslerini sevmeli ve eylemlerinin rehberi vicdan olmalıdır. O zaman her şey aydınlanacak 

ve yüreğinde hiçbir karanlık kalmayacaktır. Kendi içinde sevinç ve hoşnutluk duyacak ve bu da ruhunun 

Bana daha da yükselmesine neden olacaktır. 

20 Bu yolda olan herkes her zaman benim Ruhsal Işık Dünyam tarafından korunacak, misyonunu 

yerine getirirken onun tarafından desteklenecektir. 

21 Yeryüzündeki insan yaşamıyla ilgili her konuda Baba'nın size bahşettiği büyük nimetlerden hoşnut 

olun. Ruhunuza ve bedeninize yıkım getirebilecek şeyleri istemeyin. Benden isteyebileceğinizden çok 

daha fazlasını size vereceğim. Ama yaşam yolunda gerçekten nelerden yoksun olduğunuzu bilen benim. 

Size söyledim: Yasamı nasıl yerine getireceğinizi bilirseniz, Beni tüm görkemimle göreceksiniz. 

22 Işık Varlıkları şimdi karanlığı aranızdan uzaklaştırıyor. Onlar sizin koruyucunuz olacaklar ve 

ruhani güzelliği görebilmeniz ve onun insanlık için barış mesajlarını alabilmeniz için saf olmanız ve 

maddeleşmeye yönelik tüm eğilimleri terk etmeniz için çaba gösterecekler. İlyas da aynı şekilde Benim 

seçtiklerimi arındırır ve hazırlar ki Ben de onların aracılığı ile Kendimi gösterebileyim. 

23 Kalan kısa zamanınızı, aydınlanmış kalabilmeniz ve nasıl ilham alacağınızı bilmeniz için Ses 

Taşıyıcısı aracılığıyla Sözümü dinlemek için kullanın. Çünkü senin ruhun aracılığıyla büyük kalabalıklara 

seslenmeye devam edeceğim. Manevi dünyam da her zaman sizinle birlikte olacak. 

İtaatkâr olun ve mesafeleri ölçmeden, cesaretle ve kesin bir kararlılıkla ilerleyin. Çalışmalarınıza yavaş 

yavaş başlamalısınız; o zaman dünyanın ceza korkusunu ve her türlü insani eğilimi yavaş yavaş 

kaybettiğini göreceksiniz. Böylece tanıklığınızı giderek daha fazla kabul edecektir. 

24 Görevinizi ve kendinizi nasıl hazırlayacağınızı zaten biliyorsunuz. İhtiyacınız olan tek şey 

Tanrısallığımla ruhtan ruha nasıl iletişim kuracağınızı bilmektir ─ artık bir ses taşıyıcısının zihni 

aracılığıyla değil. 

25 O zaman Beni tanımayanların kafası artık karışmayacaktır. Güven ve inanç hissedecekler ve ruhun 

Benim ruhsal tezahürümü alabildiğini ve anlayabildiğini deneyimleyecekler. 

26 Size sığınak olan buluşma yerleri sizin için buluşma yerleri olmaya devam edecek. Ama ben size 

sonsuzlukta her zaman açık olacak olan gerçek Kilise'nin Kutsal Ruh'un Kilisesi olduğunu söylüyorum. 

Tüm nesiller ona gelecek ve orada Benden yaşam ve ışık, huzur ve mutluluk alacaklar. 

27 1950'den sonra, size öğrettiğim gibi insanlığa Müjde'yi getirmek için çalışmaya başlayacaksınız. 

Bu nedenle, dünyaya getireceğiniz gerçek ışığı biriktirebilmeniz için size öğretiyorum. 

Sizler, seçilmiş insanlar olarak, çeşitli mezhep ve dini topluluklardaki insan kardeşlerinizin fikirlerine 

saygı göstermeli ve çabalarınızla onları tek bir iradede birleştirmelisiniz. 

İşimin çeşitli uluslarda, çorak olan tarlalarda çiçek açacağı zaman gelecek, öyle ki herkes bu zamanda 

kristal berraklığında bir su gibi akıttığım Sözümün gerçek özünü bilebilsin. 
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28 Yarın, herkesin berrak sularından içmek için geldiği tek bir kaynak gibi, tek bir ideale sahip tek bir 

halk olacaksınız. Uyanık olun ki insanlık tek ve aynı meyvenin ─kalbe ve ruha öz ve tatlılık veren 

meyvenin─ tadına varabilsin. 

29 Öğretilerim sizi öyle bir şekilde hazırlayacak ki, anlamını özümseyen herkes komşusuyla, çocuk, 

genç ya da yetişkin, kadın ya da erkek, herkese özel bir muamele ile ilişki kurmayı öğrenecek. 

30 Size insan kardeşlerinize özel muameleden söz ettiğimde, ruhsal muameleden söz ettiğimi 

anlamanızı istiyorum. Çünkü komşunuzla her temasınızda, ona gittiğinizde ruhuyla temas kurduğunuzun 

bilincinde olmanız gerekir. 

31 O zaman çocukta mücadeleye başlayan, saf bir kalp ve bakir bir zihin aracılığıyla hayata başlayan 

bir ruhu nasıl keşfedeceğinizi bileceksiniz. Kalbiniz bu yansımaları yaptığında, o ruhlar için şefkat ve 

sevgi hissedecektir. 

32 Bir gencin karşısına geçtiğinizde, onun enerjisinde, büyük beklentilerinde ve hırslı hedeflerinde, 

yeryüzündeki mücadelesinin doruğunda olan bir ruhun varlığını görebilirsiniz ─ ruhun, bedenin 

tutkularına ve her fırsatta onu takip eden tehlikelere karşı durmaksızın mücadele ettiği yaşam aşaması. 

33 Gençlere anlayış gösterin, onlara yardım edin ve hayatın zorlu yolunda ilerleyebilmeleri için onlara 

ilgi gösterin. 

34 Olgun insanlara ve yaşlılara saygı ve sevgi duyun. Onlarda yaşam dağının zirvesini çoktan aşmış 

bir ruh keşfedebilirsiniz. Az ya da çok olsun, yeryüzünün onlara vermek zorunda olduğu şeyleri zaten 

almışlardır. Zaten ondan başka bir şey beklemiyorlar. Tüm umutlarını ruhlarını bekleyen geleceğe 

bağlarlar. Ancak tüm insanlar arasında en çok verecekleri olanlar onlardır, çünkü var oldukları süre 

boyunca ektikleri her şeyin hasadını çoktan toplamışlardır. Onlarla ilgilenmeniz gereken ruhları değil, 

yaşam mücadelesinden yorgun düşmüş bedenleridir. Onlara karşı özenli, şefkatli ve saygılı olun çünkü 

buna ihtiyaçları var ve bunu hak ediyorlar. Onca acı ve yorucu mücadeleden sonra bir damla bal bu 

yüreklere çok iyi gelir. 

35 Sevgili insanlar, sizlerden insanlara bu şekilde bakmanızı istiyorum: ruhsal olarak, böylece her bir 

insan kardeşinize sahip oldukları değeri ve hak ettikleri yeri verebilirsiniz. Varlığınızın özünü unutur ve 

kendinize yalnızca fiziksel varlıklar olarak davranmaya devam ederseniz, her insanda mevcut olan gerçek 

değeri, yani ruhunuzu inkâr etmiş olursunuz. 

36 Şimdi sesimin söz vericilerim aracılığıyla duyulmasına izin verdiğime göre, Beni duymak için 

burada olan çok sayıda dinleyiciyi memnuniyetle karşılıyorum. İnançlı olanı da inançsız olanı da, iyi 

niyetli olanı da sorgulayanı da, ruhanileşmede kendini arındırmış olanı da materyalizminin ağır yükünü 

taşıyanı da hoş karşılarım. 

37 Sizleri kutsuyorum, sevgili insanlar, çünkü bugüne kadar Bana ruhunuzun mükemmelliğine 

yaklaşma inancını ve arzusunu gösterdiniz. İsrail'in misyonu dünya için dua etmek ve talimat vermektir. 

Büyüdünüz ve çoğaldınız ve öğrencilerden daha sonra kısa bir süre içinde Sözümün mirasını alması 

gerekenleri aramak için yavaş yavaş öğrenci oluyorsunuz. 

38 Bu zamanda Kendimi ifşa etme şeklim İkinci Zamandakinden farklıdır, ama amacım aynıdır: 

İnsanlığı kurtarmak için, onu yolunda karşılaştığı ve kaçamadığı kasırgadan kurtarmak için. 

Günah tüm gücüyle serbest bırakılmış ve insan küçük bir çocuk gibi düşmüş ve büyük acılar 

yaşamıştır. Acı dolu kâsesini boşalttı ve derin şaşkınlığı içinde Bana seslendi ve Baba onunla birlikte oldu. 

Mayalar hâlâ kâsede duruyor, ama itaatsizliğinizin sonucu olan bu acılara katlanmanıza yardım 

edeceğim. Ne mutlu Beni duyanlara, çünkü güçlü olacaksınız! Ama o büyük acı onları vurduğunda 

diğerlerine ne olacak? Ruhları inançsızlık yüzünden çökecek mi? İsrail'in duası onları ayakta tutmalıdır. 

39 Sizi saf, tövbe etmiş ve sevgimden ilham almış olarak görmek istiyorum. Kurtuluşunuzu dünyada 

aradığınız sürece zayıftınız. Gözlerinizi Bana kaldırdığınızda ve Benden istediğinizde, güç aldınız. 

Tesellinin nerede olduğunu bildiğinize göre ─ neden her zaman Beni aramadınız? Nefreti ortadan 

kaldırmak ve böylece savaşları sona erdirmek için neden sevgiyi aramıyorsunuz? 

Dünyayla konuşmaya devam ediyorum ama sadece İsrail Beni duyuyor ve sözlerimin sorumluluğunu 

üstleniyor. Bunun üzerine yükleri ve aynı zamanda ruhani lütufları bırakıyorum. 

40 Sözümü duyurabilmeniz için size gerçeğimi ve özümü yerleştirdim. Sizde fanatizm, cehalet ya da 

ikiyüzlülük görmek istemiyorum. Halkımı yasalarım çerçevesinde özgür, sevmeyi ve muhtaçlara el 

uzatmayı bilen, insanlığın şu anda yaşadığı ve uğruna dua ettiği kader darbelerini anlayan güçlü ve samimi 
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bir aile gibi görmek istiyorum. Sizi asla şöyle demeyesiniz diye hazırlıyorum: "Babacığım, yanlışa ve 

karanlığa karşı savaşmak için ışığımız, bilgimiz ve gücümüz yok." 

41 Sizin aracılığınızla mucizeler yaratmak için sizden biraz inanç istedim. Size verdiğim gücün 

kanıtlarını size bahşettim. Hasta adamı iyileştirdiniz çünkü onu sevginizle sarmaladınız. Senden gelen bir 

söz bir günahkârı dönüştürdü. Kalbini etkiledin ve içine işleyen ışık onu düşünmeye sevk etti ve 

günahlarının farkına vararak tövbe etti ve sen de onu kurtardın. 

Rahatlatın ve huzur verin, dedim size ve evlerdeki yolculuğunuzda huzur getirdiniz ve bundan sadece 

bu dünyada yaşayan varlıklar değil, aynı zamanda o ruhani varlıklar, kardeşleriniz de yararlandı, İsrail 

halkının evrene yaydığı ışık için Bana teşekkür edin. 

42 Birbirinizi ruhta ve gerçekte sevdiğinizde ve benim barış ve iyi niyet yasalarımı yerine getirmede 

birleştiğinizde daha da büyük lütuf armağanlarına erişeceksiniz. Bu şekilde hazırlandığınızda, doğru 

ruhani yasalar sizden yayılacaktır. Aranızdan ulusların gidişatını değiştirecek liderler çıkacak. Ama bu 

görevi içinizden birine verdiğimde, alçakgönüllülükle kabul edin, size verdiğim büyük sorumluluğu 

hissedin, Musa'nın seçilmiş halkı güvenle yönettiği zamanları, onun sözlerini, bilgelik ve adalet dolu 

ilkelerini hatırlayın ve onu kendinize örnek alın. 

43 Hazırlığınıza bağlı olarak gelecekte sizin için büyük görevler planladım. Sizin etkiniz bu dünyanın 

gidişatı için belirleyici olacaktır. Eşitlik vaaz edeceksiniz, çocuklarıma verdiğim misyona saygı 

göstereceksiniz çünkü onlar size istisnasız olarak verdiğim tüm erdemlere ve kutsal haklara sahipler. 

44 Zafere ulaşabilmeniz için birleşmeli, insanlığa karşı şefkat duymalısınız. Benim onu affettiğim gibi 

sen de onu affet. Onun sayısız hatalarını, ahlaki ve zihinsel hastalıklarını, yozlaşmışlığını göreceksiniz. 

Ancak siz sadece ışığı ileteceksiniz. Sizin göreviniz vermek, Benim öğretimi açıklamak ve iyi bir örnek 

olmaktır. Gerisini Bana bırakacaksınız. Hemcinslerinizle karşılaştığınız büyük meseleleri Benim önüme 

getireceksiniz ve Ben de onları Kendi isteğime göre karara bağlayacağım. 

1950'den sonra, öğretilerim dahilinde teoriler ya da bilimler oluşturmayın, dogmalar ya da ayinler 

yaratmayın, sadece inançta kalın. İşareti ruhunuzda taşıyın ve size öğrettiğim erdemleri uygulayın. 

Mücadele için güç toplayın, çünkü insanlık sizi bekliyor. Bazılarınız ülkenizin sınırlarını aşacak, 

bazılarınız da yakın illere gidecek. Diğerleriniz bu dünyada ışığı ilk gördüğünüz yere geri döneceksiniz. 

Sizi dağıtacağım; ancak dua edin ve kendinizi hazırlayın ki İrademi bilesiniz ve ona nasıl itaat edeceğinizi 

bilesiniz. 

45 Benim adıma ilerleyin. Konuşmadan önce kendinizi hazırlayın. Çalışmaya hazır olduğunuzda, zor 

görevinizi çalışın. Ben senin öncün olacağım. Üçüncü Zaman'da gelişime tanıklık etmeniz istendiğinde, 

gördüklerinizden ve duyduklarınızdan söz edin. O zaman, Sözümü incelemiş ve araştırmış olacaksınız ve 

o zamana kadar anlayamadığınız şeyi anlayacaksınız. 

46 Sizi hemcinslerinizin kalplerini inşa etmeniz için gönderiyorum. İşinizin Bana layık olması için 

eliniz ve ayağınız olmalı. 

47 Yargılanacak ve inceleneceksiniz. Ama insanlar sizde hizmet idealini görürlerse, önünüzde 

eğilecek ve sizi seveceklerdir. İnsanlar sizin dönüşümünüz ve ruhsallaşmanız karşısında şaşıracak ve sizi 

örnek alacaklardır. Vereceğiniz talimatlara Ötelerin Ötesinde şahitlik edeceğim. 

48 Çalışmaya devam etmeleri için dünyaya büyük ruhlar göndereceğim ve sizler de liyakatlerinize 

göre büyük ruhani görevlere sahip olacaksınız. İnsanlık çok günah işlemiş ve kötü tohum kalbinde derin 

kökler salmıştır. Bu nedenle arınma çalışması uzun ve kalıcı olacaktır. 

Doğru yolu göstermesi gereken ruhlar çoktan gönderildi ─ insanlığı yükseltebileceğiniz ruhani bir 

seviyeye yerleştirdiğim İsrail halkını oluşturan sizlersiniz. 

49 Kendinizi başkalarından üstün görmeyin. Sözüm ve armağanlarım herkes içindir, öyle ki Beni aynı 

şekilde anlayabilesiniz. 

50 Üçüncü Çağ 1866'da başladı ve bu Çağın kaç yıl ya da yüzyıl süreceğini bilmiyorsunuz. İkinci Çağ 

ancak yaklaşık 2000 yıl sonra sona erdiğinden, şimdiki Çağın ne zamana kadar süreceğini bilemezsiniz. 

Sevgili insanlar, sadece Baba'nın Kendisini size tanıtacağına ve size çok yakın olacağına ve her geçen gün 

daha fazla dönüşeceğinize güvenin. Mücadelenizde durakladığınızda, ilerleyebilmeniz için sizi teşvik 

edeceğim. Bu, başlamış olan ve devam edecek olan zorlu ve sürekli bir mücadeledir. Bu benim 

restorasyon çalışmam. 
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51 Size hayat verdim, sizi bu dünyaya zor bir görevi yerine getirmeniz için gönderdim. Emirlerimi 

yerine getirin, Beni yaratılan her şeyden çok sevin ve insan kardeşlerinize hizmet edin ki daha yüksek bir 

seviyede yaşayabilesiniz ve her gün Bana daha yakın olabilesiniz. 

52 Kendinizi arındırıp görevinizi yerine getirdiğinizde hepiniz Benimle birlikte yaşayacaksınız. 

Yeryüzünde ruhsal olarak yaşayın ve tüm vaatlerimin gerçekleşmesini deneyimleyebilmeniz için ruhsal ve 

dünyevi yasalara itaat edin. 

53 Çocuklarınıza bu mirası bırakın: Sözümü. Size yaratma, bir aile kurma gücü verdim. Size bir yuva 

verdim ve dedim ki: onu sevgiyle, sıcaklıkla ve iyi örneklerle doldurun. Çocuklarınızda doğruluk görmek 

istiyorsanız, yasalarımı yerine getirin. Sizden bunu bekliyorlar ama şu anda sizin öğütlerinizi ve 

örneklerinizi anlamıyorlarsa, aile babaları, size akıl verecekleri, sizi onurlandıracakları ve kutsayacakları 

zaman gelecektir. 

54 Bugün Benden öğrenin, çünkü Ben istisnasız herkese hitap ederim, hepiniz Benim çocuklarımsınız 

ve Benim tarafımdan sevilmek, kutsanmak, bağışlanmak ve kurtarılmak için hepiniz eşit haklara 

sahipsiniz. 

55 İşte gerçeğe kapalı her zihnin karanlığını dağıtan ışık kıvılcımlarının yayıldığı sözüm. 

56 Bu Söz'ün gücünün yüreklerinizin kapılarını nasıl açtığını görün, böylece sevgi ve 

alçakgönüllülük, ruhanileşme ve iman yüreklerinize girsin ve aynı zamanda uzun zamandır yüreklerinizde 

yaşayan kibir, cehalet ve günah sonsuza dek yok olsun. 

57 Size doğrusunu söyleyeyim: Beni dinleyen herkes ─Sözüme inansın ya da inanmasın─ artık 

ruhunda bir ışık kıvılcımı taşımaktadır ve yüreğinde vicdan için bir daha asla kapanmayacak bir kapı 

açılmıştır. 

58 Benim Sözüm insanlığın içinde hüküm süren ruhani cehalete karşı savaşmak zorunda kalacaktır. 

Dönüşümü bilenler, varlığımın İkinci Çağ'da olduğu gibi Ruhumun bedene girmesiyle gerçekleşeceğine 

inanırken, dönüşümü ve vaatlerimi bilmeyenler, ruhta ve insan aklı aracılığıyla varlığımı merak ederler ve 

bu konuda hiçbir şey bilmemelerine rağmen neden tekrar insanların arasında olduğumu sürekli merak 

ederler. 

59 Bunun nedeni, insanlığın kendi ayinleri, gelenekleri ve dışsal kültleriyle yetinmesi, geçmiş 

zamanlarda insanlık için bıraktığım yasayı, kehanetleri ve öğretileri incelemeyi unutmasıdır. 

60 Size söylediğim gibi uyanık olmadığınıza göre, şimdi Beni duyduğunuza nasıl şaşırmazsınız? 

Kehanetlerimi ve dönüşümü haber veren işaretleri bilmekle hiç ilgilenmediğiniz için, Sözümün varlığı 

karşısında nasıl şaşırmazsınız? 

61 Gerçeği bilmekle ilgilenmeyen bu insanlar için sanki ben İkinci Çağ'da hiçbir şey yapmamışım ya 

da hiçbir şey söylememişim gibi. Sanki hiç gelmemişim ve var olmamışım gibi. Bu nedenle, şimdiki 

olayları Birinci ve İkinci Zamanların kehanetleri, vaatleri ve öğretileriyle ilişkilendirebilmeniz için, 

Sözümün bu zamanda geçmiş olaylardan bahsetmesi gerekli olmuştur. 

62 Eğer hepiniz o zaman size getirdiğim Sözü incelemiş olsaydınız, hepiniz Beni beklerdiniz, hepiniz 

Benim dönüşümün ruhta gerçekleşmesi gerektiğini anlardınız ve hiç kimse Benim tezahürüm karşısında 

şaşırmazdı. Ama siz zihin karanlığıyla, gerçeğin ışığını görmenizi engelleyen cehalet sargısıyla, fanatizm 

ve ahmaklıkla dolu bir kalple geldiniz. Hepinizin Beni duyar duymaz, "O Efendi'dir" demeniz nasıl 

mümkün olabilirdi? Her derste zihinlerinizin sizi anlayışa daha da yaklaştıracak yeni bir ışık kıvılcımı 

yakalaması için Beni tekrar tekrar duymanız gerekliydi. 

63 Böylece, kimseye danışmaya ya da kitaplara başvurmaya gerek kalmadan, geçmiş zamanların 

vahiylerinin hakikatini sayfa sayfa öğrenmeye başladınız ve bu sayede bu zamanda ruhani tezahürümün 

nedenini anladınız. 

64 Kalbiniz gittikçe daha sakinleşti ve ruhunuz, Spiritüalizm adını verdiğim ve size ebedi vahiylerden 

söz eden bu doktrinin üzerine inşa edildiği sağlam temel duvarları gördükçe inancını daha da güçlendirdi. 

65 O halde öğrencilerim, insan sesi aracılığı ile sizinle ruhen konuştuğumda, bunun sizinle artık bu 

yolla konuşmadığımda, Beni ruhen aramaya devam edebilmeniz ve Tanrısallığımla gerçek birliğe 

erişebilmeniz için olduğunu anlayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 338 
1 Ben yolum ve size rehberlik eden ışığım. Ben sizi destekleyen ve yolunuzda düşmekten koruyan 

asayım. Ben yolunuzu aydınlatan, ruhunuzu İlahi Ruhumun huzuruyla güçlendiren ve bütün olabilmeniz, 

ruhunuzun geride kalmaması için yaşamınızdaki fırtınaları dindiren fenerim. 

2 Benim sözlerimle ruhunuzun ayağa kalkmak ve Üstadın öğrettiği gibi savaşmak için ihtiyaç 

duyduğu gücü, sıcaklığı ve besini alırsınız. 

3 Sözüm yüzyıllar boyunca ruhun saflığına ve mükemmelliğine ulaşmak için bir mihenk taşı olarak 

hizmet etti, hizmet ediyor ve edecek. Ruhunuz çeşitli gelişim aşamalarından geçmiştir, ancak misyonunu 

yerine getirirken yaptığı işlerde henüz mükemmelliğe ulaşmamıştır. 

4 Üçüncü Çağ'da geldim ve size yolu bir kez daha göstermek ve sizi Üçüncü Çağ'ın öğrencileri 

olarak hazırlamak amacıyla insan zihni aracılığıyla Kendimi tanıttım. Sözümü anlayabilmeniz için sizinle 

en basit şekilde konuştum. Sizinle alegoriler ve benzetmelerle konuştum. Ancak öğretilerimin her birinde, 

anlamının ruhunuza nüfuz etmesine izin verdim ve Üstadın her birinizde gerçek bir öğrenci tanımak için 

hissettiği arzuyu size ifade ettim. 

5 Ruhunuzun Baba'nın size her zaman gösterdiği mükemmel sevgiyi anlayacağı zaman ne zaman 

gelecek? Şu anda Üstadınızın tüm yaratıklarını, tüm ruhları kurtarmak için insanlık içinde verdiği 

mücadele büyüktür. Doğanın sabahın ilk ışıklarıyla uyanması gibi ben de ruhunuzu uyandırıyorum. 

6 Sözüm basit olmasına rağmen ─eğer onu incelerseniz, özündeki büyüklüğü keşfedecek ve her bir 

sözümün değerini takdir edeceksiniz. 

      Sizleri öğrencilerim, öğrencilerim ve ustalarım olarak gördüğüm bir okulda olduğunuzun farkına varın. 

Ruhunuzun ulaştığı seviyeye bağlı olarak, benim sözlerimden sizin için uygun olanı alırsınız. Öğrenci 

sadece benim sözümü alır ve kendi sözü haline getirir. Öğrenci benim öğretilerimden kendisine uygun 

olan kısmı alır ve bununla erdemle dolar. Bir usta olarak hazırlanan kişi sözümü alır, onu kavrar, ondan 

zevk alır, ruhunda yerine getirme, öğretilerimi yayma, erdemleri uygulama ve yeteneklerini geliştirme 

arzusunu hisseder. 

7 Sözümü komşunuza iletmek istiyorsunuz, ancak insan kardeşlerinizin çoğunun buna hazır 

olmadığını keşfettiniz. Kalplerin kapısını çaldınız, ancak kapıları kapalı buldunuz ve sözlerinizi kabul 

etmediler ve hemcinslerinizin saygısızlığından yara aldınız. Yine de bu sizin yararınız için yapıldı. Size 

doğrusunu söyleyeyim, Efendiniz insanın kalbinin kapısını çaldığında ve mabedi hazırlıksız bulduğunda 

ne hissettiğini bu şekilde anlayabileceksiniz. Ama tüm çocuklarıma olan sevgim büyüktür. 

8 Bu nedenle size diyorum ki: Mücadelenizde gevşemeyin, kararlı olun, çünkü Ben sizin yanınızda 

olacağım; ve eğer bir seferinde kapıları kapalı bulursanız, yarın kalpler açılacak ve Sözümü kabul 

edecektir. 

9 İnsanlık aptaldır ve günahında inatçıdır. Ancak Ben, sevgimle, yeryüzünde ve öte dünyada yaşayan 

tüm yarattıklarımı bağışlamamla ─ Ruhunuzu seviyorum, çünkü o Benim Ruhumun bir parçasıdır. Ama 

ruhunuza destek olması için bedeninize gerekli olanı veriyorum. 

10 Yeryüzünde sahip olduğunuz huzur ve sükûnet, Babanızdan aldığınız bir lütuftur. Yine de 

içinizden yakınıyor ve Bana, "Tanrım, dış görünüşüm kötü ve yırtık pırtık" diyorsunuz. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim, bu yüzden sizden uzak olduğumu mu sanıyorsunuz? Giysileriniz yırtık pırtık 

olduğu için Tanrı'nın varlığının sizinle birlikte olmadığını mı düşünüyorsunuz? 

11 Size olan ilgim ruhunuzla ilgilidir ve eğer bu dünyada sadakatle ve yoksulluğunuzla uyum içinde 

yaşarsanız, ruhunuzun ortaya koyduğu erdem büyük olacaktır. Üstadınızın size alçakgönüllülüğü ve ruhun 

bu erdem sayesinde elde edebileceği erdemleri öğrettiğini unutmayın. Dudaklarınızda yalnızca kutsamalar 

ve Tanrınıza övgü dolu ezgiler olacak. Size doğrusunu söyleyeyim, sevgili öğrencilerim, ödül dünyada 

değil, ahirettedir. Bu dünyada size mutluluk vermeyeceğim, burası cennet değil, burada seçtiklerim için 

hafif bir karşılık hazırladım. 

12 Ne mutlu huzur ve teslimiyetle acı çekenlere, çünkü yolda sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Üstat 

size bu dünyanın zenginlikleri için çabalamamayı, bu yaşamın geçici hazinelerini arzulamamayı öğretti. 

Eğer mütevazı bir kulübede yaşıyorsanız, ama ruhunuz ona verdiğim armağanları nasıl ortaya çıkaracağını 

biliyorsa, kendinizi en lüks meskende yaşayan bir kraldan ya da yeryüzünün kudretlilerinden daha mutlu 

hissedebilirsiniz. 
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13 Emirlerine itaat edebilmeniz için bu gezegende Babanızla uyum içinde yaşamanızı öğretmek üzere 

sizinle bir benzetme ile konuştum. Çünkü senin kaderin benim aşkımda yazılı. 

14 Bu yaşam size, ruhunuzun teslimiyet yoluyla ve Benden aldığınız ışıkla yücelebilmesi için hizmet 

etti. 

15 Çeşitli gelişim aşamalarından geçtiniz. Daha ilkinde, zor görevinizi yerine getirmek için kendinizi 

hazırlamaya başladınız. İkincisinde, ruhunuzda daha büyük bir ilerleme, daha büyük bir netlik buldunuz. 

Üçüncüsünde, daha fazla ilerleme kaydettiniz, sözlerimi daha iyi anladınız ve onlara daha fazla uyum 

sağladınız. Böylece dördüncü aşamaya ulaştınız ve Tanrınızın lütfunu, benim ruhumun sizinkine 

yaklaşımını daha da fazla hissettiniz. Ve bu büyük haz içinde ruhunuz, misyonunuzun yerine 

getirilmesinde daha da büyük bir açılımı gerçekleştirmeniz gereken beşinci aşamaya geldi. Mücadele 

ettiniz ve böylece altıncı aşamaya, yeni bir tamamlanmaya, yenilenmiş ilerlemeye ve Tanrınızın size 

bahşettiği erdemlerin daha da gelişmesine geldiniz. Ve böylece Baba'nın krallığını göreceğiniz, ruhunuzun 

Baba'nın görkemini doğrudan deneyimleyeceği ve Rabbinizin sağında olacağınız yedinci aşamaya 

varacaksınız. 

16 Sözüm ruhunuza ilham vermek için iniyor çünkü hazırlığınız nedeniyle yarın İlahi Ruhumun 

varlığıyla kendinizi tazelemeye devam etmenizi istiyorum. Çünkü hazır olduğunuzda, kendinizi öksüz 

hissetmeyeceksiniz, Sözümün yokluğunu hissetmeyeceksiniz, çünkü ruhunuz Benim İlahiyatımla iletişim 

kurabilir. Bu nedenle kendinizi zamanında hazırlamanızı, dua etmenizi ve kalbinizde ruhanileşme olmasını 

istiyorum ki yarın kafa karışıklığı içinde olmayasınız ya da hile yapmayasınız. İlhamımı alabilmeniz için 

ruhunuzu Bana nasıl yükselteceğinizi bilmenizi istiyorum. Çünkü her birinizi Kendimin bir "ayak 

taburesine" dönüştürmek üzereyim. 

17 "Ayak taburesi", Rabbinizin ışığının ve gücünün üzerinde durduğu temeldir. O zaman yarın 

çocuklarım, sizler benim Sözümün gerçek ses taşıyıcıları, gerçek "ayak tabureleri" olacaksınız. 

Yeteneklerinizin ortaya çıkmasıyla hazırlanarak, Sözümü tüm saflığıyla ileteceksiniz. İnsan aklı 

aracılığıyla duyurduğum bu değerli zaman sizin için sona erdikten sonra halkım İsrail arasında cehalet 

görmek istemiyorum. 

18 1950'den sonra aranızda kim bu İlahi Davayı inkar edecek? Eğer bu şekilde davranırsanız, bu 

cehaletten kaynaklanacaktır ve şu anda sizden uzaklaştırmakta olduğum şey cehalettir. Çünkü aydınlanmış 

olan kişi geri çekilmeyecek, kararlı kalacak ve yolda ilerleyecektir. Ama Beni anlamamış olan kişi, bunun 

hazırlıksızlığının, inanç ve ruhsallaşma eksikliğinin meyvesi olduğunu fark etmeyecek ve bu nedenle 

putperestliğine ve fanatizmine geri dönecektir. 

19 Bu yolda kusur görürseniz, bunu Tanrısallığıma atfetmeyin, Ben mükemmelim. Bunu, size 

öğrettiğim mükemmellikte size rehberlik etmek için kendini nasıl hazırlayacağını bilmeyen komşunuza 

atfedin. 

20 Size şöyle demiştim: Ruhum için milliyetler yoktur, kastlar ya da aile cinsiyetleri yoktur, ırklar ya 

da renkler yoktur. Hepiniz benim çocuklarımsınız ve hepiniz için kollarımı açtım ve hepinizi kabul ettim. 

Ayaklarıma pişman ve tövbekâr olarak geleni, yani yozlaşmış, ellerinde hâlâ kan izleri taşıyan yüreği 

kabul ettim ve onu yeryüzünün adaletinden korudum. Neden? Çünkü o benim çocuğum. Yeryüzündeki en 

acımasız günahkâr olsa da, adam öldürse de onu bağışladım ve ona, "Bir daha günah işleme," dedim. Ben 

bağışlayıcıyım, ama bu bağışlayıcılığın sonsuza dek kurtuluşunuz olmasını istiyorum. 

21 Her biriniz sözümü anlasın ve hatalarından tövbe etsin diye, benim huzurumda tövbe eden 

günahkârlar olasınız diye, Tanrınıza itiraf edebilesiniz diye, kötülük yollarınızı terk etmenizi istiyorum. 

Çünkü sizi sessizce dinleyeceğim ve günahlarınızı açığa vurmayacağım. Size ihanet etmeyeceğim 

çocuklarım, dostlarınızın en sadık olanı olarak size öğüt vereceğim. 

Yeryüzündeki yasak meyveleri yemeyin, size ait olmayan şeylerden zevk almayın, yaşamda sizi 

onurlandıracak işler yapmayın. Size öğrettiğim gibi, onurlu ve dürüst yaşayan erkekler ya da kadınlar olun. 

Eğer herhangi bir zayıflığınız günah işlemenize neden olduysa, şimdi günahınızdan tövbe edin. 

Merhametimin sizi temizlemesine izin verin. Ama tövbenizin saf bir yürekle olmasını istiyorum. 

22 Kendinizi düzeltin, kendinizi yenileyin, çünkü Efendi bu kez size şöyle dedi: Ben günahkârdan 

yararlanırım, ama asi günahkârdan değil, tövbe eden günahkârdan. Ve eğer tövbe ettiyseniz ─ size ne 

verildi? Huzur, zihin dinginliği, ruhunuzda denge, minnettarlık duyguları ve Tanrınızın erdemleri. 
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23 Benim size her an verdiğim manevi huzuru hangi insanoğlu size bir an olsun verebilir? Hangi 

insan size benim gibi tavsiyede bulunur? Yeryüzünde hiç kimsenin yolunuzu benim size yaptığım kadar 

güvenilir ve yetenekli bir şekilde hazırlayamayacağının farkına varın. Yine de yeni maceralar yaşamak 

için bu yoldan uzaklaşmak istiyorsunuz. 

24 Sizinle birlikte yaşayan, size huzur veren ve kalplerinizi sevgiyle dolduran aile üyelerinizden vefat 

edenlerin acısını çeken erkekler ve kadınlar: Sevdiklerinizde benim isteğimin gerçekleştiğini kabul 

etmiyor musunuz? 

Siz anneler çocuklarınızın kaybını hissettiniz, siz çocuklar hayatta öksüz kaldınız, anne babanız olan en 

sevdiğiniz insanların varlığını kaybettiniz. Eşler sadık yol arkadaşlarının vefat ettiğini gördüler. Onları 

hayatlarından çıkardım, ahirete çağırdım. Ama yüksek öğütlerime karışacak mısın? Hayır. Çünkü bu 

dünyada yalnızca geçici olarak bulunduğunuzu, onları yalnızca yeni bir yaşam hazırladığım için 

uzaklaştırdığımı anlamalısınız. 

Ama şimdi kalpleriniz anlaştı ve eğer sevdiklerinizin yokluğuna ağladıysanız, bunun nedeni dünyevi 

doğanızın zayıflığıdır. Bununla birlikte, en kutsal Vasiyetimi anlayan ruhunuz sevinç duydu. 

25 Baba sana diyor ki: Emirlerimin her birini sevgiyle, onay ve huzurla yerine getirin. Çünkü çok 

uzak olmayan bir gün sizin ruhunuz da öbür dünyaya gidecek ve sizden önce ölmüş olan ruhları görecek. 

Hâlâ bu gezegende yaşıyorsunuz, ama size gerçekten söylüyorum: aynı kader sizi de bekliyor. Ancak, bu 

dünyada doğru bir şekilde yaşamaya devam edebilmeniz için bu yaşamda güç, ışık ve huzura sahip olun. 

Sizi çağırdığımda, gözleriniz bu yeni hayata açılacak ve yeni bir yola başlayacaksınız. 

26 Hazırlıklı olana ne mutlu, çünkü arınmaktan kurtulacak ve yeni bir yaşama kavuşacaktır. 

27 Kendinizi dünyadan uzaklaştırın, gözlerinizi Bana kaldırın ve varlığımla tazelenin. Sözüm 

yüreğinize kazınsın ki, güçlü olabilesiniz ve size büyük bir sevgiyle emanet ettiğim şeyi ayartıların sizden 

çalmasına izin vermeyesiniz. Gerçek spiritüalistler olabilmeniz için yasayı yerine getirin. Çünkü siz her 

zaman uyuyordunuz ve ben sizi uyandırdım. Benimle birlikte olma kararlılığına sahipseniz, borçlarınızın 

yükünü hissetmezsiniz. 

28 Bu zamanda işçilerimin görevlerini yerine getirmelerini kabul etmek ve ruhlarına sevgimi ve huzur 

öpücüğümü, ruhani mutluluğu bırakmak için geldim. Başkaları için ayna olmanızı istiyorum ─ aranızdaki 

varlığımı inkâr edenler, insanın anlama yetisi aracılığıyla tezahürüme inanmayanlar için. 

29 Ruh dünyam sizi korur ve yaşamınızdaki asadır. Ancak siz karanlığa gömüldüğünüzde, onlar Bana 

gözyaşlarını gösterirler çünkü sizi koruyanın onlar olduğunu unutmuşsunuzdur. 

Ama ben Baba olarak size öğüt vermeye, Efendi olarak size yol göstermeye ve Tanrı olarak size 

lütfumu ve merhametimi sunmaya geldim. Öğrencileri Bana ulaşma umuduyla görüyorum. Ama size şunu 

söyleyeyim, Benimle birlikte olmak isteyen herkes itaat etmelidir. 

30 Kendinizi anlayabilmeniz ve ruhanileştirebilmeniz için size talimat verdim. 

31 İnsan zihni aracılığıyla tezahürüm sona eriyor. Ama öğretilerimi anlarsanız, düşünce ve iradede 

birlik hissedecek ve birbirinizi seveceksiniz. 

32 Sözümü insan aklı aracılığıyla duyacağınız sadece birkaç sabah ibadeti kaldı ve bu Sözün anlamını 

kalbinizin derinliklerine götürebilmeniz için Beni anlamanız gereklidir. Ben size geldim, yarın Bana 

ulaşmak için ruhen yükselmelisiniz. 

33 İnsan aklı aracılığıyla tezahürüm sona erdikten sonra, size verdiğim öğreti varlığınızda 

yankılanacaktır. Bu tezahürün yokluğundan dolayı melankoli hissedeceksiniz ve sonra öğretilerimde size 

verdiklerimi kullanmadığınız zaman için ağlayacaksınız. 

34 Sevgili halkım, hazırlıklı olmanız için sizi bu zamanda çağırdım. Ama bu fırsatı geri çevirirseniz, 

kendi yolunuzda devam etmenize izin vereceğim ve adımlarınızı nazikçe ve alçakgönüllülükle takip 

edeceğim ve eğer düşerseniz, sizi lütufla ve sevgiyle tekrar ayağa kaldıracağım ve uzun gezintilerinizden 

sonra sizi bir kez daha Kendime çekeceğim. 

35 Sizi insanlığın bulunduğu seviyeden daha yüksek bir seviyeye yükselttim. Ruhunuza ilerleme 

verdim ki, Üstadınız gibi siz de insanlığa doğru eğilerek onu yükseltebilesiniz, tıpkı benim size yaptığım 

gibi. Önce kendi içinizdeki ışına bakmadan, dostunuzun gözündeki zerreye bakmamalısınız. Bu sözleri 

anlayın, insanlar, çünkü insanlık bunları henüz anlamadı. 
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36 Benim kilisemi kuracaksın. Bu, saf ruhların, Tanrılarını seven ve O'na hizmet eden iyi niyetli 

ruhların birliği olacaktır. Onlar artık içlerinde kötülük barındırmayan ışık ruhları olacaklar, çünkü kar 

taneleri kadar saf olacakları için karanlığın bu ruhlarda yeri olmayacak. 

37 Size söyledim: İnsanlığı karanlıktan kurtarmak için mücadele edecek olan ev sahiplerimin bir 

parçası olacaksınız ve itaatiniz sayesinde mükemmellik seviyesine ulaşacaksınız. Nazik, alçakgönüllü ve 

Babanıza imanla dolu olursanız pek çok iyi iş yapabileceksiniz. Kendimi sizin aklınız aracılığıyla 

tanıtacağım, çünkü size büyük armağanlar verdim ve Kendimi ışık, lütuf ve bilgelik olarak içinize akıttım. 

38 Sizi zengin kıldım ki, bu zenginliğinizi ihtiyacı olanlara verebilesiniz. Çünkü her şeyi yalnızca 

kendiniz için isteyen egoistler olmamalısınız. Çünkü bu şekilde davranırsanız, benim merhametimden 

mahrum kalırsınız. 

39 Kehanetler gerçekleşecek ve o zaman, insanlık şaşkınlık içindeyken, karanlıktayken, ona ışığı 

gösterecek ve varlığımı kendinizde göstereceksiniz. 

40 Beni anlayın, insanlar, sizinle açıkça konuşuyorum, sizi sevgiyle kabul ediyorum. Susuzluğunuzu 

gidermek için gelin, Ben Yaşam Suyu Çeşmesi'yim. Huzur olan Benimle dinlenin ve Mükemmel Bilgelik 

olan Benimle kendinizi tazeleyin. 

41 İnsanlık, beni hissedebilmeniz için acının sizinle birlikte olmasının gerekli olduğunu düşünün. 

Ama bu olaylar için Rabbinizi suçlamayın, kendinizi suçlayın. Size acı geldiğinde Bana, "Tanrım, bizi 

neden cezalandırıyorsun?" dediniz. Ancak, Bana, "Tanrım, günah işledik, bizi bağışla" diyecek kadar 

işlerinizin meyvesini tanımıyorsunuz. 

42 İnsanlık Benim yolumda kendine nasıl rehberlik edeceğini öğrendiğinde, kendini kurtarmış olacak 

ve herkes Tanrılarını ve Rablerini sevecek ve birbirlerini seveceklerdir. Bu nedenle size söylüyorum: 

Öğretimi yüreğinizde tutun, bilgeliğimi ruhunuzda taşıyın ve size verdiğim gibi her şekilde insanlığa 

aktarın. Yükselmesine yardım edin, ruhlarınıza emanet ettiğim güçle onu yükseltin. 

43 Ayaklarınız için size sandaletler veriyorum ki, sağlam basasınız ve böylece tüm yollarda yürüyüp 

ışığımı getirebilesiniz. Benden vekâlet alarak yürüyeceksiniz, çünkü bu kutlu görevi yerine getirmeniz için 

sizinle bir antlaşma yaptım. Sonra Bana geldiğinizde, Bana hasadınızı göstereceksiniz. 

44 Yine ruhunuzu sevindireceğim ve size öğrenmeniz gereken öğretileri sunacağım çünkü Üstat 

olarak size öğrettiklerimi uygulamalısınız. 

45 Bana itaatinizi ve yüreğinizde Beni izlemek için duyduğunuz gayreti gösterirsiniz ve bu da Benim 

İlahi Sözümü anlamanızı sağlar. İnsanlar uyansın ve Beni kalplerinin derinliklerinde hissetsinler diye, 

Benim Sözümün gerçek habercileri olmaya hazırlanmanız Benim Vasiyetimdir ─ öyle ki Beni 

tanıyabilsinler ve Benim yolumda yürüyebilsinler ve Benimle uyum içinde olabilsinler. 

46 Çeşitli sınavlardan geçtiniz ve bu sınavlarda zayıf düşmediniz çünkü gücüm sizde kaldı. Ben, Baba 

olarak, sözlerimle sizi cesaretlendiriyor ve insanlığın ihtiyaç duyduğu merhameti size emanet ettiğim anı 

işaret ediyorum. Beni temsil ederek dışarı çıkacak ve karanlıklarından kurtulabilmeleri için Yaşam 

Ekmeğini ve Kutsal Ruhumun Işığını hemcinslerinize getireceksiniz. 

47 Arındırdığım ve temizlediğim ruhlardan ─ bu Üçüncü Çağ'da Varlığımı tanımaları için ruhsal 

gözlerine ışık verdiğim kişilerden ─ kalplerinizdeki Varlığımın tanıklığını aktarabilmeniz için Sözümle 

hazırladığım sizlerden Kendimi yararlandıracağım. 

48 Huzuruma hiçbir iyiliğe ihtiyacınız olmadan geldiniz. Ama ruhunuzu hazırladım, Kutsal Ruhumun 

ışığıyla giydirdim ve ihtiyaç sahiplerine gidip size emanet ettiğim zenginlikleri onlarla paylaşabilmeniz 

için lütuf armağanlarımı aranızda dağıttım. 

49 Bu nedenle, aranızdan kötülükten ve yalandan uzaklaşmış olanları, Sözümü duyduklarında 

ışığımın içlerine nüfuz ettiği, onları aydınlattığı ve gerçek Tanrı'nın nerede olduğunu fark etmelerini 

sağladığı ruhları Kendimden yararlandırmak için sizi iyice hazırladım ve arındırdım. Bu nedenle, dünyanın 

sahte öğretileriyle getirdiği kafa karışıklığından uzaklaştınız, insanlık Beni arıyor, çünkü Tanrısının 

kendisini eserlerinin materyalizminde açıklamadığını kabul etmedi. 

50 Ruhlarınızı kaldırın ve Benimle ruhtan ruha iletişim kurun. Ancak bu birlikteliğe erişebilmek için, 

Benim İlahi Yasamı kalbinize nakşetmiş olmanız gerekir ki bu ruhsallaştırma sayesinde Benimle 

birliktelik içinde olabilesiniz. Sana söylüyorum: Artık sizinle insan aklı aracılığıyla konuşmadığımda, 

Kendimi ruhunuzdan çıkarmayacağım, içinizde yaşayacağım çünkü bu, Kendimi sizin aracılığınızla 

insanlığa tanıtmak için gereklidir. 
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51 Bu masaya ilk oturanın siz olmanız Benim Vasiyetim olmuştur. Size mirasınızı vermek ve sizi 

Sözümün hazinesine sahip olan muhtaçlardan zenginlere dönüştürmek için etrafımda toplanmanız ve bir 

araya gelmeniz en kutsal Vasiyetim olmuştur. 

Bu şekilde ruhsal gözleriniz yeni bir günün ışığını gördü, çünkü sizler daha sonra insanlığa Varlığıma 

tanıklık edebilmeniz için hazırladığım Üçüncü Çağın öğrencilerisiniz ─ Yasamdan tüm doğrulukla ve 

bilgelikle söz edebilmeniz için ─ Sevgimin Müjdesini duyurabilmeniz ve Varlığımı işleriniz aracılığıyla 

insanlara hissettirebilmeniz için, Öyle ki, geçmişteki günahları ve hataları için yüreklerine tövbe girsin, 

sahte tanrılarını terk edip gerçek Tanrılarını bulsunlar ve senin aracılığınla peygamberliklerimin 

gerçekleşeceği gelecek zamanlar için teselli ve umut bulsunlar. 

52 Yolunuzda, karanlık insanları kucaklamak için yükselecek. Ama siz değil, çünkü ışığımı 

zihninizde ve kalbinizde taşıyorsunuz. Artık zihinleri karartan ve insanları kör ederek vicdanlarının sesini 

duymamalarına neden olan dünyanın karanlığı tarafından kucaklanamazsınız. Ama bu savaşı sana emanet 

ediyorum, çünkü senin eline karanlık mağaraları aydınlatacak ışıktan bir kılıç verdim. 

53 İnsanların kendi sınırlılıkları içinde nasıl sahte tanrıların önünde eğilmeye devam ettiklerini 

göreceksiniz. Ama Sözümün ışığı onların yüreklerinin en derinlerine kadar nüfuz edecek ve Ruhumun 

varlığını hissedecekler. 

54 Kalabalıklar yola çıkacak ve sizin aracılığınızla mesajımı alabilmek için kendilerini arındıracaklar. 

Çünkü Baba ruhların kurtuluşunu arzulayarak gelir ve onların merhametimi alabilmeleri için önceden 

kendilerini arındırmaları ve temizlemeleri gerekir. Bazıları direnecektir çünkü güç arzusuyla doludurlar, 

çünkü kendilerini kalabalıklar arasında efendi ilan etmişlerdir ve ruhları kararmış ve kafaları karışmıştır. 

55 Hemcinslerinizin sizin iletmenizle gelen mesajlarımın doğruluğunu nasıl inkâr edeceklerini ve 

yanlış olanların sizler olduğunuzu söyleyeceklerini duyacaksınız ─ Varlığımı kendi içlerinde, varlıklarının 

en iç kısmında taşıyamayan kusurlu insan varlıkları. Çünkü onlar Beni bu dünyanın başka bir kralı olarak 

deneyimlemek isteyenlere aittir. 

56 İkinci Çağ'da, Öğretimi insanlara ulaştırmak için alçakgönüllülükle hüküm sürdüm, ama onlar 

"Baba'nın Biricik Oğlu "nun gelişine inanmadılar. Aynı şekilde, bu zamanda hemcinsleriniz, İşimi tüm 

açıklığıyla duyurabilmeniz için lütuf armağanlarımla donattığım elçilerim, seçilmişlerim olduğunuzu inkâr 

edecekler. Çünkü sizi alçakgönüllülükle görecekler ve sizin de sapkın insanlara ait olduğunuzu, eskiden 

pislik ve günah içinde yaşadığınızı öğrenecekler. Ancak sen onlara Benim sevgimden söz edecek ve onları 

Beni yüreklerine kabul etmeye davet edeceksin ki, onlar da kurtuluş limanını bulabilsinler. 

57 Bu şekilde topraklarda dolaşacaksın ve sonra, uzun uzun konuştuğunda, yorulmadan sevgimi ve 

merhametimi insanlığa gösterdiğinde, Tanrılarına sunmaları gereken gerçek ibadeti gösterdiğinde, o 

zaman bu insanlık benim yargımın serbest bırakıldığını görecek ve insanlığın büyük arınması, potadaki 

altından daha saf ve daha gür olana kadar başlayacak. Günahları ateşle son bulacak ve güçlüler benim 

gücümün onlardan daha büyük olduğunu ve adaletimin tüm yasaların üzerinde olduğunu bilecekler. 

Düşmanlıkları ortadan kaldırılacak ve yok edilecektir. Çünkü benim sevgim insanların yüreğini 

arındıracak bir ateş olacaktır. O zaman büyük kitleler varlığımı hissedecek ve bu gerçekleşecek, İsrail, 

işin, emeğin çiçek açmaya başlayacak. Tarlalar verimli olacak ve tohumlarım bire yüz katlanacak. 

58 Bedeninizi terk ettikten sonra bile mücadeleniz devam edecektir. Ruhunuz Kutsal Ruhumun 

yaşamını, lütuf yaşamını, sonsuz yaşamı taşımaya devam edecek ve gelecek nesillerin birbirlerini seven, 

esenliğimi besleyen ve yaptıklarıyla Tanrılarını yücelten iyi niyetli insanlar olması için meleklerim gibi 

çalışacaksınız. 

59 Bugün insanlık kaos içinde, derin bir uykuda. Beni hissetmedi, Beni duymadı ve sadece uyanık 

olan ve Rablerinin varlığını hisseden çok az kişi var. Ancak insanlar eninde sonunda dağın zirvesine 

ulaşmak için kendilerini ruhanileştirme zamanının geldiğini anlayacaklardır. Çünkü içinde bulundukları 

karanlıktan kurtulabilmeleri için Kutsal Ruh'un ışığını alacaklardır. 

60 Şaşkınlıklarının zamanı artık sona eriyor, bu dünyanın krallıkları titreyecek ve temellerinin sahte 

olduğunu görecekler ve bu şekilde İradem hissedilecek. Ama dünyayı hazırlamak sizin görevinizdir, çünkü 

erkeklerin, kadınların ve çocukların İyi Haber'i duymaları Benim isteğimdir. Ağlayan ve teselli 

bekleyenlere ─ teselli verin, onlara yüreğinizin derinliklerindeki gerçeği gösterin. 

61 Benim uğruma katlandığın acıları kutsuyorum, çünkü benim uğruma çektiğin her şey seni sonsuza 

dek değerli kılacak. 
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62 Günahın engel olarak dikeceği tuzakların üstesinden gelebilmeniz için ruhunuza güç veriyor ve 

ellerinize ışık silahları bırakıyorum. Bu şekilde size vaat ettiğim krallığa doğru yürümeye devam 

edeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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