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Önsöz 
"Gerçek Yaşam Kitabı" serisinin XII. cildinin kapanışını sevinç ve minnetle sunuyoruz. Traugott 

Gölten tarafından ─diğer ciltler gibi─ özen ve hassasiyetle İspanyolca'dan Almanca'ya çevrilmiştir. Her 

zaman olduğu gibi, Mesih'in sözlerinin ruhani anlamının tam olarak ortaya çıkabilmesi için, sadece küçük 

bölümlerin içsel bir koleksiyonla okunmasını ve her durumda okunanlar üzerinde derinlemesine 

düşünülmesini tavsiye ediyoruz. 

Yaratıcı Ruh her zaman yarattıklarıyla farklı şekillerde konuşmuştur. İlk Çağ'da Baba Kendisini 

çocuklarına doğrudan vicdan aracılığıyla tanıtmış ve ayrıca habercilerin, rehberlerin ve peygamberlerin 

ağzından konuşmuştur. Rab'bin hizmetkârlarının öngörüleri ve vahiyleri, insan ruhunun yükselen bir 

gelişimini ve Efendi'nin gelişini duyurdu. 

İsa'nın Filistin'de doğumuyla birlikte, "Söz "ün insanlara seslenmek üzere İlahi Çocuk'ta beden 

bulduğu İkinci Çağ başladı: "Yol, Gerçek ve Yaşam Ben'im." İnsanlar arasında geçirdiği 33 yıl boyunca 

İsa Mesih ilahi kökenine tanıklık etmiş ve öğrencilerini ayrılışına hazırlarken geri döneceğini, ancak 

bedenen değil, ruhsallığın sembolü olan bulut içinde, meleklerinden oluşan ordularla çevrili olarak 

döneceğini söylemiştir. 

Meksika'daki tezahürler Tanrı'nın eliyle akıllıca hazırlanmıştır. İlk olarak, 1866 yılında, İlyas 

Peygamber'in ruhu Roque Rojas'ın zihni aracılığıyla kendini gösterdi ve şöyle dedi: "Ben İlyas 

Peygamber'im, Tabor Dağı'nda başkalaşım geçiren kişiyim. Toplananlara Üçüncü Çağ'ın, Kutsal Ruh 

Çağı'nın başladığını ilan etti. Birkaç yıl sonra, topluluk büyüdükten ve Mesih enstrümanları hazırladıktan 

sonra, 1884'te ilk kez Kendisini, seçtiği enstrümanı Damiana Oviedo'nun insan aklı aracılığıyla açıkladı ─ 

ve bundan sonra her Pazar giderek daha fazla, sonunda Meksika'daki yüzlerce buluşma yerinde. 

Tanrı'nın isteğine göre, Meksika'daki tezahürler 1950 yılının sonuna kadar sürdü. 1930 yılı civarında 

başlayan vahiy döneminin son 20 yılı boyunca, Rab'bin öğretilerinin çoğu steno ile kaydedildi. Bol 

miktarda öğretiler, doktrinler, kehanetler, vahiyler vs. ülke çapında oluşturulan çok sayıda farklı toplantı 

yerinde gerçekleşti. Daha önce "ses taşıyıcıları" olarak hizmet etmiş olan küçük bir grup, İlahi Ruh'tan 

gelen açık bir talimatla hareket ederek, ilan edilen 366 öğretiden 12 cilt derledi. Onlara 

Başlık: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Almanca: "Buch des Wahren Lebens" (Gerçek Yaşam Kitabı) 

Bu öğretilerin her biri ilahi öğretilerin uyumlu bir bütünlüğünü temsil etmektedir; ancak Meksika'daki 

dinleyicilere hitap edildiği sırada, ─birkaç kez vurgulandığı gibi─ bugün ve gelecek nesiller için tüm 

insanlığa bir mirastır. 

İnsanı yücelten ve aç ruhu için gıda ve merhem olan ilahi sözün lafzı değil, derin, içsel anlamıdır. Aynı 

zamanda, günlük yaşamdaki davranışları için bir kılavuz görevi görür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

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

ayet numaralandırmasını ifade eder. 

Büyük Yaşam Kitabı ─ Üçüncü Ahit 

Sözüm tüm zamanlar boyunca yazılı kalacak, ondan Üçüncü Çağın Kitabı'nı, Üçüncü Ahit'i, Baba'nın 

Son Mesajı'nı derleyeceksiniz; çünkü her üç çağda da Tanrı, bilgeliğini insanlığa bırakmak için "altın 

tüylerine" sahipti. 

Musa, İlk Çağ'ın olaylarını bir tomar üzerine silinmez harflerle yazmak için Baba tarafından kullanılan 

ilk "altın kalem "di. Musa Yehova'nın "altın kalemi" idi. İkinci Çağ'daki havarilerim ve takipçilerim 

arasında İsa'nın dört "tüyü" vardı ve bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'ydı. Bunlar İlahi Efendi'nin 

"altın tüyleriydi". Ancak Birinci Ahit'in İkinci Ahit'le sevgi, bilgi ve ruhsal ilerleme bağlarıyla birleşme 

zamanı geldiğinde, tek bir kitap haline geldi. 

Şimdi, Üçüncü Çağ'da, Sözüme yeniden sahip olduğunuzda, yazılı olarak korunabilmesi için "altından 

tüyler" de atadım. Zamanı geldiğinde, tek bir kitap derleyeceksiniz ve bu kitap, Üçüncü Çağın kitabı, 

zamanı geldiğinde, İkinci Çağın ve Birinci Çağın kitabıyla da birleşecek ve sonra üç zamanın 

vahiylerinden, kehanetlerinden ve sözlerinden, tüm ruhların eğitimi için Büyük Yaşam Kitabı ortaya 

çıkacaktır. O zaman ilkinden sonuncusuna kadar tüm sözlerin ─gerçekte ve ruhta─ yerine geldiğini, tüm 

peygamberliklerin Baba tarafından insanlığa bildirilen tarihin beklenen akışı olduğunu bileceksiniz. Çünkü 

gerçekleşecek olayların yazılmasına yalnızca Tanrı neden olabilir. Peygamberler konuştuğunda, bunu 

yapan onlar değil, onların aracılığıyla Tanrı'ydı. 

Peki, çok sevgili çocuklarım: Derlemeye başladığınız kitaba kim önem veriyor? Aslında hiç kimse! 

Ama arzu dolu, merak dolu insanlığın sizden kitabınızı isteyeceği zaman gelecek ve o zaman uyanacak, 

sözümü keşfedecek ve onu tartışacak. Bu fikir çatışmasında taraflar ortaya çıkacaktır ─ bilim insanları, 

teologlar ve filozoflar. Uluslara senin Sözünün ve Bilgelik Kitabının tanıklığı getirilecek ve herkes benim 

Öğretimi konuşacak. Bu yeni savaşın, sözlerin, düşüncelerin ve ideolojilerin savaşının başlangıcı olacaktır; 

ama sonunda, herkes Büyük Yaşam Kitabı'nın Rab tarafından yazıldığını gerçekte ve ruhta bildiğinde, 

birbirlerini kardeş olarak kucaklayacak ve İradem olduğu gibi birbirlerini seveceklerdir. 

Bu Söz'ün tüm dünyayı aydınlatabilmesi için üç kitabın tek bir kitap oluşturması gereklidir. O zaman 

insanlık bu ışığı takip edecek ve Babil'in laneti kalkacaktır, çünkü tüm insanlar Gerçek Yaşamın Büyük 

Kitabını okuyacak, herkes aynı öğretiyi takip edecek ve Tanrı'nın çocukları olarak birbirlerini ruhta ve 

gerçekte seveceklerdir. (358, 58-66) 

Mesih'in öğretisinin ruh üzerindeki etkisi 

Işığım tüm dünyaya yayılırken, her öğretide gerçeğimin aranmasına neden oldu. İnsanların farklı 

inançlardaki davranışlarının nedeni budur. Bu, kehanette bulunulan şeyin yerine getirilmesidir. Aralarında 

kim gerçeği temsil ediyor? Kuzu postuna bürünmüş aç kurdu kim saklıyor? Kim saf giysileriyle mutlak 

içsel samimiyetini garanti eder? 

Benim gerçeğimi keşfetmek için spiritüalizmi kullanmalısınız; çünkü insanlık kendini, insan 

düşüncesinin gelişimine karşılık gelen sayıda inanç ve dünya görüşüne bölmüştür. Böylece giderek daha 

fazla mezhep ve tarikat oluşmuştur ve bunların her birinin içerdiği hakikat içeriğini değerlendirmek sizin 

için çok zor olacaktır. 

Öğretilerim insanların düşüncelerini ve fikirlerini aydınlatır ve her biri yavaş yavaş çalışmalarını 

mükemmelleştirmek ve onları daha mükemmel ve daha yüksek bir rotaya yönlendirmek için temelleri 

kavrayacaktır. (363, 4-8) 

İsa'nın mucizeleri 

Birçoklarını hayrete düşürecek şekilde, İsa aracılığıyla yarattıklarının iyileşmesini sağladım. 

İsa'nın gücünden söz ettiğini duyan ve mucizelerini bilen imansızlar, O'nu bir an için bile şüpheye 

düşürmek ve yanılmaz olmadığını kanıtlamak için en zor kanıtları talep ettiler. Ancak ele geçirilenleri 

özgürleştirmem, onları sadece dokunarak, onlara bakarak ya da onlara bir emir vererek normal insan 
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durumuna döndürmem, böylece bu ruhların zihinlerini terk etmeleri ve her ikisinin de ağır yüklerinden 

kurtulmaları kafalarını karıştırdı. 

Bu güç karşısında Ferisiler, bilim adamları, din bilginleri ve vergi tahsildarları farklı tepkiler 

gösterdiler. Bazıları İsa'nın yetkisini kabul etti, diğerleri onun gücünü bilinmeyen etkilere bağladı, 

diğerleri ise bu konuda hiçbir şey söyleyemedi. Ama iyileşen hastalar onun adını kutsadılar. 

Bazıları tek bir ruh tarafından, bazıları Magdala'lı Meryem gibi yedi ruh tarafından, bazıları da bir 

lejyon olduklarını söyleyecek kadar çok sayıda ruh tarafından ele geçirilmişti. 

     Üstadın yaşamı boyunca bir ruhani tezahür diğerini izlemiştir. Bazılarına on iki öğrenci, bazılarına ise 

halk ─açık havada ve evlerde- tanıklık etti. Mucizelerin, "harikaların" yaşandığı bir dönemdi. 

Erkekler ve kadınlar öte dünyadan işaretler ve çağrılar aldılar. Eskiler ve çocuklar da aynı şekilde bu 

görüntülere tanık oldular ve Kurtarıcı'nın çarmıhtaki ölümünden önceki günlerde, Göksel Işık insanların 

kalplerine nüfuz etti; Ruhsal Vadinin varlıkları insanların kalplerini çağırdı; Ve Üstat'ın bir insan olarak 

son nefesini verdiği gün, O'nun ışığı tüm mağaralara ve tüm köşelere, maddi ve manevi evlere, O'nu uzun 

zamandır bekleyen varlıkların - maddeleşmiş, kafası karışmış ve hasta varlıkların - arzusuyla nüfuz etti, 

Yoldan sapmış, pişmanlık zincirleriyle bağlanmış, suç yüklerini sürükleyen ve öldüklerini düşünen ve 

bedenlerine bağlı olan diğer ruhlar ─ hepsi derin uykularından uyandı ve hayata yükseldi. (339, 21- 

22) 

Fiziksel ve zihinsel acıların iyileştirilmesi 

Sizinle ruhtan ruha konuşacağım ve yol boyunca size rehberlik edeceğim. 

Ama insanlara öğretmen olarak gelmeden önce, doktor olarak gelmenizi istiyorum; böylece onların 

acılarını dindirdiğinizde, Sözümün saf sularının kaynağından içebilirler. Önce yaralarını, ülserlerini ya da 

hastalıklarını araştırın ve acılarını iyileştirin, sonra da ruhlarına yönelin. 

İsa'nın İkinci Çağ'da yaptığı gibi hemcinslerinize gidin ve sözlerimden önce iyileştirici merhemi 

getirin. Ama merhem nedir, ey öğrenciler? Kutsanan ve hastalar için ilaca dönüştürülen pınarların suyu 

mu? Hayır, millet. Size sözünü ettiğim merhem kalbinizde. Onu oraya değerli bir öz olarak yerleştirdim ve 

durdurulamaz bir şekilde dışarı akması için yalnızca sevgi onu açabilir. 

Herhangi bir hastanın üzerine dökmek isterseniz, iyileşen sizin elleriniz değil, sevgi, merhamet ve 

teselli ile dolup taşan Ruh olacaktır. Düşüncelerinizi nereye koyarsanız, mucize orada gerçekleşecektir. 

Herkese rahatlık getirmek için doğanın varlıklarını ve unsurlarını birçok şekilde etkileyebilirsiniz. Ama 

size şunu da söyleyeyim: Hastalıktan korkmayın ve herkese karşı sabırlı ve merhametli olun. 

Ele geçirilmiş olanlara ve insan zihninde kafası karışmış olanlara gelince, siz de aynı şekilde şifa 

verebilirsiniz, çünkü bu yetiye sahipsiniz ve onu umutsuzluk ve unutulmuşluk içinde olan varlıkların 

hizmetine sunmalısınız. Onları serbest bırakın ve bu gücü inançsızlara gösterin. Karanlığın olduğu yere 

ışığı getirmek, her esareti ve her haksızlığı kırmak ve bu dünyayı Rabbini tanımaya ve gerçeğin tam 

bilgisiyle kendini, iç varlığını görmeye getirmek bu halkın en büyük görevlerinden biridir. (339, 39-41) 

Cennet ve Cehennem 

Bu vahiyler karşısında titremeyin; tam tersine, bu Söz'ün sonsuz cezaya ilişkin sahip olduğunuz fikri ve 

geçmişte sonsuz ateşe ilişkin size verilen tüm yorumları yok edeceği düşüncesiyle sevinin. 

"Ateş" acının, kendini suçlamanın ve tövbenin sembolüdür; ruha işkence edecek ve onu altının potada 

saflaştırıldığı gibi saflaştıracaktır. Bu acı benim irademdir ve benim irademde size olan sevgim vardır. 

İnsanların günahlarını yok edenin ateş olduğu doğru olsaydı, o zaman günah işlemiş olanların tüm 

bedenlerinin burada, dünyevi yaşamda ateşe atılması gerekirdi, çünkü öldüklerinde artık bunu 

hissetmeyeceklerdi. Çünkü bedenler asla Ruhsal Uzaya yükselmezler ─ tam tersine, görevlerini 

tamamladıktan sonra dünyanın içine batarlar ve orada yaşam aldıkları Doğa ile birleşirler. 

Ama eğer "ebedi ateş" dediğiniz şeyin beden için değil de ruh için olduğuna inanıyorsanız, bu da bir 

başka vahim hatadır, çünkü Ruhsal Krallık'ta maddi unsurlar yoktur ve ateşin ruh üzerinde herhangi bir 

etkisi yoktur. Maddeden doğan şey maddedir, ruhtan doğan şey ruhtur. 

Benim sözlerim herhangi bir inanca saldırmak için değildir. Eğer böyle düşünen biri varsa, büyük bir 

yanılgı içindedir. Sözüm, doğru yorumlanmamış ve bu nedenle insanlık arasında nesilden nesile aktarılan 

hatalar yaratmış olan her şeyin içeriğini açıklayacaktır. 
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Ruhları hatadan ve günahtan kurtaramayacak olsalardı, yasalarımın ve öğretilerimin ne değeri olurdu? 

Ve sonu olmayan bir kefaretle sonsuza dek yok olması gereken pek çok kişi olsaydı, dünyada bir insan 

olarak varlığımın ne anlamı olurdu? (352, 44-48) 

Tanrı'nın ilgisi ve yardımı 

Sen hiç terk edilmiş yaşamadın. En başından beri, hayata geldiğinizden beri, sevgimin kalkanı 

altındaydınız. 

Siz çocuklarını şefkatle seven insan ebeveynler: daha bu hayata yeni doğmuşken, sizin ilginize, 

bağlılığınıza ve sevginize en çok ihtiyaç duydukları anda onları kaderlerine terk edebilir misiniz? 

Yetişkinliğe eriştiklerinde bile çocuklarınız için endişelendiğinizi gördüm; haddini aşanlara, sizi 

incitenlere bile en büyük sevgiyle bakıyorsunuz. 

Ama çocuklarınızın ihtiyaçlarına bu şekilde karşılık verirseniz ─ siz daha var olmadan önce sizi seven 

Cennetteki Babanızın sevgisi ne olacak? 

Her zaman yardımınıza geldim; ve bu kez, sizinle daha büyük bir ruhsal gelişimle karşılaştığımda, size 

zararlı güçleri etkisiz hale getirmek için nasıl mücadele edeceğinizi ve iyinin titreşimlerini artırmanın 

yolunu öğrettim. (345, 40-42) 

Mükemmel duanın önemli yönleri 

Güreşin, ruhun mükemmelliğine ulaşmak için güreşin. Size bu hedefe ulaşmanın yolunu gösterdim. 

Yaşam yolundaki ihanetlere karşı sizi savunmak için her türlü maddi silahtan daha üstün bir "silah" olarak 

size duayı emanet ettim. Ama yasalarımı yerine getirdiğinizde en iyi silaha sahip olacaksınız. 

Dua nelerden oluşur? Dua dilekçe, şefaat, tapınma ve ruhsal tefekkürdür. Tüm parçaları gereklidir ve 

biri diğerinden gelir. Size doğrusunu söyleyeyim: Yakarış, insanın arzularını yerine getirmemi, özlemlerini 

gidermemi istemesidir ─hayatında en önemli ve en kurtarıcı olduğunu düşündüğü şeyi. Ve size doğrusunu 

söyleyeyim, çocuklarım, Baba istekleri duyar ve herkesin iyiliği için en çok ihtiyaç duyduğu şeyi verir. 

Ancak ruhunuzun kurtuluşuna aykırı bir şey istemekten sakının. Yalnızca maddi şeyler, bedensel hazlar ve 

geçici güç isteyenler ruhlarının zincire vurulmasını isterler. 

İkinci tür dua, yani şefaat, komşunuza duyduğunuz sevgiden, bu dünyaya geldiğimde size Efendi 

olarak öğrettiğim sevgiden kaynaklanır. Yakındaki ve uzaktaki kardeşleriniz için, çeşitli uluslarda savaşın 

sonuçlarına maruz kalanlar için, bu dünyanın geçici yöneticilerinin zulmüne katlananlar için dua edin. 

Kendinizi hazırlayın, ey çocuklarım, insan kardeşleriniz için dua edin, ama bu şefaatte bile nasıl 

isteyeceğinizi bilmelisiniz, çünkü önemli olan ruhtur. Eğer bir kardeşiniz, anne babanız ya da çocuklarınız 

hastaysa, onlar için dua edin, ancak ruhun ihtiyacı bu değilse, bu yaşamda kalmaları için ısrar etmeyin. 

Bunun yerine, bu ruhun özgür bırakılmasını, acı çekerken arınmasını, acının ruhun yukarı doğru gelişimini 

desteklemesini isteyin. 

Üçüncü tür dua olan İlahi Ruh'a tapınma, mükemmel olan her şeye tapınma anlamına gelir; çünkü bu 

tür bir dua aracılığıyla mükemmellikle, tüm evreni kucaklayan sevgiyle birleşebilirsiniz. Tapınmada 

hepinizin ulaşması gereken mükemmellik halini bulabilirsiniz ve tapınma sizi ruhsal tefekküre götürür, bu 

da tapınma ile birlikte sizi Ebedi Yaşamın Kaynağı olan İlahi Ruh ile birliğe getirir ─ Baba'nın Krallığına 

ulaşmanız için size her gün güç veren Kaynak. 

Bu şekilde dua etmelisiniz: yalvarışla başlayıp ruhsal tefekkürle bitirmelisiniz. Bu size güç verecektir. 

(358, 10-16)  
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Talimat 339 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Çocukları için sevgi ve sonsuz bağışlama olan O'nun kapısını çalmak üzere, alçakgönüllülük ve 

uysallıkla dolu ruhunuzla Bana gelin. Ve acınızı dindirecek, ağıtlarınıza cevap verecek ya da mutlu 

olabilmeniz için karanlığınıza ışık tutacak bir sözü sabırsızlıkla bekliyorsunuz. 

2 Farklı yollardan yaklaştığınızı görüyorum, her biriniz farklı bir kaderi yerine getiriyorsunuz. Ama 

hepiniz aynı hedefe doğru çabalıyor ve mükemmelliğe yakın hissetmek için Benimle bir olmaya 

çalışıyorsunuz. Ve sizi aynı anda hem okşayan hem de düzelten sözümü sevinçle kabul edersiniz. Onu 

gerçek anlamıyla yorumlar ve Beni içtenlikle sevmeye başlarsınız. Artık diğer zamanlarda olduğu gibi 

Benden korkmuyorsunuz, çünkü bugün Benim mükemmel sevgi ve adalet olduğumu, sizi 

cezalandırmadığımı ve korkmanız gerekenin kendiniz olduğunu biliyorsunuz, çünkü zayıfsınız ve daha 

sonra gözyaşı döktüğünüz ve çok yüksek bir bedel ödeyerek telafi etmeniz gereken büyük hatalar 

işliyorsunuz. Ancak bu deneyim, ruhu rahatsız eden ve acıya neden olan yanlış adımlardan kaçınmak için 

uyanık yaşamanızı sağlar. 

3 Bunu anlamış olan herkes doğru yoldadır. Henüz yüce mükemmellikte işler yapmıyorsunuz, ama 

bunları yapma yolundasınız çünkü sizler benim öğrencilerimsiniz. Işık şüphelerinizi yok etti, ruhun gücü 

zayıflığın üstesinden geldi ve güven sizi gerçek sevgiyle kendinizi kaderinizin gerçekleşmesine adamaya 

yöneltti. 

4 Artık farkına varmadan ruhani yola, sizden istediğim sadelik ve saflık yaşamına giriyorsunuz ve bu 

yeni yaşamda kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Artık kendinize neden size geri döndüğümü ya da 

sözümün size yeni bir yol gösterip göstermediğini sormuyorsunuz. Bugün İkinci Çağ'da size 

anlattıklarımın size öğreteceklerimin hepsi olmadığını, dersin bitmediğini ve ruhsal yaşama götüren yolu, 

Benimle gerçek diyaloğu ve aranızda yaşadığım o dönemde verdiğim ve henüz sizin tarafınızdan 

anlaşılmamış olan sözlerimin açıklamasını göstermek için öğretilerime devam etmem gereken bir lütuf 

zamanını sizin için sakladığımı biliyorsunuz. 

5 Düşündüğünüzde, ne Birinci Çağ'da ne de İkinci Çağ'da bu kadar büyük bir dersi 

kavrayamadığınızı, hissedemediğinizi ve inanamadığınızı nihayet anlayacaksınız. Ama zamanın ve 

ebediyetin Rabbi olan Baba, üstün bir sabır ve bilgelikle, hiç acele etmeden sizi yaşam yolunda elinizden 

tuttu ve bugün yeni bir çağa girdiniz. 

6 Şimdi Kutsal Ruh'un zamanıdır, yakında doruk noktasına ulaşacaktır ─ büyük ifşaatların ve 

doğruluğun zamanı, birçok gizemin perdelerinin tamamen ışık ve netlikle kaldırıldığı zaman! 

7 Bildiklerinizin ötesine geçebilmeniz ve hazineme girebilmeniz için gözlerinizi açtım; çünkü Ben, 

Baba, çocuklarım için sır değilim. Seni sevdiğim gibi, senin tarafından da mükemmel ve eksiksiz bir 

şekilde bilinmek ve sevilmek istiyorum. Henüz olmam gerektiği gibi sevilmedim ve tapılmadım ve 

Yasa'ya karşı bir anlık anlayış ve saygıyla Ruhuma nasıl bir sevinç vereceğinizi bilmiyorsunuz. 

8 Dünyaya geldiğinizden bu yana benim tezahürlerimi aklınızın kavrayışı içinde gördünüz, ancak 

gelişim yolunda ilk adımları attığınızda 

Anlayış hala çok küçüktür, tıpkı bir çocuğun doğduğunda küçük olması gibi. Beni anlayabilmeniz için, 

görülmek ve duyulmak için Kendimi sınırlamak zorundaydım. 

9 İlk zamanlarda Kendimi tam olarak ifşa etmedim çünkü aklınız karışır ve tüm varlığınız ezilmiş 

hissederdi. Bu nedenle, uzun çağlar boyunca sizi hazırladım ve adım adım ilerlemeniz için sizi yolun 

başına yerleştirdim ve böylece Babanızı daha iyi anlayabileceğiniz ve sevebileceğiniz zamanın şimdiki 

aşamasına varacaktınız. 

10 Her zaman bu dünyaya ruhun hayatta kalmasından, ölümsüzlüğünden ve kendini 

mükemmelleştirdiğinde ulaşacağı yüksek yaşamdan söz eden elçiler gönderdim. 

İnsanın yeryüzünde yaşadığı ve masumiyet özelliklerine sahip olduğu ilk günlerden itibaren, daha 

büyük günahkârlık dönemlerinde olduğu gibi, şimdi de materyalizm ve sahte bilim dönemlerinde, ruhani 

elçilerim, kendisini Rabbi ile sürekli iletişim halinde tutmayı bilen ruhun yaşadığı yüksek derecedeki 

yüceliğe dair kanıtlar sunmuşlardır. 
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11 Ancak ilk zamanların elçileri, insanlığa ruhun yaşadığı büyük zaman dilimlerini ve ahiretteki 

yaşamını açıklayamadılar. Kendilerini erdemle, Yaratıcılarına olan sevgiyle nasıl koruyacaklarını bilen 

patrikler, ailelerini, kabilelerini veya halklarını adalet ve doğruluk yolunda yönlendirmekten 

memnundular. Ancak ruhani, evrensel Tanrılarının varlığının bilgisine sahip olmalarına rağmen ─ ahirette 

ruh için daha yüksek bir yaşamın sezgisel bilgisi ─ tüm ışık ve erdemlerine rağmen ruhun gelişim yolunu 

ve büyük sınavlarının nedenini açıklayamadılar. 

12 Peygamberler büyük bir doğrulukla konuşmuşlar, neredeyse her zaman karışıklık ve sapkınlık 

zamanlarında dünyaya gelmişlerdir. Ulusları uyardılar ve onları tövbe etmeye ve din değiştirmeye 

çağırdılar, iyiliğe dönmezlerse büyük adalet ziyaretlerini duyurdular. Diğer durumlarda ise, İlahi Yasa'ya 

uyulması ve itaat edilmesi için kutsamalar öngörmüşlerdir. 

Ancak bu peygamberlerin söyledikleri iyilik, adalet ve karşılıklı saygıyı uygulamaya yönelik bir 

öğüttü. Ruhun yaşamını, kaderini ve gelişimini ortaya koymadılar. Temsilcim olarak seçtiğim ve aracılığı 

ile tüm zamanlar için Yasa'yı verdiğim Musa bile size ruhsal yaşamdan söz etmedi. 

13 Baba'nın yasası bilgelik ve adalet içerir. İnsanlığa barış içinde yaşamayı, birbirlerini sevmeyi ve 

saygı duymayı ve benim gözümde insan olarak değerli olduklarını kanıtlamayı öğretiyor. Ancak Musa 

insanlığa bedensel ölümün eşiğinin ötesinde ne olduğunu, itaatsiz ruhların geri dönüşünün ne olduğunu ya 

da yaşam görevlerinde bilge ve gayretli olanlar için ödülün ne olduğunu göstermedi. 

14 Daha sonra Davut, ruhsal armağanlar ve esinlerle dolu olarak hüküm sürdü ve yüceldiği anlarda, 

kendinden geçtiği anlarda ilahiler ve ruhsal şarkılar duydu ve bunlardan Mezmurlar'ı yarattı. Onlarla 

birlikte İsrail halkını dua etmeye ve Rablerine yüreklerinden gelen en iyi sunuyu sunmaya davet edecekti. 

Ancak Davut, tüm sevgisi ve ilhamıyla, insanlara ruhların muhteşem varlığını, gelişimlerini ve amaçlarını 

açıklayamadı. 

15 Ve onun yerine hükümdar olan ve aynı şekilde kendisine bahşedilen, sevildiği ve hayranlık 

duyulduğu, öğütleri, yargıları ve sözleri bugün hala hatırlanan bilgelik ve gücün büyük armağanlarını 

sergileyen Süleyman ─ eğer halkı ona dönüp sorsaydı: "Tanrım, ruhani yaşam nasıldır? Ölümün ötesinde 

ne var? Ruh nedir?" ─ Süleyman tüm bilgeliğine rağmen cevap veremezdi. 

16 Ama size doğrusunu söyleyeyim, Musa iman ve itaat gayretiyle, peygamberler uyarılarıyla, 

patrikler örnekleriyle, danışmanlar, bilginler ve yargıçlar sağlıklı öğütleri ve iyi kararlarıyla size 

örneklerini bıraktılar ki ─onu izleyerek─ bu dünyadan Yüce Ötelerin Vaat Edilmiş Toprakları'na giden 

yoldaki ilk adımlarınızı güvenli kılasınız. Bu dünyada iyilik yapmaya başlamalısınız, yeryüzünde adaleti 

bulmak için kendi aranızda adil olmalısınız. Burada tarlalardaki emeklerinizin meyvesini ya da hasadını 

buldunuz. Bu ev, o zamanlarda insan için ruhun ebedi yaşamının bir yansıması, bir imgesiydi. 

17 Daha sonra insan olan Mesih, yeni bir zamanı başlatmak ve insanlığa yeni bir ders vermek için 

geldi ve ona büyük açıklamalar yaptı: "Siz ışığın çocuklarısınız ve ben sizi öğrencilerime dönüştürüyorum. 

Size doğrusunu söyleyeyim: Benim yaptığımı gördüğünüz her şeyi siz de Baba'nın adıyla yapabilirsiniz." 

Ve gerçekten de, Ruhumun Kendisinde tezahür ettiği Mesih, İkinci Çağın kapılarını açacak anahtarı ve 

Yaşam, Bilgelik, Adalet ve Sonsuzluk Kitabını kapatan mühürleri kıracak gücü getirdi. 

18 O gelmeden önce, insan dünyasının ruhani dünya tarafından ziyaret edilmesine izin verdim. 

Üstadın ardından ışık ve büyük yüceliğe sahip ruhlar ve aynı zamanda küçük yüceliğe sahip ruhlar vardı. 

Bu sırada hem biri hem de diğeri oradaydı. Birinciler kendilerini bağlılıkla dolu alçakgönüllü hizmetkârlar 

olarak gösterdiler. Bunların arasında Meryem'e, Baba'nın "Sözü "nü en saf rahminde almak gibi yüce bir 

kaderi olduğunu duyuran kişi de vardı. Bir diğeri Beytlehem'deki çobanları ziyaret ederek onlara Kutsal 

Topraklar'ın doğum haberini verdi ve bir başka haberci de Kutsal Aile'yi kendilerini tehdit eden tehlikeye 

karşı uyardı ve Mısır'a kaçışlarında onlara rehberlik etti ve onları korudu. 

19 Bu sırada pek çok tezahür sevinçle ve pek çok kişinin imanıyla izlendi. Ancak Ruhsal Yaşama 

düşman ve inançsız olan diğerleri bu gerçekten kuşku duydular ve inkar ettiler. Ama akın akın gelen 

Ruhani Konuklarım Üstadın yaydığı ışıktan etkilendiler. 

20 İlahi çalışmanın hizmetindeki ışık varlıkları ve isyankar ve cahil olan diğerleri kendilerini her 

yerde hissettirdiler ve bu insanlık arasında bilimin özgürleştiremediği ve insanlar tarafından kovulan ele 

geçirilmişler ortaya çıktı. Ne yasa öğretmenleri ne de bilim adamları bu hasta insanları sağlığına 

kavuşturabildiler. 
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21 Yine de tüm bunlar Benim tarafımdan size öğretmek ve sevginin kanıtlarını vermek içindi. 

Birçoklarını hayrete düşürecek şekilde, İsa aracılığıyla yarattıklarının iyileşmesini sağladım. 

İsa'nın gücünden söz ettiğini duyan ve mucizelerini bilen imansızlar, O'nu bir an için bile şüpheye 

düşürmek ve yanılmaz olmadığını kanıtlamak için en zor kanıtları talep ettiler. Ancak ele geçirilenleri 

özgürleştirmem, onları sadece dokunarak, onlara bakarak ya da onlara bir emir vererek normal insan 

durumuna döndürmem, böylece bu ruhların zihinlerini terk etmeleri ve her ikisinin de ağır yüklerinden 

kurtulmaları kafalarını karıştırdı. 

Bu güç karşısında Ferisiler, bilim adamları, din bilginleri ve vergi tahsildarları farklı tepkiler 

gösterdiler. Bazıları İsa'nın yetkisini kabul etti, diğerleri onun gücünü bilinmeyen etkilere bağladı, 

diğerleri ise bu konuda hiçbir şey söyleyemedi. Ama iyileşen hastalar onun adını kutsadılar. 

Bazıları tek bir ruh tarafından, bazıları Magdala'lı Meryem gibi yedi ruh tarafından, bazıları da bir 

lejyon olduklarını söyleyecek kadar çok sayıda ruh tarafından ele geçirilmişti. 

22 Üstadın yaşamı boyunca bir ruhani tezahür diğerini izlemiştir. Bazılarına on iki öğrenci, bazılarına 

ise halk ─açık havada ve evlerde- tanıklık etti. Mucizelerin, "harikaların" yaşandığı bir dönemdi. 

Erkekler ve kadınlar öte dünyadan işaretler ve çağrılar aldılar. Eskiler ve çocuklar da aynı şekilde bu 

görüntülere tanık oldular ve Kurtarıcı'nın çarmıhtaki ölümünden önceki günlerde, Göksel Işık insanların 

kalplerine nüfuz etti; Ruhsal Vadinin varlıkları insanların kalplerini çağırdı; Ve Üstat'ın bir insan olarak 

son nefesini verdiği gün, O'nun ışığı tüm mağaralara ve tüm köşelere, maddi ve manevi evlere, O'nu uzun 

zamandır bekleyen varlıkların - maddeleşmiş, kafası karışmış ve hasta varlıkların - arzusuyla nüfuz etti, 

Yoldan sapmış, pişmanlık zincirleriyle bağlanmış, suç yüklerini sürükleyen ve öldüklerini düşünen ve 

bedenlerine bağlı olan diğer ruhlar ─ hepsi derin uykularından uyandı ve hayata yükseldi. 

Ancak bu dünyadan ayrılmadan önce, sevdikleri olan kişilere dirilişlerine ve varoluşlarına tanıklık 

ettiler. Tüm bunlar olurken, dünya o matem ve acı gecesinde bu tezahürleri yaşadı. 

İnsanların kalpleri titredi ve çocuklar, uzun zamandır ölü olan ve o gün sevgi tohumlarını saçmak için 

yeryüzüne inen ve aynı zamanda kendi çocukları olan ve iyileştirdiği ve cehaletlerinden kurtardığı sonsuz 

sayıda ruhun yaşadığı ruhani tarlaları işleyen Üstada tanıklık etmek için sadece bir anlığına geri dönenlerin 

karşısında ağladılar. 

23 Bu gerçeklerin bilgisi bir nesilden diğerine aktarıldı ve havariler dünyanın yollarındaydılar, 

uyuyan insanlığın gözlerini açtılar, daha yüksek bir yaşama götüren yolu gösterdiler, Yüce Öteye bir gedik 

açtılar ve Efendilerinin öğretisini açıkladılar. Ayrıca ele geçirilmiş olanları serbest bıraktılar, hastaları 

sadece bedenen değil ruhen de iyileştirdiler. Hem bu dünyada yaşayanları hem de uzak bir dünyada 

yaşayanları cesaretlendirdiler ve onlara şefkatle baktılar. Birinin acısını diğerininki kadar hissettiler, çünkü 

seven için ne yabancı ne de uzak bir acı vardır. Kendini hazırlayan kişi, nerede olurlarsa olsunlar ağıtı, 

dilekçeyi ya da ihtiyacı algılayabilir. Ve bu öğrenciler, yeryüzündeki görevlerini yerine getirirken onları 

takip etmeleri için başkalarına talimat verdiler. 

24 Bu tezahürlere izin verdim ki dünya düşünsün ve ruhun ölmediğini, yaşamının ebedi olduğunu ve 

üzerinde yaşadığı her çiftlikte işaretlenmiş bir yolu olduğunu, kendisine görevler verildiğini ve yerine 

getirmesi gereken bir görevi olduğunu anlasın. 

25 Çarmıha gerildikten sonra bile gerçeğime tanıklık etmek ve insanlığın inançsızlığının üstesinden 

gelmek için geri döndüm. Ve öğrencilerim arasında bile, Yaşam olduğumu ve Yaşamımın yaratılan her 

şeyde olduğunu kanıtlamak için Kendimi göstermem gerekti. O takipçilerimin Beni görmelerini ve 

parmaklarının Bana dokunmasını sağladım ki onları azaplarından kurtarayım. Çünkü Ben Çarmıh'ta İşimi 

tamamladıktan sonra, onlar perişan oldular ve Varlığımın onları teselli etmesi ve cesaretlendirmesi 

gerekiyordu. Ancak bu olayın tüm anlamı bu değildi, bu Benim tekrar gelişimin bir öngörüsüydü, o sevgili 

öğrencilerin şaşkınlığı ve sevinci karşısında ruhen göründüğümde size verdiğim derin öneme sahip bir 

dersti. Sonra, her şeyi açıklamak ve size yeni bir mesaj getirmek için ─ruhani bir şekilde─ geleceğim bir 

zamanın geleceğini anladılar. 

26 O zaman size şöyle demiştim: "Size öğreteceklerimin hepsi bu anlattıklarımdan ibaret değil. Her 

şeyi öğrenebilmeniz için, önce gidip size Gerçeğin Ruhu'nu göndermeliyim ki, O söylediğim ve yaptığım 

her şeyi açıklasın. Deneme zamanlarında size Yorgan'ı vaat ediyorum." Ama o Teselli Edici, o Açıklayıcı, 

sizi aydınlatmak ve geçmiş öğretileri ve şimdi size getirdiğim bu yeni öğretiyi anlamanıza yardımcı olmak 

için geri dönen Ben'im. 
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27 Kapsamlı bir çalışma yaparak tüm tezahürlerimin nedenini bilesiniz ve vahiylerimin bilgisine sahip 

olasınız diye Üçüncü Çağı başlatan Benim. 

28 İkinci Çağ'da ─ bu dünyada yaşadığım yıllar boyunca, doğaüstü olaylar, olaylar ve yaratıklarla 

çevriliydim ve tüm bunlar o dönemin önemini, zamanın başlangıcından beri çok sevdiğim insanlığa 

verdiğim sözlerin gerçekleşmesini anlatıyordu. Ve bugün, size başka bir ders verirken ve Ruhsal Yaşamı 

tanımanızı sağlarken, ruhların doktorları olabilmeniz ve bu şekilde yorulmak bilmeyen ekiciler, gerçek 

bilgeliğin öğretmenleri olabilmeniz için size yetenekler ve armağanlar veriyorum. Ve bu görev için ilk 

olarak "İsrail halkını" seçtim, öyle ki diğer halkları eğitenler onlar olsun. 

29 Bugünün insanlığı, sizin gözünüzde sayıca ne kadar büyük olursa olsun, onu çevreleyen ruhani 

varlıklar dünyasına kıyasla çok küçüktür. Bu lejyonlar hangi güçle insanların yollarını işgal ediyor; yine 

de onları çevreleyen dünyayı algılamıyor, hissetmiyor ya da duymuyorlar. 

30 Sizleri öğrencilerim olarak hazırlıyorum, öyle ki her ruhta 

Böylece birbirinize gerçek dostlar, kardeşler, danışmanlar ve doktorlar olabilirsiniz ve sezgileriniz size 

etrafınızda kimlerin olduğunu ve onların ihtiyaçlarının, misyonlarının ya da telafilerinin ne olduğunu 

söyleyecektir. Bununla birlikte, bu büyük işle meşgul olan sizler, her bir varlığa atadığım kadere saygı 

duymalı ve onu sevmeli ve sizi Merhametimin sizi yerleştirdiği yüksek konumdan alçaltacak bilimlere 

girmemelisiniz. 

31 Artık cahil değilsiniz. Bugün sağlam adımlarla yürüyorsunuz çünkü işinize uzun zaman önce 

başladınız. Bilge bir şekilde yönlendirildiğiniz ve öğüt aldığınız atalar ve peygamberler ve daha sonra 

Musa'nın günlerinden bu yana, tüm eylemleriniz, dualarınız ve sözleriniz yazılmıştır ve ruhunuzda 

yansımaları vardır. Onlar sizi ilk büyük vahiylerimi almaya ve aynı zamanda gelişlerime tanıklık etmeye 

layık kılan başlangıçlardı. 

32 Bu zamandaki ilanım verimsiz olmayacak ve Beni duyanlar ve öğretilerimi kullananlar için, tadı 

güzel meyvelerden oluşan bir hazine olacak. Kendimi insanlar aracılığıyla tanıtmaya son verdiğimde, 

arkamda çalışmaya devam edecek olan tanıklarımı, öğrencilerimi bırakacağım ve ondan sonra, bu halkın 

bağrından, bu tohumun çoğalmasına neden olacak yeni ekici kuşakların çıkmasını sağlayacağım. 

33 Sizi atalarımızın mutlu günlerine dönmeye davet ediyorum. Bir an için huzur, esenlik ve yaşam 

sevincinin hüküm sürdüğü erdemli ve sade bir yaşam sürdüğünüzü hayal edin. İnsanın imanı ve erdemi 

sayesinde kendini bedenen ve ruhen sağlıklı ve güçlü tutmayı bildiği ve Beni doğrulukta, dinçlikte ve 

güçte nasıl temsil edeceğini bildiği mutlu zamanları hayal edin ─ kadının da erdemlerle, şefkatle, ahlaki 

güçle, ruhunda ve bedeninde güzellikle dolu olduğu, rahim ve beşik olduğu, çocukları, kocası ve babası 

için iyilik kaynağı ve dindarlık örneği olduğu zamanları. 

34 Bazılarının çatısının diğerlerini korumak için uzandığı, misafirperverlik ve merhametin, sevgi ve 

saygının var olduğu o zamanları hatırlayın. Böyle günleri tekrar yaşadığınızda ve komşunuzu sevme ve 

ona hizmet etme, halkınızın, kalbinizin ve evinizin huzurunu destekleme arzusunu benimsediğinizde, diğer 

insanları da bu sevinci paylaşmaya davet edeceğim. Burada, sizin arkadaşlığınızda kardeşlik ve dostluk, 

kalbinizde samimiyet bulacaklar. Çatınız altında onur ve ahlakı, sofranızda bereket armağanlarını, 

sözlerinizde ışığı ve gerçeği bulacaklar. Barışı arzulayan halklar sizi ziyaret ettikten ve manevi idealinizi 

paylaştıktan sonra, uzun ya da kısa yolculuklarında bir iz, bir maneviyat ve doğruluk örneği bırakarak 

ülkelerine döneceklerdir. Onlarda sizin gibi olma arzusu uyanacak, çünkü sizde, yasalarımın yerine 

getirilmesinde ve ruhsallaşmada bulduğunuz huzurun, sağlığın, yaşam sevincinin sırrını keşfetmiş 

olacaklar; bu da tüm eylemlerde sadelik, yücelik ve doğruluktur. 

35 Belirsizliği ve acısı içinde dönüp duran bu insanlığı görüyor musunuz? Gezegeninizi saran o 

kasvet pelerinini, önseziyi hissediyor musunuz? Üstat size şöyle der: "Benim dönüşümü bilmeyen ve 

benim Sözümden ilham alarak yaşamayan bu dünya, ruhani yaşamdan ne kadar uzaktır! Ancak 

sakinlerinin aydınlanması için bile, bir kanıt, bir çağrı tövbe etmeleri ve ruhlarının yeryüzündeki tek 

görevinin onlara gönderdiğim sınavlarla kendilerini mükemmelleştirmek olduğunu anlamaları için yeterli 

olacaktır. 

36 Birçokları bu büyük gerçeği, bedenlerini yeryüzünde bırakmadan ve herkesi bekleyen o "vadinin" 

eşiklerini geçmeden önce anlayacaktır. İnsanlık bu farkındalıktan yalnızca bir adım uzaktadır. Perdeler 

yırtılacak ve herkesin gözleri gizli bilgiyle yüzleşmek için açılacak ve çok büyük sandığınız bu dünya ─ 

uçsuz bucaksız kıtaları, çölleri kadar engin denizleri, çok uzun yolları, sizin için erişilmez olan insanları ve 
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anlaşılmaz ırklarıyla ─ bir öğretiyle, bir sözle, bir vahiyle fethedilecek. Ancak bu kan, ölüm ya da acı izi 

bırakmayacaktır. 

37 İnsan, ateşleri tüketecek bir sözle aydınlanacaktır. Ancak bu ateş sevgiden olacak ve yolunda 

bıraktığı iz yaşam, sağlık, teselli ve huzur olacak. Bu Doktrin Benim Yasam, Benim Sözüm ve Benim 

Ebedi Eserimdir; bunu çocuklarıma bir kez daha sunuyorum ve herkesin kalbinden güçle fışkıracak, çünkü 

her ruha yazılmıştır ve mührü silinmezdir. 

38 Bu çalışmanın başlangıcı ne olacak ve bu bilgi insanlara nasıl ulaşacak? Her şeyi mükemmel bir 

şekilde hazırladım: Bunun büyük bir kısmını kendi görevim olarak üstleniyorum. Bununla birlikte, sizler 

ve ruhani ev sahiplerimin yanı sıra, sonsuz sayıda görev emanet ettiğim elçilerimin de bu çalışmaya 

katılmasına izin veriyorum, böylece geçmiş zamanlarda ve şimdiki Çağda bir gerçeklik haline gelen ve 

çok az kişinin büyüklüklerini tahmin ettiği ruhani tezahürlerin bu ifşaatını ve açıklamasını getirmek için 

ışık lejyonları olarak yola çıkabilirsiniz. Ancak bu ışık sosyal sınıf ya da ırk ayrımı olmaksızın herkese 

ulaşacaktır. Kâfirlerin yargısından ya da cezasından korkarak geri durmayacaksınız. 

39 Size ne zaman işe koyulacağınızı söyleyeceğim, çünkü bu öyle büyük ve açık işaretlerin zamanı 

olacak ki, ruhlar dünyasının çağrısını ve bu dünyanın çağrısını duyacaksınız, bu da olaylarıyla mücadele 

saatinizin geldiğini gösterecek. Sizinle ruhtan ruha konuşacağım ve yol boyunca size rehberlik edeceğim. 

Ama insanlara öğretmen olarak gelmeden önce, doktor olarak gelmenizi istiyorum; böylece onların 

acılarını dindirdiğinizde, Sözümün saf sularının kaynağından içebilirler. Önce yaralarını, ülserlerini ya da 

hastalıklarını araştırın ve acılarını iyileştirin, sonra da ruhlarına yönelin. 

40 İsa'nın İkinci Çağ'da yaptığı gibi hemcinslerinize gidin ve sözlerimden önce iyileştirici merhemi 

getirin. Ama merhem nedir, ey öğrenciler? Kutsanan ve hastalar için ilaca dönüştürülen pınarların suyu 

mu? Hayır, millet. Size sözünü ettiğim merhem kalbinizde. Onu oraya değerli bir öz olarak yerleştirdim ve 

durdurulamaz bir şekilde dışarı akması için yalnızca sevgi onu açabilir. 

Herhangi bir hastanın üzerine dökmek isterseniz, iyileşen sizin elleriniz değil, sevgi, merhamet ve 

teselli ile dolup taşan Ruh olacaktır. Düşüncelerinizi nereye koyarsanız, mucize orada gerçekleşecektir. 

41 Herkese rahatlık getirmek için doğanın varlıklarını ve unsurlarını birçok şekilde etkileyebilirsiniz. 

Ama size şunu da söyleyeyim: Hastalıktan korkmayın ve herkese karşı sabırlı ve merhametli olun. 

Ele geçirilmiş olanlara ve insan zihninde kafası karışmış olanlara gelince, siz de aynı şekilde şifa 

verebilirsiniz, çünkü bu yetiye sahipsiniz ve onu umutsuzluk ve unutulmuşluk içinde olan varlıkların 

hizmetine sunmalısınız. Onları serbest bırakın ve bu gücü inançsızlara gösterin. Karanlığın olduğu yere 

ışığı getirmek, her esareti ve her adaletsizliği kırmak ve bu dünyayı Rabbini tanımaya ve gerçeğin tam 

bilgisiyle kendini, iç varlığını görmeye getirmek bu halkın en büyük görevlerinden biridir. 

42 Hâlâ bu dünyaya ait oldukları yanılgısıyla, ruhlarında huzursuz ve şaşkın yaşayanlara, bu büyük 

yanılgılarından çıkış yollarını bulmaları için sevgiyle yardım edin. Şiddet kullanmayın ama tüm varlıklara 

doğru davranmak için kalbinizi şefkat ve merhametle doldurun. 

43 Bu kafası karışık varlıklara ışık ve rahatlık getirmediniz mi? Evet, diyor Efendi sana. Size bu 

bilgiyi verdiğimden beri, bu yaratıkların yolunu aydınlattınız. Ama bu ruhları dönüştürmek için inancınız 

ve dualarınız ne kadar büyük olmalıdır. 

44 Karanlık güçlerin alt edileceği savaş bir dünyadan diğerine çoktan patlak verdi. Evrende büyük bir 

savaş yaşanmaktadır ve insanın silahlarını kuşanabilmesi için buna ikna olması gerekmektedir. 

Dünya, onu ışığa kavuşturacak olan son sınava hazırlanırken ve yaklaşırken, dua etmeli, izlemeli ve 

ihtiyacı olan herkese iyileştirici merhem getirmelisiniz. Dualarınızda onlara gidin ve ruhani örtünüzün 

altında onları koruyun. Çünkü siz varlığınızı sevgiyle ortaya koydukça, Ben de tüm evreni Ruhumla 

kuşatacağım. 

45 Dua edin millet, ayrılışımın yakınlığı karşısında bir an bile cesaretinizi kaybetmeyin. Sözümle 

kendinizi güçlendirin ve uluslar için esenlik dileyin. 

46 Gelecekte, daha önce kim olduğunuzu ve yarın kim olacağınızı bilmeye niyetlenmeyin. Sadece 

orada olduğunuzu, şimdi orada olduğunuzu ve tekrar orada olacağınızı ve sizin için belirlediğim yoldan 

Bana ulaşacağınızı düşünün ─ siz İsrail'in Ruhu, Benim İşimde yüksek görevler üstlenecek Seçilmiş 

Halksınız. Dünyada huzura ve ahirette saadete kavuşmak için çaba gösterin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 340 
1 Sevgi ve merhametle size İkinci Çağ'da, birbirinizi sevmeyi ve yolunuzda sevgimin açık izlerini 

bırakmayı öğrettiğim zaman verdiğim sözleri hatırlatıyorum. 

2 Size Tanrınızı yaratılan her şeyden daha çok sevmeyi öğrettim. Ancak bu Üçüncü Çağ'da, sevgimi, 

ışığımı ve merhametimi vermek için ruhunuza tekrar dönüyorum. 

3 Kendinizi koynumdan çıkarmayın, çünkü geleceğin size ne getireceğini bilemezsiniz ve o zaman 

zayıf olmanızı istemem. Sizler, dünyaya güvenli yolu göstermek ve size emanet ettiğim talimatı hece hece 

vermek üzere yola çıkacak olan Seçilmiş Halksınız. Ama Benim İşim başka bir din değildir ─zekâlarına 

göre dinler yaratanlar insanlar olmuştur. Benim İşim bir Öğretidir, zamanın başlangıcından bu yana size 

getirdiğim bir Yasadır. 

4 Günümüzde ve çağımızda, insanlık acı dolu kadehi boşaltıyor ve "Bu Tanrı'nın cezasıdır" diyor. 

Ama Baba size şöyle der: "Ben sevgiyim ve sizi cezalandırmam. Siz kendinizsiniz 

arınmaya yol açmıştır." 

Bu süre zarfında size talimat veriyorum ve siz de bunu Söz aracılığıyla, sezgi, görme ve vahiy 

armağanıyla alıyorsunuz. Ruhunuzu güçlendiriyorum ki, sizi her zaman ışık yolundan saptırmak isteyen 

günaha şaşırmasın. 

5 Yüreklerinin derinliklerinde Bana, "Bizi Senin elçiliğinin bir parçasını oluşturmaya layık kıl" 

diyenleri duyuyorum. Ama size söylüyorum, 1950'den sonra mesajlarımı sezgi ve ilham yoluyla alacak 

yeni öğrencilerimi ve hizmetkârlarımı oluşturacağım, böylece insanlığa konuşabilecekler. 

6 Kendinize "cennet merdiveninin yedi basamağının" ne anlama geldiğini soruyorsunuz ve Üstadınız 

size kesin bir şekilde şunu söylüyor: yedi rakamı maneviyat anlamına gelir, bu benim Seçilmiş Halkım 

İsrail'de görmek istediğim maneviyattır. 

Bana tüm erdemleriniz ve gelişmiş yeteneklerinizle gelmelisiniz. Evriminizin yedinci adımında ya da 

aşamasında Bana ulaşacak ve Cennetin sizi kabul etmek için kapılarını açtığını göreceksiniz. 

Sizi bir an bile terk etmiyorum ve eğer kalbinizde acı varsa, bu sizi terk ettiğim için değildir, çünkü 

Benim sevgim sonsuzdur. Bunun nedeni, Baba'nın uyanmanız ve uyanık olmanız için acının size 

ulaşmasına izin vermiş olmasıdır. 

7 Siz sevgili insanlar, insanlığa vekâleten Benimle birliktesiniz. Sizler İsrail kabilelerinin, Seçilmiş 

Halkımın 144.000 işaretlisinin bir parçasını oluşturuyorsunuz. Ama bazılarınız ruhta, bazılarınız maddede. 

8 Bu barış ve teselli mesajını dünyanın her yerine götürmelisiniz, çünkü insanlığın ihtiyacı büyüktür. 

Seyahat bohçanızı sevgi armağanlarımla doldurdum ve sizi yolunuzda durdurmak isteyen karanlığı 

ortadan kaldırabilmeniz için ellerinize bir kılıç yerleştirdim. 

9 Bu Üçüncü Çağ'da sizin için sofra kurdum ve ruhunuza ruhani gıda verdim. Çünkü ruhaniliğe 

erişebilmeniz için sizi aydınlatan Kutsal Ruh'tur. 

10 İlyas bu Üçüncü Zaman'ın öncüsü olmuştur. Sizi sevgimin engelinde birleştirdi ve birbirinizi 

affetmeyi ve sevmeyi öğrenebilmeniz için bu yolda devam etmenize yardımcı oluyor. Öğretilerimi izleyen 

herkes ışığa ve zihin huzuruna ulaşacak ve varlığından neşe taşacaktır. 

11 Kendi iradenizle Bana gelebilmeniz için, sevgimle size irade özgürlüğü bahşettim. Ama siz 

yükselemediğiniz için, ilahi sevgimin şefkatiyle size yolu öğretmeye geldim. 

12 Gerçek spiritüalist sözleriyle değil, iyi örnekleriyle tanınacaktır. Yükselişinizde size yardımcı 

olmak için, parlayan ışınım ruhlarınızı aydınlatmak ve yükseltmek üzere dünyanıza geliyor. 

13 İnsanların benim sevgime, kalplerinin derinliklerine ulaşması gereken sözlerime ihtiyacı var. Üstat, 

ruhlarınızın her gün daha fazla aydınlanması için yorulmaksızın mücadele eder, böylece cehaletten 

kurtulup daha yüksek bölgelere yükselebilirler. 

14 Krallığımın kapıları açık ve Baba'nın "Sözü" size bir kez daha yolu göstermek için sonsuz bir 

sevgiyle geliyor. 

15 İnsanlığa bir kez daha geldim ama onlar Beni hissetmediler çünkü Ben ruhsal olarak ortaya çıktım 

ve onların materyalizmi büyük. Ruhunuz Benim İlahi Ruhumdan doğduğuna göre, insanlar neden Beni 

hissetmediler? Çünkü ruhlarını materyalizme, daha düşük tutkulara bağlamışlardır. Ama işte Tanrı Kuzusu 

sizi aydınlatmak ve size gerçeği getirmek için size ışık olarak geliyor. 
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16 Benim Sözüm ruhunuzun gıdasıdır, ruhunuzun Tanrısından hak ettiğini almak için kendini 

arındıracağı kristal sulardır. Dünya hazineleri için çabalamayın, ebedi hazineler için çabalayın ki sizi 

çevreleyen yücelikleri bilebilesiniz. 

17 Zor anlarda, üzgün ve depresif hissettiğinizde, Babanızdan merhamet görebilmek için dua ederek 

ayağa kalkın. 

18 Halkım, inanç ve güvenden yoksun olduğunuz için kendinizi kederli hissediyorsunuz. Ama size 

gerçekten söylüyorum, eğer imanınız yoksa, kalbinizi kaybedeceksiniz ve ruhunuz zayıf, üzgün ve 

depresif hissedecek. İhtiyacınız olan her şeyi elde edebilmeniz için Babanıza iman etmenizi ve 

güvenmenizi istiyorum. Sevin ki mutlu olabilesiniz, iyi ve iddiasız olun, sabırla acı çekin ve komşunuzun 

hakaretlerini bağışlayın. 

19 Öğretilerimi yeniden alabilmeniz ve Beni yüreğinizde yaşatıp İsteğimi yerine getirebilmeniz için 

sizi çağırdım ─ öyle ki, sizin aracılığınızla Kendimi iyi işler aracılığıyla açıklayabileyim. 

20 İkinci Çağ'da Ben, Mesih, Nasıralı İsa'nın dudakları aracılığıyla Kendimi açıkladım ve insanlar 

Bana insan olarak yaşam dediğinde, bu ışık mesajı dünyanızı aydınlatmaya devam etti ve tüm zamanlar 

boyunca da öyle olacak. 

21 Sözlerimin her birini kavrayın, o zaman gerçeğin ışığına ulaşabileceksiniz ve ruhunuz daha da 

büyüyecek ve ruhani ışığımın mükemmel merdivenine yükselecek. 

22 Işığım her zaman insanlarla birlikte olmuş ve elçilerim aracılığıyla kendini göstermiştir. Kutsal 

Ruh'un ışığıyla aydınlanan İkinci Çağ'ın havarileri öğretilerimin ruhani tohumunu ektiler. 

Üçüncü Çağ'da size sonsuz sevgiyle, insan aklını da kullanarak öğretiyorum ki bu ışık ve merhametle 

dolup taştığınızı hissettiğinizde, bu ışık ve merhamet ışınlarını insanlığa getirebilesiniz. 

Ben size nasıl öğretiyorsam, siz de öyle öğretin ─ Benden aldığınız gibi, Sözümü sonsuz bir sevgiyle 

hemcinslerinize ulaştırın. Komşunuzun günahlarını göstermeyin, çünkü ben sizin günahlarınıza ihanet 

etmeye gelmedim. Benim yolumda yürüyün ve diken biçmek zorunda kalsanız bile güller ekin. Eğer 

dikenler yüreğinizi yaralarsa, yaralarınızı iyileştireceğim. Size şifa merhemi, teselli ve ruh gücü 

vereceğim. 

23 Halkım: Dünyada sıkıntı var; ama size doğrusunu söyleyeyim, sonsuza dek sürmeyecek. Çünkü 

Ben dünyanın karanlığını ortadan kaldırmaya ve ruhsal ışığını bırakmaya geldim, böylece bu büyük sıkıntı 

sonsuza dek ortadan kalkabilir, böylece insanlık Benim İsteğim olduğu gibi mutlu hissedebilir. Ancak, 

çektiğiniz acılar ya da savaşlarınız için Baba'yı suçlamayın, çünkü Benim İsteğim bu değildi. 

24 Size barış, birlik, kardeşlik ve iyi niyet sundum ve birbirinizi nasıl seveceğinizi öğrettim. 

Dünyanızda savaşçı istemiyorum, acının sizi ele geçirmesini de istemiyorum. Bunu isteyen insanlardı, 

çünkü birbirlerini nasıl seveceklerini ve affedeceklerini bilmiyorlardı. Ben, Baba, sizi bağışladım, çünkü 

günahınız büyük olduğu için, çektiğiniz sıkıntı da çok büyüktü. Acınız uğruna sizi bağışladım, çünkü acı 

çeken ve ağlayan herkes Cennetteki Babanızın şefkatini ve merhametini hak eder ve bu kez gözyaşlarınızı 

kurutuyorum. 

25 Sevin ve bağışlayın ki krallığıma ulaşabilesiniz ve ruhunuza ışıktan bir giysi giyebilesiniz. 

Kendinizi kurtarabilmeniz için Üstadınız size yolu gösterir. Ama tıpkı benim size elimi uzattığım gibi, siz 

de elinizi insan kardeşlerinize uzatmalı ve onlara yol boyunca nazikçe rehberlik etmeli ve onlara sevginizi 

ve iyi niyetinizi göstermelisiniz. 

26 Acınızın nedeni neydi, halkım? Senin hataların. Yüreklerinizi yaralayan dikenlere dönüştüler. Ama 

aşkım yaralarını iyileştirir. 

27 Size diyorum ki: Acıyı hak etmeniz için hiçbir sebep vermeyin. Erdemlerin beyaz giysisiyle 

yoluma çıkın ki, cennetin krallığına girebilesiniz. 

28 Işık saçan varlıkların ruhani ev sahiplerinin bir parçasını oluşturacaksınız çünkü gök kubbedeki 

yıldızlar gibi parlayabilmeniz için size Kutsal Ruh'un ışığını verdim. 

29 Size tekrar söylüyorum: Ben Gerçeğim, Yolum, Işığım ve Yaşamım. Bana gelin, çünkü sizi İlahi 

Ruhumun bu yüksek niteliklerinden yararlanmaya çağırıyorum. 

30 Şu anda ruhunuza geniş ufuklar gösteriyorum ki kendinizi materyalizasyondan kurtarabilesiniz ve 

insanlık için yapabileceğiniz tüm iyilikler üzerinde düşünebilesiniz. 

31 İsteklilik ve itaatle emirlerimi yerine getirecek ve bedeninizi kontrol edeceksiniz, böylece ruh ve 

beden etkileşiminde irademi yerine getireceksiniz. 
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32 Size sevgimi ve manevi yardımlarımı sunuyorum. Benim esenliğime sahip olan sizler, kaos 

içindeki uluslar için dua etmelisiniz. 

33 Benim İrademin onların savaşçı niyetlerinden daha güçlü olduğunu anlayabilsinler diye, Kendimi 

insanların ─savaşları kışkırtmak isteyenlerin─ katı yüreklerinde hissettiririm. Eğer bu insanların kalbi katı 

kalır ve Benim irademle değişmesine izin vermezse, Benim adaletim tüm dünyada hissedilecektir. 

34 İnsanlık için dua edin, sevgili insanlar, savaşın ve çalışın ki sizin aracılığınızla merhametimi 

alabilsinler. Çünkü bu sizin göreviniz ve ruhunuzun bu zamanda sahip olduğu telafidir, böylece liyakat 

kazanabilirsiniz. 

35 Uyuma İsrail, zor görevini yerine getirirken Kutsal Ruh'un ışığıyla ilerle. Bu dönemde gençler ileri 

gider ve Kabil gibi kardeşler birbirlerinin yaşamlarını çalarlar. 

36 Kalk ve dünyaya ışığımı ve büyük acıları için merhemimi getir. Işığın kılıcıyla savaşın ve dünyayı 

günahlarından kurtarın. Dualarınız aracılığıyla insanları ayartan kötü etkileri ortadan kaldırın. Dünyanın 

sizi Tanrısallığımın elçileri olarak tanımasını ve hepinizi yargıladığım bu zamanda, dünyanın karanlık 

entrikalarını ezmek için ışık ve güç yerleştirdiğim hizmetkârlarım olmanızı istiyorum. 

37 Bu dönemde çocuklarınızı putperestlikten koruyun. Çeşitli dini topluluklarda birçok kişi Bana 

sorar: "Tanrım, geri döneceğini söylemiştin. Neden bize kendini göstermiyorsun?" Beni anlamamış olan 

insanlardır, çünkü şu anda Sözümü yerine getiriyorum ve İrademi seçtiklerim arasında gerçekleştiriyorum, 

öyle ki onlar insanlığı uyandıran ve bu zamanda Varlığıma tanıklık eden elçiler olsunlar. 

38 İsrail: Bu Üçüncü Çağ'da büyük kalabalıklar sizi bekliyor. Onlara Müjde'yi getirdiğinizde bir barış 

ve ışık gökkuşağı gibi olmalısınız. 

39 Sözümü gizleyen ve öğretilerimi çarpıtanlarla konuşmanız gereklidir. Onlarla tüm açıklığınızla 

konuşun, görüşünüzü onlara karşı savunabilmeniz için size yardımcı olacağım. Çünkü eserimin yarın 

kusurlu bulunmasının ve Yasamın tahrif edilmesinin nedeni insanlardır, çünkü eserime ona ait olmayan bir 

şey eklemişlerdir. 

40 İnsanlık benim öğretimi inanarak kabul edecektir ama benim gerçek hizmetkarlarım insanların 

önünde efendi gibi davranmayacaklardır. Yarın, dünyanın kendi içine girebilmesi ve Vasiyetimi yerine 

getirebilmesi için, yakın ve uzak yerlerde görevinizi yerine getirmek üzere cesaretle yola çıkmanız 

gerekecek. Ama seni ne kadar çok sınav bekliyor, İsrail! Kaç çocuğum aç kurtlar gibi ayaklanacak çünkü 

sizi yok etmek istiyorlar! Ve eğer hazırlıklı olmazsanız, bu benim İradem olmasa da, büyük bir acı 

hissedeceksiniz. Hazırlıklı olun ve talimatlarımın her birine uyun ki aranızda ve insanlıkta mutluluk 

hüküm sürsün. 

41 Hayatınızın geçip gitmesine izin veriyorsunuz ve Bana, dostlarınızı bağışladığınız gibi 

günahlarınızı da bağışlamamı söylüyorsunuz. Ama size doğrusunu söyleyeyim, sadece dudaklar o 

ezberlenmiş cümleleri tekrarlar, ama Bana işlerinizin gerçek ve doğru meyvesini sunan kalbiniz değildir. 

42 Bazen, üzerinize bir sıkıntı çöktüğünde ve siz bunu yanlışlıkla ilahi bir cezaya bağladığınızda, 

Bana şöyle dersiniz: "Tanrım, kardeşimi bağışladığıma göre, Sen beni neden bağışlamıyorsun?" "Baba, 

bize öğrettiğin doğruluk ve içtenlikle kardeşimi bağışlamamış olabilirim, beni bağışla" demek yerine. 

43 Kısa bir süre için her gün meditasyon yapmayı öğrenseydiniz ve meditasyonunuz ruhani yaşamla 

ilgili olsaydı, sonsuz açıklamalar keşfeder ve başka hiçbir şekilde elde edemeyeceğiniz vahiyler alırdınız. 

44 Ruhunuz zaten Beni sorgulamak ve yanıtımı almak için yeterli ışığa sahiptir. İnsan ruhu 

halihazırda büyük bir gelişim seviyesine ulaşmıştır. Bilgi eksikliklerine rağmen, derin gözlemleri ve 

başkaları için açıklanamaz olan şeyleri kendilerine açıklayış biçimleriyle sizi şaşırtan mütevazı geçmişe 

sahip insan dostlarınızı gözlemleyin. Bunu kitaplardan mı yoksa okullardan mı öğreniyorlar? Ancak sezgi 

ya da zorunluluktan dolayı ruhani duanın bir parçası olan meditasyon armağanını keşfetmişlerdir. 

Etkilerden ve önyargılardan korunarak inzivaya çekildiklerinde, ebedi olanla, ruhani olanla, gerçek olanla 

iletişim kurmanın yolunu keşfettiler; ve bazıları daha fazla, diğerleri daha az, yaşamın gerçek özü üzerine 

meditasyon yapan herkes zihinlerinde ruhani ışık aldı. 

45 İnsan ruhu aracılığıyla gerçeği keşfedecek, herkes Benim varlığımı hissedecek; çünkü zamanı 

geldiğinde her gözün Beni göreceğini size zaten söylemiştim. 

46 Şimdi, içinde yaşadığınız bu zaman, tam olarak Benim Sözüm ve geçmiş zamanlardaki 

peygamberlerim tarafından bildirilen, tüm insanların ruhlarının hisleri ve yetileri aracılığıyla Beni 

görecekleri zamandır. 
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47 Beni gördüklerini söyleyebilmeleri için Beni sınırlı bir şekilde insan formunda görmeleri gerekli 

olmayacaktır, ama Beni gördüklerini doğru bir şekilde söyleyebilmeleri için ruhlarının Beni hissetmesi ve 

akıllarının Beni kavraması yeterli olacaktır. 

48 Sevgi, inanç ve zekâ, gözlerinizin görebileceğinden çok daha ötesini görebilir. Bu nedenle size, 

Beni görmenizi sağlamak için varlığımı insan formuyla ya da sembolik bir figürle sınırlamamın gerekli 

olmadığını söylüyorum. 

49 O İkinci Çağ'da Beni gören ya da Benimle birlikte hareket edenlerin kaçı kim olduğumu bile 

bilmiyordu. Öte yandan, insan olarak doğduğumu bile bilmeyen kaç kişi Beni ruhen gördü, ışığımla tanıdı 

ve imanları nedeniyle varlığımdan sevinç duydu. 

50 Tüm gözlerinizi açın ve ışığın çocukları olduğunuzu imanınızla kanıtlayın. 

51 Hepiniz Beni görebilirsiniz, ama bunun için iyi niyet ve imana sahip olmanız şarttır. 

52 Krallığın kapıları, her şeyi bilmek için ulaşmanız gereken o ruhani ev, ruhunuzun beklentisiyle 

açık durmaktadır. 

53 Ruhunuzun kurtuluşu gerçekleştiğinde ışığa yükselmek için gerekli güce sahip olmak üzere bu 

yaşamda mümkün olan en büyük çabayı gösterin. Ama sevgide ve bağışlamada, merhamette ve ışıkta 

büyük olun ki, bedeni terk etme zamanınız geldiğinde, dünyevi yükünüzden kolayca kurtulabilesiniz ve o 

zaman huzur evine giden yükseliş yolunda tökezlemeden özgür olabilesiniz. 

54 Gelişiminize yardımcı olmak için Sözüm bir kez daha insanlara iniyor ve onlara kurtuluş yolunu 

gösteriyor. İyi niyetli insanları sevgiyle ellerinden tutup ışığa götürüyor ve yol boyunca attıkları her 

adımda onlara daha önce hiç keşfedilmemiş güzellikleri gösteriyorum. 

55 Size güzelliklerden söz ettiğimde, doğadan söz etmiyorum, çünkü bunun için duyularınızı 

uyandırdınız ve açtınız. Sizin bilmediğiniz ruhani yaşamın güzelliklerinden söz ediyorum. Çünkü onlara 

karşı soğuk ya da kayıtsız olduğunuz için, insan zihninin yarattığı imgeler ya da figürlerle yetiniyorsunuz. 

56 Sonsuz mutluluğunuzun kapılarını açmanız için size anahtarları veriyorum. Bu anahtarlar sevgidir; 

merhamet, bağışlama, anlayış, alçakgönüllülük ve barış bu anahtarlardan doğar ve yaşamınızı bunlarla 

sürdürmeniz gerekir. 

57 Madde üzerinde egemenlik kuran ve Kutsal Ruh'un ışığından yararlanan ruhunuzun mutluluğu ne 

kadar büyüktür! 

58 Bu yaşamın zorlukları kısa bir süre için imanınızı kaybetmenize neden olur. Ama Bana güvenin, 

görevinizi yerine getirmeniz için sizi cesaretlendiriyorum ve her geçen gün imanınızı güçlendirmeye 

devam edeceğim. 

59 Sizi, aracılığınızla insanlığın arınması gerçekleşebilsin diye hazırladım ─ öyle ki, büyük 

sorunlarıyla karşı karşıya olan uluslara ışığımı getirebilesiniz. İnsanlık hıçkırarak ağlıyor ve ruhsallaşma 

yoluna girmek için özgürlük arıyor. 

60 Her gün, İşimi onlara emanet etmek ve onları alçakgönüllülüğün bir örneği ve insanlık için saf bir 

ayna yapmak için yeni öğrencilerimin gelmesini bekliyorum. Benim seçtiklerim oldukları için övünmeden 

yola çıkmalı ve ışığımı dünyaya getirmek için imanın vaizleri olarak savaşmalı ve çalışmalıdırlar. 

61 Bu zamanda Beni duyan kalabalıkların sayısı çoktur, ama kalplerini Benim İlahiliğimin mabedi 

olarak hazırlayanların sayısı çok azdır. 

62 Aranızdaki tezahürüm için zaman kısa ve bu nedenle sizi hazırlıklı görmek istiyorum. Size 

söylüyorum çocuklarım, Krallığımın kapıları sizi bekliyor, tıpkı İlk Çağ'da Kenan diyarına ulaşmak için 

Musa'yla birlikte çölü geçtiğinizde olduğu gibi. Sizler, Babamın göğsüne döndüğünüzde, Benim 

okşamamı yeniden hissettiğinizde ve Benim öğretilerimi aldığınızda ve Bana çıplak geldiğinizde, 

utanmamanız için sizi ruhsal örtümle örttüğümde, Savurgan Oğul gibisiniz. Size yeni bir gün gösterdim ve 

soframdaki yiyecekleri size verdim. Çünkü düşüşlerinizi gördüm ve Baba olarak acınızı paylaştım. Ama 

bu süre içinde size teselli, sonsuz yaşamın ekmeği olan Sözümü, Babanızın kollarında hissedebilmeniz 

için yaşamlarınıza huzur ve sevinç getirdim. 

63 Ruhani dünya da senin bir kez daha Benimle birlikte olduğunu gördüğünde mutluluk hissetti. 

Koridorumda çalışmanız, muhtaçları ve hastaları kabul etmeniz, karanlığı dağıtmanız ve ruhen hasta 

olanlara merhem olmanız için size katıldı. 

64 Tam Benden uzaklaştığınızda, uçuruma düşmemeniz için sizi daha yakından izliyorum, çünkü 

Benim sevgim sınırsızdır. Sana kurtarıcı limanı göstermek için sıkıntılı dalgalardan kurtardığım sensin. 
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Yol boyunca size rehberlik edeceğim ve ruhani dünyam sizi koruyacak ve Bana yükselmenize yardımcı 

olacak. 

65 Kullarımın sayısı çoğaldı, ancak insan zihni aracılığıyla tezahürüm sona erdikten sonra yalnızca 

birkaçı itaatkâr olacak. Ama size söylüyorum, o zaman ruhsal olarak benim tezahürüme sahip olacaksınız. 

Öğretilerimi sayfa sayfa aldıktan sonra, insanlığa çağrıda bulunmak için ileri gitmek artık sizin göreviniz. 

66 Ruhunuzda Kutsal Ruh'un armağanlarını ve benim sevgimi taşıyın ki ruhani ÜçlübirlikçiMeryan 

halkı olarak tanınabilesiniz. 

67 Kutsal Ruh sizi aydınlatacak, Talimat Kitabı açık kalacak ve Üstadınızın bu zamanda size verdiği 

her şeyi hece hece anlayacaksınız. İnsanlığa ulaşacak olan Üçüncü Ahit olacaktır ─ bu Üçüncü Zaman'da 

insan aklı aracılığıyla size getirdiğim Söz. 

68 Kutsal Ruhumun ışığı sizi tamamen aydınlattığında, kendinizi samimiyet ve sevgiyle 

hazırlayacaksınız ki sözümün anlamını alıp onu insanlığa besin ve merhem olarak sunabilesiniz. 

69 Bu insanlığın iç çekişleri ve hıçkırıkları Bana ulaşıyor. Ama sana soruyorum: Seni kim yaraladı? 

Sessizsiniz ve bu nedenle size söylüyorum ki, size eziyet eden hatalarınız olmuştur. Çünkü insanlar, daha 

sonra üzerlerinde yürümek zorunda kalacaklarını anlamak istemeden yollarını dikenli çalılarla 

döşemişlerdir. 

70 Bazen, uzun zaman önce yeryüzünde yürüyenlerin hatalarının sonuçlarına katlanmanın adaletsizlik 

olduğunu düşünürsünüz. Ama aranızda kim onun yola diken ekenlerden biri olmadığını söyleyebilir? 

Pek çok insan bu öğretiye gülümseyecektir, ancak bununla alay eden ruhları değil ─kalpleri olacaktır. 

Çünkü insan ruhani olan söz konusu olduğunda her zaman şüpheci ve inançsız olmuştur. Ama Sözümün 

onlar tarafından bilinmesi Benim için yeterli olacaktır, öyle ki ironi ve kuşkularına rağmen içlerinden bir 

şey onlara bu Sözün aptallıkları nedeniyle fark edemedikleri bir özü içerebileceğini söyleyecektir. 

71 Öğretilerimi bilen kim hala İlahi Adaletten kaçmaya çalışacaktır? Yok. 

72 Günah dolu bir yaşam sürdükten sonra, yaşamları boyunca kendilerini acı ve ıstırap çekmeden 

gören ve dünyadaki son saatleri geldiğinde, İlahi Adaletle alay ettiklerine ya da en azından ondan 

kaçtıklarına inanan kaç kişi vardır? 

Sonra, "ruhani vadide" olduklarında, bu varlıklar ─dünyada kendilerine söylenen ebedi azabı bulmak 

yerine─ kendilerini şaşkınlıkla, düşünmeye ve vicdan muhasebesi yapmaya uygun bir ışık ve huzur 

esintisiyle sarılmış olarak görmüşlerdir. O anlarda onlara yeryüzünde kat ettikleri yolu tekrar yürümek 

zorunda kalacaklarını kim söylemeliydi? O zaman ruh, bilge ve amansız bir adaletin ağırlığını üzerinde 

hisseder. Ancak maddileşmiştir ve ne sonsuzluktan ne de ruh mükemmelliğinden hiçbir şey anlamaz. İsyan 

eder çünkü zorunlu olarak adil ve sevgi dolu olan her şeyin adaletsiz olduğunu düşünür. 

73 Hepiniz bu bilgiye zaten sahip olsaydınız, sıkıntılarınıza ve acılarınıza katlanma şekliniz farklı 

olurdu. Acılarınızda umutsuzluk olmazdı, aksine ruhunuzu arındırmak için bir onarımı yerine getirmenin 

içsel tatminini yaşardınız ve küfredip isyan etmek yerine ─ böylece bu onarımı daha da uzun ve kederli 

hale getirirsiniz─ ruhunuzu lekelerden arınmış hissetme umuduyla yükünüzü hafifletmek için her gün 

çabalardınız. 

74 Yeni bir çağa yol açmak için ruhsal onarımın doruk noktasına ulaşması gereken yargı zamanı olan 

bu Üçüncü Zaman'da, insanları uykularından uyandırmak ve onlara acı kadehlerini sonsuz yaşamın şarap 

kadehine dönüştürmenin yolunu göstermek için sesimi dünyaya duyuruyorum. 

75 Sıkıntı günlerini kısaltmak, kendinizi yaraladığınız dikenden sizi kurtarmak için size prosedürü 

açıkladım ve yol boyunca kendinizi yaralamaya devam etmenizi istemediğimi söyledim. Zihninize ışık 

vererek hatalarınızla mücadele ediyorum ki acılarının nedenlerini anlasın ve onlardan nasıl kaçınacağını 

bilsin. Bu şekilde artık başınıza gelen her şey için kaderi ya da diğer insanları suçlamayacaksınız. Çünkü 

bundan kendinizin sorumlu olduğu düşüncesi sizi talihsizlikleriniz sona erene kadar bekletmeyecek, derhal 

yola koyulacak ve kendinizi acı, günah ve cehaletin boyunduruğundan kurtarmak için tüm çaba ve 

iradenizi kullanacaksınız. 

76 Işık tüm yeryüzüne yayılmıştır, bu sözü duyan hiç kimse bunun kendisini karışıklığa sürüklediğini 

söyleme hakkına sahip olmayacaktır. Bu öğreti dünya halklarına ulaşmadan önce, ruhani varlığım onları 

uyandırmış olacak ve iyi bir mesajın gelmesini bekleyecekler. 

Mesajım sizi kutsamak, rahatlatmak, materyalizmden kurtulmanıza ve gerçeğe daha yakın daha iyi bir 

yaşama yükselmenize yardımcı olmak için gelecek. 
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77 O halde, öğrenciler: Dünyaya bir ya da daha fazla kez dönmeniz gerekiyorsa, bunu daha önce sizin 

tarafınızdan bakılmış olan lezzetli meyveleri toplayabilmeniz için yapın; ruhunuz başladığı bir işi bitirme 

fırsatına sahip olmanın memnuniyetini yaşayabilsin. 

78 Ruhunuza emanet edilen işi tamamlamadan bu gezegeni terk etmeyin. 

79 Geride bıraktığı işi daha yeni başlamış olarak bulmak için geri dönmek zorunda kalan ve şimdi 

yeni görevler, sorumluluklar ve emeklerle birleştiğini görmek zorunda olan kişi için ne kadar acı vericidir! 

80 Hatalarınızı telafi etmenize yardım etmek, bir günde kaybedilen bir yılı ve bir yılda kötü kullanılan 

bir yüzyılı yerine koymanın sırrını size açıklamak ve böylece sonsuzluğu almanızı sağlamak için geldim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 341 
1 Eğer benim sevgi mesajım bir kez anlaşılsaydı, insanlık barış içinde yaşardı. Ama insan kendini 

tatmin etmeyi tercih etti ve benim yasamı unuttu. 

2 İnsanlar: İşimi yayma çabanızda, sadece kendi ilerlemeniz için çalışmayın; bu ışığı istisnasız 

herkese yayın. 

Yüzyıllardır aktarılan alışılmış fikirlere ruhen tutunmaya devam edenler ve bu nedenle 

fanatizmlerinden kurtulamayanlar ışığımı sizin gibi göremeyecekler. 

Ruhunuz bu ilahi vahyi kabul etti ─ ama insanlığa karşı yükümlülüğünüz nedir? Eylemlerinizle 

gerçeğe tanıklık ederek edindiğiniz bilgiyi onlara sunmak. 

3 Size verdiğim sevgi mesajını duyurmanız için sizi seçtim. Size içinizde ve dışınızda olduğumu 

açıkladım. Ama Bana soruyorsunuz: "Tanrım, Sana gelmek için mükemmelliğe nasıl ulaşabiliriz?" Ben de 

size yanıt olarak, Bana ulaşıncaya kadar kendi erdemlerinizle daha da yükseleceğinizi söylüyorum. Bu 

nedenle, size her zaman kendinizi ruhanileştirmenizi, yükselmenizi ve yeteneklerinizi kullanmanızı tavsiye 

ediyorum. 

4 Artık belirli ibadet biçimlerine veya ayinlere ya da ne yaşamı ne de gücü olan imgelere ihtiyacınız 

var. Tanrınızın "suretinde ve benzerliğinde" yaratıldınız çünkü iyilik yapmak için ruha, güce ve 

armağanlara sahipsiniz. Görevinizi yerine getirirken, hayat sahibi olan ve Rabbinizin gücünü ve kudretini 

ortaya koyan yaratılıştan ilham alın. 

Gökyüzüne bakın, çevrenizi, her şeyin görevini nasıl yerine getirdiğini gözlemleyin. Kral Yıldız'ın bu 

doğaya nasıl hayat verdiğini ve onun yaşamsal unsurları ile topraktan filizlenen tohum arasında nasıl bir 

uyum olduğunu görün. Her şey tam bir uyum içinde Tanrı'nın yüceliğini ortaya koyar. 

5 Mesih mükemmelliği içinde maddeye hakimdir ve bu nedenle körlerin görmesi ve topalların 

yürümesi mucizesini gerçekleştirmiştir. Beden aracılığıyla kendini açığa vuran ruhtu. Ruhunuzun bedene 

hakim olabilmesi ve kendini onun aracılığıyla ortaya koyabilmesi için hala gelişmeniz gerekir. 

6 Yine size sevgi ve merhamet olarak geliyorum. Ama ışığım herkese yayılıyor, çünkü dünyanın 

ruhani yönelime ihtiyacı var. 

7 Her türlü kişisel çıkar ve gösterişten vazgeçerek insanları uyaran iyi niyetli insanlar ─ insanların 

ruhani Babalarından uzak olduklarını ve kendilerini ruhanileştirebilmeleri için kendi içlerine girmeleri, 

akıllarını başlarına toplamaları ve Işık Sözünü dinlemeleri gerektiğini gerçekten bilenler ─ hangi dine veya 

doktrine mensup olurlarsa olsunlar, hemcinslerinin iyiliği için çalışanlar ─ gerçeği ilan edeceklerdir ve 

gerçek Tanrı'dır. 

8 Benim Öğretilerim evrenseldir ve insan ruhu geliştiği oranda, tesadüfi olan her şeyi aydınlatacak 

ve kendi mükemmelliğine doğru ruhsallaşma, ışık ve yön arayacaktır. 

9 Tanrınızı ve komşunuzu sevin, çünkü dünya anlayışı buna dayanır. 

10 İşimi size emanet ettim ki dünya sizin aracılığınızla Sözümü alabilsin. Herkese eşit şekilde gidin, 

ırklar ya da ten renkleri arasında ayrım yapmayın, çünkü herkesin aynı ruhani beslenmeye ihtiyacı vardır. 

Yaptığınız her iyi işle ruhunuz sevinçle dolacaktır. Huzurumu ve ruhsal birliğinizi gerçekleştirme yolunda 

ilerlemek için daha büyük bir güç hissedeceksiniz. 

11 Engeli terk eden koyunların dönüşünü sevgiyle bekliyorum ─ şimdi başka yollara gidenler. Şu 

anda Efendiniz yoldan çıkmış olanları aramak için çölü geçiyor ─ her ne kadar lütfumu ve sevgimi 

üzerlerine yağdırmış olsam da, şimdi onların büyük fırtınalarına kapılmış olduklarını görüyorum. 

12 Sevgili öğrencilerim, ruhlarınız Benden çıktı: Bu zamanda sizi gücüm ve sevgimle hazırladım ki 

dünyayı saran karmaşaya kapılıp gitmeyesiniz. 

13 Yakında insan aklı aracılığıyla tezahür etme zamanım sona erecek ve bundan sonra insanlık 

arasında tanıklık etmek üzere yola çıkacaksınız. Sizleri cankurtaran sandalına bindirdim ve dünyaya 

Tanrısının güvenini ve sevgisini hissettirmek için savaşacak olan Üçüncü Çağ askerlerim yaptım. 

14 Dünya için berrak bir ayna gibi olmalısınız. İlkinden sonuncusuna kadar sözümün yerine geldiğini 

göreceksiniz. Çünkü sizler benim emirlerimi alçakgönüllülük ve itaatle yerine getirecek ve yüreklerinde 

yazılı olan yasayı taşıyacak olan kullarımsınız. 

15 Efendi olarak size alçakgönüllülüğü öğretiyorum ki, Beni örnek alarak yola çıkabilesiniz ve tüm 

vilayetlere gidebilesiniz. Çünkü insanlar Benim sözüme aç ve susuzdur. 
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16 Sevgili insanlar, yeryüzünün çeşitli yollarına doğru yola çıkmanız gereklidir. Bakın, Meksika 

ulusunda bile pek çok kişi İşimi bilmiyor. Ruhsal ihtiyaç içinde olanlar onlar olmasına rağmen, dünyada 

benim adıma çalıştığını iddia edenlerin zaten yükselmekte olduğunun farkına varın. 

Bununla birlikte, Tanrısallığım tarafından zengin bir şekilde donatılmış olan sizler, göreviniz nedir? 

Öğretilerimi duyurmak için. Kendinizi dünyadan gizlemeyecek ve merhametten yoksun 

bırakmayacaksınız. 

17 Mezhepler, kiliseler ve çeşitli öğretiler yolunuza çıkacak ve kendilerini gerçeğin sahibi ilan ederek 

ve benim öğrencilerim olduklarını iddia ederek sizi yoldan çıkarmak isteyeceklerdir. Ancak sen, 

emirlerimi yerine getirmek için yola çıkmalısın. Savaşa hazır olmanız için size bu uyarıyı yapıyorum. 

Sizinle birlikte olacağım ve sizi insanlara esenliğimin aracıları, acılarını dindiren merhem olarak 

tanıtacağım. 

18 İtaatiniz sayesinde dağın zirvesine ulaşıncaya kadar adım adım daha yükseğe tırmanacaksınız. 

Orada kutsanmış İsrail halkının on iki kabilesinden işaretlenmiş olanları bekliyorum. 

19 Bu zamandaki talimatım, içinde buyruklarımı bulacağınız ve her biriniz için mukadder olanı ondan 

alabilmeniz için size mecazi anlamda ve aynı zamanda açık bir biçimde verdiğim Üçüncü Ahit'tir. Sözümü 

sen İsrail'in içine silinmez harflerle kazıdım ve hiçbir şey onun kaybolmasına neden olmayacak ve böylece 

mükemmel bilgeliğimle insanlığa emanet ettiğim şeye her zaman tanıklık edebileceksin. 

20 Bana dua yoluyla ulaşırsınız, sizi koruyan Ruhsal Dünyam tarafından desteklenirsiniz. Bu yolu 

zaten biliyorsunuz çünkü Üçüncü Çağ'da size verdiğim derslerde elinizden tuttum ve dua yoluyla Bana 

nasıl ulaşacağınızı öğrettim. 

21 Sözümün ışığı, yaşamınızı aydınlatan bir deniz feneri gibi önünüzdedir. Artık yolunuzu 

kaybedemeyeceksiniz çünkü Ben önünüzdeyim. Çağrım üzerine buraya koştunuz çünkü Beni 

seviyorsunuz ve Beni tüm görkemimle ortaya çıkmış buldunuz. Benim Varlığımı ruhani görüşle görenler 

çok memnun oldular, ama hepiniz Beni sevginizin ve imanınızın gözleriyle gördünüz. Hepiniz Sözümden 

bir nektar gibi, enfes bir yemek gibi ve aynı zamanda şifa veren bir merhem gibi keyif aldınız. 

22 Artık Sözümün meyvesini diğer meyvelerle karıştıramayacaksınız, çünkü artık tadını ve her 

mükemmelliği içerdiğini biliyorsunuz. Şu anda sizi, doğru zaman geldiğinde, hazırlığınız mükemmel 

olduğunda ve kendinizi materyalizminizden kurtardığınızda başkalarıyla konuşmaya hazırlıyorum. 

23 Tüm ruhların üzerine Sözümün, Sevgimin ve Işığımın özünü dökerim ve Beni arayan herkes Beni 

bulur. 

Yeryüzünde var olan tüm dinlerde, doktrinlerde ve inançlarda, Beni ruhsallaşmada arayan yüce 

insanlar buldum ─ kendilerini tüm materyalizmden kurtarmış ve kendi içlerinde Bana bir tapınak inşa 

etmiş ruhlar. Sezgisel olarak Benden aldılar, çünkü Üçüncü Çağ'a ait olan her şeyi ─size açıkladığım gibi─ 

onlara da açıkladım. Onlar da Kutsal Yazılar'da, İkinci Çağ'da verilen Sözüm'de, yorumlarda ve 

tartışmalarda okudular ki, onunla ışığımı aranıza döküyorum ve onların ruhunun meyvelerini sevgiyle 

aldım. 

24 İnsanlığın kaybolduğunu ve yönünü şaşırdığını gördüklerinde büyük eserler hazırlarlar. Kalktılar, 

erdem kazandılar ve Bana şöyle dediler: "Cahilleri bağışla. Senin emirlerini yerine getirebilmek için 

içimizde Senin ışığına, armağanlarına ve gücüne sahibiz." Yasa'yı, geçmiş zamanlarda verdiğim Söz'ü 

temel alırlar ve kendi kendilerine, "Şimdi tam zamanıdır" diyerek, Benim öğrencilerime verdiğim 

kehanetleri ve bildirileri araştırırlar. Bu yüzden Beni arıyorlar ve bu yüzden Ben onlarla birlikteyim, çünkü 

Kendimi insanlardan gizlemedim. Beni arayan herkes Beni yanında bulur. 

25 Ben Evrensel Baba'yım, sevgim tüm kalplere iner. Yeryüzündeki tüm halklara geldim. Ama 

Sözümün ve vahiylerimin tüm doluluğuyla üzerine dökülmesi için bu Meksika ulusunu seçtiysem, bunun 

nedeni onu alçakgönüllü bulmam, sakinlerinde erdemler keşfetmem ve onlarda "İsrail halkının" ruhlarını 

cisimleştirmemdir. 

Ancak herkes bu millete ait değildir, hepsi cisimleşmiş değildir. Dünyanın dört bir yanına dağılmış 

olan ruhlar hâlâ seçilmişlerin sayısına aittir. İşaretlendiler, gözlerini açtım, yüreklerini duyarlı hale 

getirdim ve ruhtan ruha Benimle konuşuyorlar. 

26 İnsan aklı aracılığıyla sözüme ve tezahürlerime sahip oldunuz ve armağanlarınız aracılığıyla bu 

çalışmanın Üçüncü Çağ'da ortaya çıkışını gördünüz. Bu nedenle ey insanlar, sizler gördüklerini ve 

duyduklarını tam bir inançla anlatacak, her sözümü anlayacak, Yasamı yorumlayacak tanıklarımsınız. 
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Çünkü diğerleri, sezgilerine ve eğitimlerine rağmen, sizin sahip olduğunuz tüm bilgiye sahip değildir. 

Onların sevapları büyüktür, çünkü onlar Beni sizin işittiğiniz biçimde işitmemişlerdir. Yine de düşüncede 

sizinle birlikteler. 

Yolda karşılaşacağınız ve birbirinizi tanıyacağınız gün gelecektir. Ruhani bakışınız onların taşıdığı 

ruhu, gücü ve erdemi keşfedecek ve o anda el sıkışacak ve yolunuzu kesen o yolcunun da benim 

seçtiklerime ait olduğunu bileceksiniz. 

27 Herkes sözümü bu şekilde duymayacaktır. Neden, İsrail halkı? Bilmiyorsunuz, bunun birlik 

eksikliğinizden mi yoksa düşük maneviyatınızdan mı kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Ama onlarla birlik 

olun, çünkü onlar da sizin gibi insanlıktan sorumludur. 

28 Üzerinize düşeni yapmalı, onlar için dua etmeli ve onlara rehberlik etmelisiniz. Seçtiklerim 

arasında kendilerini Tanrısallığımın hizmetine adayan ve din adamları gibi bir giysi giyenler de vardır. 

Seçilmişler arasında, kalabalıklar arasında tanınmadan yaşayan en alçakgönüllüler de vardır. Ayrıca 

yeryüzünün yasalarını ve hükümetlerini temsil edenler de vardır. Yalnızca ben numaralarını biliyorum ve 

onları tanıyabiliyorum. Siz, İsrail, onları ruhsal hazırlığınızla tanıyacaksınız. 

     Tohumumu her yere ekmek için İsrail halkının dağılmasını istediğim o imtihan anında hepiniz tek bir 

beden ve tek bir irade oluşturacaksınız. Şu anda etkilenmeyin. Bazılarınız kurumların bağrına gidecek ve 

orada sevgi, merhamet ve eğitim misyonunuzu yerine getireceksiniz. Diğerleri büyük kentlerin sakinlerine 

gidecek. Bu cahil insanların arasına girecek ve orada etrafınızdakilerin fanatizmine ve cehaletine karşı 

savaşacaksınız. 

29 Görevinizi yerine getirme zamanı henüz gelmedi. Numaranızı henüz tam olarak işaretlemedim. 

Sizler hâlâ eğitim dönemindesiniz, benim öğrencilerim ve müritlerimsiniz. Ama öğretmen olacağınız 

zaman gelecek, insanlar sizden bir söz isteyecek ve dudaklarınızdan çıkan bu söz gerçek olacak, benim saf 

öğretilerim olacak. Hiçbir şey eklemeden okuyacaksınız. 

30 Şu anda sizi hazırlıyorum. Kalplerinizi şekillendirmek gibi büyük bir görevi Ben üstlendim. Bunu 

insanlara emanet etmedim çünkü onlarda bencillik görüyorum. Ben Kendim kalplerinizi geliştirdim ve 

yolunuzda karşılaştığınız sınavlar aracılığıyla kalpleriniz üzerinde çalıştım. 

Tökezlediğinizde size şöyle demiştim: "Bu deneme size büyük bir ışık verecektir". Ve derinlemesine 

düşündüğünüzde, yolunuza koyduğum bu denemenin gerekli olduğunu anladınız ─ bu, kalbinizin 

yumuşatılması gereken bir aşamasıydı. İşimin ne kadar mükemmel olduğunun farkında mısınız? O halde, 

arınmamış olsaydınız, içinizde büyük bir ışık ve büyük bir ruhaniyet olmasaydı, insanlarla konuşmak için 

benim sözümü nasıl kullanabilirdiniz? 

31 Size yalnızca ben rehberlik ederim, her birinizin içini yalnızca ben bilirim ve ruhunuzun gücüne 

göre size sınavlar gönderdim. Size bu şekilde öğrettim, çünkü her biriniz uygun zamanda Benim 

İlahiyatımın bir havarisi olarak yola çıkmalısınız. Size verdiğim öğretiler sayısızdır. Seninle geçmiş 

zamanlardan ne kadar çok konuştum! 

Bu Üçüncü Çağ'da üç Ahit'i birleştirdim ve onlarla birlikte tek bir Kitap yarattım. Ama bu 1950 

yılında, size son sayfayı insan aktarımıyla verdiğimde, Üstat size gerçeği söylüyor: Bu sayfayla kitap 

kapanmayacak. Sizler için yeni ve sayısız sayfa yazmaya devam edeceğim. Sözüme nüfuz edebilmeniz, 

onu araştırmaya devam edebilmeniz için ışık tutmaya devam edeceğim ve zaman içinde daha büyük 

ruhsallaşmaya erişeceksiniz çünkü durmayacaksınız. 

32 1950 yılında henüz en büyük ruhsallaşmaya ulaşmadınız, sadece bunun başlangıcındasınız. Ancak 

daha sonra her birinizin içinde gizli olan bu yeteneği geliştireceksiniz. 

33 Kendinizi hazırlayın, İsrail halkı! Ben her zaman Efendiyim. Dünyaya insan olarak geldikten sonra 

nasıl yok olmadıysam, Kendimi de yok etmeyeceğim. Ayrılışımdan sonra Ben her zaman hazır bulundum. 

Bütün çağlarda ve insanların bütün eylemlerinde daha önce oradaydım, her zaman onların eserlerini 

yazdım, her zaman onların varlığını yargıladım. Beni bunu yapmaktan kim alıkoyacak? Sizi Bana 

yükselmekten ve Beni sevmekten kim alıkoyabilir? Sizi sevmekten, sizi korumaktan, sizi teselli etmekten 

ve tüm eylemlerinizi yargılamaktan Beni kim alıkoyabilir? 

34 İnsanlığı oluşturan sizler, Benden uzaklaşanlar, artık Benim İlahiliğime karşı sevgiyle 

dolmayanlar, materyalizme batanlar, tutkulara kapılanlar ve ruhani görevlerini unutanlarsınız. Ama Baba 

yasalarında ve yargılarında değişmez ve acımasızdır. Ben hep aynıyım. Ruhumun belli bir zamanda başka 

bir zamandan daha büyük bir sevgiyle kendini gösterdiğini düşünmeyin. Musa ve peygamberler 
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aracılığıyla konuşan Ruh'un aynısıyım ─ patrikler ve elçiler aracılığıyla konuşan Ruh'un aynısıyım ve tüm 

elçiler aracılığıyla konuşan Ruh'un aynısıyım. 

35 Kutsallığımı hatırlayın, millet. Baba gibi olun! Beni de aynı aşkla sev! Sevgiden soğukluğa 

geçmeyin! Bugün hararetli, yarın soğuk olmayın! Sizi her zaman sevgi dolu, her zaman inançlı, her zaman 

yüce ve ruhani, her zaman Bana yukarı doğru yaklaşırken görmek istiyorum. Çünkü ruhunuzun amacı 

budur. 

36 Neden bir gün Bana sevginizi ve inancınızı gösterirken başka bir gün Bana güvenmiyorsunuz? 

Kalbin neden bu kadar kararsız? Sağlam bir kaya gibi olmanızı istiyorum; inancınız hep aynı kalsın, 

sevginiz hep büyüsün. Yeryüzünde yetiştirdiğiniz bitkiler gibi olmanızı, gelişiminizde durmamanızı, kısa 

bir süre içinde tüm yeteneklerinizin doluluğuna ve olgunluğuna erişmenizi istiyorum ki Beni 

tanıyabilesiniz. 

37 Ben sizi besleyen Merhamet'im, siz istekli bitkilersiniz. Size verdiğim çiği, yaşamı alın ve onu 

ruhunuzun yüceliği için kullanın. 

38 Bugün çocuklar Beni duyuyor ve tıpkı yetişkinlerle ya da yaşlılarla konuştuğum gibi onlarla da 

konuşuyorum. Akılları küçük olduğu için neden çocuklarla başka bir ifade biçimiyle konuşmuyorum? 

Çünkü onların ruhu da sizinki kadar yücedir, çünkü Beni anlayabilirler. Çünkü sözünü ettiğim "beden" 

değil, ruhtur. Bu nedenle size söylüyorum: Çocukları küçük görmeyin ve Beni anlamadıklarını 

düşünmelerine izin vermeyin. Buraya gelsinler! Ruhları aç. Sizi eğittiğim gibi onları da eğiteceğim. Onlar, 

inşa çalışmalarında, ruhanileştirme çalışmalarında temellerinize bir taş daha koyması gereken yarının 

nesilleridir. 

39 Bunlar Sözümü bu biçimde duyacağınız son sabah ibadetleri, ama Beni duyanların sayısının hâlâ 

az olduğunu görüyorum. İnsanların yüreği katılaşmıştır, yalnızca parayı ve zevkleri sever. 

     Ruhun rahatsız olmasına ve düşmanlıkların, tutkuların ve hırslı hedeflerin kasırgasında yok olmasına 

izin vermiştir. 

40 Sadece İsrail halkı uyanabilir ve uyuyanlar için nöbet tutabilirdi; bu nedenle her zaman nöbet 

tutun. Kayaları verimli bitkilere dönüştüreceğim, tohumumu uygun zamanda ekeceğim. 

Tıpkı size söylediğim gibi: "Kum üzerine bina inşa etmeyin", ben de ne zaman ekeceğimi, kalbin ne 

zaman almaya hazır olduğunu, zamanın geldiğini biliyorum. Sizler, Benim öğrencilerim olarak, Üstadın 

davrandığı gibi davranmalısınız: Bir kalbin hazır olduğunu gördüğünüzde, bu Çalışmanın ışığını almaya aç 

olduğunda ekin. Sezgileriniz size zamanı söyleyecektir. Size büyük dersler vereceğim ve sezgilerinizin 

rehberliğinde pek çok iş başaracaksınız. 

41 Benim sözüm bittikten sonra yeryüzünde size kim öğüt verecek? Her biriniz Benden ilham ve 

donanım alacaksınız. Bu nedenle, dua etmeyi ve kendinizi Benimle birleştirmeyi öğrenin. Bu tezahürden 

sonra bir süre daha toplanmaya devam edeceksiniz. Düşüncelerinizin gücü, Yaşam ve Işık Kaynağından 

yolunuz için, yaşam yolculuğunuz için ihtiyacınız olan tüm ilhamı almanıza neden olacaktır. 

Herkese ilham vereceğim, ama aranızda büyük sezgileri olduğu için öne çıkanlar olacak ve bunlar öğüt 

verenler, kendilerine üstat demeden, kendilerini Benim takipçilerim olarak adlandırmadan konuşanlar 

olacak. Hepiniz hazırlıklı olun, çünkü o zaman imanınızı, ilerlemenizi sınayacağım ve tüm öğretilerimi 

kullandığınızı ve Sözümün her birinizin yüreğinde verimli olduğunu görmek istiyorum. 

42 Bu süre içinde sizi ağlarken, çıplaklığı, açlığı ya da terk edilmişliği hissederken görmek 

istemiyorum. Sizi bir çöl gibi değil, hayat, enerji ve ruhani yeteneklerle dolu bir aile gibi dolaşıyor görmek 

istiyorum. Birbirinizi sevmenizi, anlamanızı ve birbirinize yardım etmenizi istiyorum. 

43 Size sevgiyi öğrettim, sizden kardeşlik istedim, hepinizin aynı sevgiyle yaratıldığınızı, hepinizin 

Benden çıktığınızı ve bu nedenle hepinizin aynı niteliklere, aynı mükemmelliklere sahip olduğunuzu 

anlamanızı sağladım. Erdemleriniz ne kadar büyükse, ilhamınız da o kadar büyük olacak ve eylemleriniz 

de o kadar büyük olacaktır. 

44 Sağlam bir adım atacağınızdan emin değilseniz bekleyin. Tüm gücünüzü toplayın, gelişiminizde 

ilerleyebilmeniz için tüm "meyveleri" değerlendirin. İyi kararlarınızın her birini kutsayacağım. Ruhunuzu 

öyle bir şekilde hazırlayacağım ki, vicdanın direktiflerini tam bir açıklıkla anlayabilsin. Çünkü bu 

zamanlarda olduğu gibi kayıtsız kalmayacaksınız. 

45 Önünüze pek çok sınav çıkacaktır. Birçok dirençle mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Ama siz 

zaten ilk sınavlardan geçtiniz, Davam uğruna sevdikleriniz tarafından zaten yanlış değerlendirildiniz. Her 
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şeyinizi kaybettiniz ve sadık kaldınız. Ama Benimle birlikte her şeyi yeniden kazandınız. Sevdiklerinizin 

size veremediği ruh huzurunu ben size verdim. Benimle birlikte zihin ve ruh huzuruna kavuştunuz. Peki, 

dünya sizi işaret ettiğinde, sizinle dalga geçtiğinde neden korkabilirsiniz? 

46 Endişelenmeyin! İnancınızdan emin olun, ona sadık kalın ki, deneme anında insanların önünde 

benim öğrettiklerimin ─yüreğinize aldığınız şeyin doğru, iyi ve değerli olduğuna dair─ bir işaret 

verebilesiniz. 

Her biriniz benim İşimin birer temsilcisisiniz. Nerede olursanız olun, eylemleriniz yargılanacaktır. Bu 

nedenle, her yerde öğrencilerim olabilmeniz için eylemlerinize, sözlerinize dikkat edin. 

47 Her biriniz hayatınızın yollarında güçlü birer sütun gibisiniz. İnancını kaybetmiş birine inancını 

geri verebilirsiniz. Yoldan çıkmış birinin ruhunu karışıklıktan kurtarabilirsiniz. İhtiyacı olanlara cesaret, 

huzur ve sükûnet verebilirsiniz. Sorumluluğunuzun ne kadar büyük olduğunu unutmayın. Sizi tesadüfen 

çağırmadığımı, İşimi keşfettiğinizde Bana ve insanlığa karşı büyük bir sorumluluk üstlendiğinizi 

hatırlayın. 

48 İşitme duyunuzu ya da yüreğinizi tazelemeye gelmedim. Size ruhani vahiyleri öğretmek için 

geldim ve sonrasında ışıkla dolduğunuzda, diğerlerini eğitmek sizin göreviniz olacak. Size Seçilmiş Halk 

dediğimde, bunu sizi diğerlerinden üstün tutmak istediğim için söylemedim. Çünkü size öğretilerimi 

vermek, size tüm sırları açıklamak istiyorum ki böylece diğerleriyle tam bir açıklıkla konuşabilesiniz ve 

onlara Beni takip etmeyi öğretebilesiniz. Ancak ben her zaman senin efendin olacağım. 

49 Ne zaman dostlarınızın anlayışında engeller, zorluklar bulsanız ─ ne zaman yeni denemeler 

ruhunuzu şaşırtsa, size şöyle diyeceğim: "Esenliğim sizinle olsun" ve bu selamlamayla Beni tanıyacak ve 

içinizden kendi kendinize şöyle diyeceksiniz: "Efendi Benimle, şimdi O'ndan ilham alacağım, çünkü tüm 

hazırlığıma rağmen bu denemede ışıktan yoksunum." Size ışık vereceğim, ruhunuzu enerjiyle 

dolduracağım ve sözlerinizin doğru, gerçekle dolu, özle dolu olmasını sağlayacağım. 

50 Hepinizle öğrencilerim olarak konuşuyorum. 1950'nin sonunda artık "çocuk müritler" görmek 

istemiyorum. Bu yüzden sizinle bu kadar çok konuştum, öğretilerim uzun süreli oldu, böylece her biriniz 

kısa sürede kendini öğretebilir ve öğrencim olabilir. 

51 Kalplerinizdeki minnettarlığı görüyorum. Bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, yaşamım ve 

eylemlerim Sizinle birlikte olmayı ve talimatlarınızı almayı hak etmiyor." 

Bu şekilde konuşmayın, sizi öğrencilerime dönüştürmeme izin verin, sizi her zaman olduğu gibi çok 

sevmeme izin verin. Kendimi aranızda tezahür ettirmeme ve sizi ne kadar sevdiğimi size göstermeme izin 

verin ki, siz de birbirinizi sevebilesiniz; öyle ki, sevgi akıntıları olan bu öğretilerin anısı her zaman içinizde 

kazılı kalsın ve bu sevgiyle dolu kalbiniz kendini başkalarına, hemcinslerinize adasın. 

52 Size hayırseverlik, yardımseverlik ve bağışlayıcılık erdemlerini ilham ettim. Bu erdemler bu 

zamanda ne kadar gerekli, çünkü insanlığın artık bunlara sahip olmadığını görüyorum! Sadece bencillik, 

anlaşmazlık, nezaketsizlik gelişiyor, her yerde karşılıklı iftiralar duyuyorum. Size söylediklerimi 

hatırlayın: Haklı nedenleriniz olsa bile, insan kardeşleriniz hakkında kötü konuşmayın. Meseleyi Bana 

bırakmaya hazır olun. Sizi yargıç olarak atamadım. Kendinizi kardeşleriniz olarak görmeniz için hepinizi 

aynı armağanlarla gönderdim. 

53 Yine de yeryüzünde var olan adalet doğru işler göstermez. Merhamet eksikliğini, anlayış 

eksikliğini ve kalplerin katılığını görebiliyorum. Ama yine de herkes onun mükemmel yargısını alacaktır. 

Bu denemelere izin verdim ve insan yasalarımı yerine getirmediği sürece, onların emirlerine uymaktan 

yüz çevirdiği sürece, yeryüzünde kalbini eğen, onu ihlal eden biri olacaktır. 

Yasayı yerine getirseydiniz, dünyada yargıçlara gerek kalmazdı, ceza olmazdı, hükümetlere ihtiyacınız 

olmazdı. Herkes kendi eylemlerini belirleyecek ve herkes Benim tarafımdan yönetilecekti. Hepiniz Benim 

yasalarımdan ilham alacaksınız ve eylemleriniz her zaman hayırsever olacak, ruhanileşmeyi ve sevgiyi 

hedefleyecek. 

     Ancak insanlık derin uçurumlara düşmüştür: ahlaksızlık, ahlaksızlık, günah insanların yüreklerini ele 

geçirmiştir ve sonuçları da bunlardır: Acı kadehler içmelisiniz, kardeşiniz olmalarına rağmen yeryüzünde 

güç sahibi olan bu adamların ellerinde aşağılanmaya maruz kalmalısınız. 

Ama alçakgönüllü olun, yargılara sabırla katlanın, benim kusursuz Yargıç olduğumu unutmayın. 
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54. Bugün sizi Ruhumun ışığıyla hazırlıyorum ve sizden dua etmenizi ve yaşamlarınızda iç gözlem 

yapmanızı istiyorum ki sözümü sadece duymakla kalmayıp anlayabilesiniz. Onu inceleyin, ama sadece 

incelemekle kalmayın, değerini anlayabilmeniz için onu takip edin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 342 
1 Öğrenciler: Bir kez daha öğretimi aktarma eylemine inançla katılıyorsunuz, çünkü bunların size 

verdiğim son dersler olduğunu biliyorsunuz. Kutsal Ruh çok sevdiği çocuklarına öğretir. Bu, zamanların 

doruk noktasıdır, İsrail halkına Sözümü bu biçimde alacakları son yıl olarak ilan edilen 1950 yılıdır. 

Acele edin ve merhametimle döktüğüm tüm anlamı ─özü─ içinde korumak için kalbinizi hazırlayın. 

Ruhunuzu hazırlayın ve her bir cümlemi anlamak için Benden anlayış isteyin. Arkanızda kalan, bu 

vahiyleri duymamış, hala karanlıkta yaşayan insanlığı düşünür ve ruhunuzun derinliklerinde ağlarsınız. Bu 

öğretileri insan kardeşlerinizle paylaşmak istiyorsunuz ama İlahi Üstat size şöyle diyor: Umudunuzu 

koruyun, ama ilk tahılınızı ekebilmek için kendinizi önceden hazırlayın. 

2 Herkes Beni bu şekilde duymayacaktır. Çok sayıda çağrılan ve az sayıda seçilen vardır. Bu konuyu 

Bana bırakın, ama Sözümü işittiğiniz andan itibaren yaptıklarınızı Ben yargılayacağım. 1866'dan 

günümüze kadar gelip geçen nesilleri yargılayacağım ve her birine yaptığı işe göre ödül vereceğim. Sizlere 

sadece şunu söyleyebilirim: Hala hatalarınızı telafi edebilirsiniz, hala misyonunuzu yerine getirmek için 

fırsatlarınız var. Şimdiye kadar dudaklarınız beceriksizse, kalpleriniz taş gibiyse ve çağrının sesini 

duymadıysanız, umut etmeye devam edin. Şu anda tüm insanlığı hazırlıyor, zihinlerini yönlendiriyor ve 

kalplerini çalıştırıyorum. Yaşadığı tüm sınavlar onu arzu edilen bir hedefe, yani ruhsallaşmaya 

götürmektedir. Ancak bundan önce arındırma işleminden geçecektir. 

3 İnsanoğlu, Bana ulaşabilmeniz için, Beni görebilmeniz ve Beni hissedebilmeniz için kendinizi 

arındırmanız, ruhunuzu arındırmanız gerekir. Sizi çağırdığımda yüzünüzü gizlemeyin, geçmişinizden 

utanmayın, çünkü ondan önce tüm günahlarınızı temizlemenize ve buna layık olmanıza izin vereceğim. 

4 Bu nedenle, etrafımda toplanmış büyük kalabalıklar görmezseniz endişelenmeyin. Öncelikle 

sevdiklerinizle birlikte kendinizi hazırlayın. Her birinden yararlanmalıyım ve ektiğim bu tohum çoğalacak; 

ruhsallaşma için uygun zamanlar gelecek. 

Bugün yalnızca ilerlemenizi engelleyen engellerle ─zincirlerle─ karşılaşıyorsunuz. Ancak ruhani 

kurtuluş zamanı herkes için gelecek ve o zaman düşünceleriniz ve konuşmalarınız bu insanlığın tarlalarını 

sular altında bırakan bir akarsu gibi olacak. 

5 Bugün Beni işitmiş olmanın, Sözüme inanmış olmanın, Benden gelen her talimatın sizin için bir 

yükümlülük olmasının, Yasamın ruhunuzda dinlenmesinin ve onu insanın anlama yetisi aracılığıyla 

binlerce şekilde açıklamış olmanın sorumluluğunu hissediyorsunuz. 

Yarın atacağınız adımları görüyorum ve bunun için sizi hazırladım, sizinle konuştum, ruhunuzun 

denemelerde tökezlememesi için yollar açtım. Size kehanetler verdim ki durmayın, yol boyunca karşınıza 

çıkan sınavı geçmek için ihtiyacınız olan ışığı yüreğinizde yarattığım gizli hazinede arayın. 

6 Size ışık verdiğim, sizi eğittiğim, Sözüm aranızda bir yol açtığı ve yüreklerinize ektiğim tohumu 

beslediğim halde, içinizden kim cahil ya da bilgisiz olduğunu söyleyebilir? 

İsrail halkı, size verdiğim armağanlara iman ediyorsanız, endişelenmeyin. İlerleyin, her gün imanınızda 

daha güçlü, iradenizde daha boyun eğmez olun ki hiçbir şey ve hiç kimse sizi yolunuzdan alıkoyamasın. 

Sizi savaşçılar olarak eğitiyorum çünkü karanlığa karşı savaşacaksınız, çünkü kötülüğe karşı 

savaşacaksınız. Çünkü bencil bilimler ve yanlış inançlar içinde katılaşmış insanların katı yüreklerini 

yumuşatacak ve zihinlerini temizleyeceksiniz. 

7 İşte bu yüzden İlahi Efendi sizden dua etmenizi ve meditasyon yapmanızı ister. Size her zaman 

şunu söyledim: Sözlerimi ve tezahürlerimin her birini kavrayın ki öğrencilerim olabilesiniz ve böylece 

yolunuza çıkacak tüm denemelere ve talihsizliklere meydan okuyabilesiniz. 

     Ancak çok iyi biliyorsunuz ki yaşam yolunuzda yalnız değilsiniz. Size ruhani varlıklar, İlahiyatımın 

hizmetkârları, erdemli yaratıklar eşlik eder ─zayıflığınız karşısında size yardım etmek için yanınıza 

gelenler, hiçbir şeyiniz yokken size ruhani yargılar verenler ─zayıf düştüğünüzde inancınızı 

güçlendirenler. 

8 Benimle birlikte yaşayan yüce ruhların, erdemli ruhların şu anda bu dünyaya erişmelerine izin 

verdim. Bu nedenle, insanlar, herkes size yardım ettiğine göre, Efendiniz size rehberlik ettiğine göre, 

Benim talimatım sizin siperiniz olduğuna göre, neden korkmalısınız? Hazırlıklı olduğunuza göre kalbiniz 

neden umutsuzluğa kapılsın? 
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9 Kendinizi ruhsal olarak inceleyin, zihinlerinizi ve yüreklerinizi inceleyin, çağrıldığınız andan 

itibaren size verdiğim kitabı okuyun ve yüreğinize kaç sayfa yazdığımı, size kaç peygamberlik emanet 

ettiğimi, İlyas'ın size kaç duyuru verdiğini ve ruh dünyasının size ne kadar donatım verdiğini düşünün. 

10 Üçüncü Çağ'da bu kitabı açtığım günden bu yana uzun yıllar geçti ve birçoğunuz bunu uzun 

zamandır duyuyorsunuz. Bu nedenle, insanlar ─eğer bu dersleri aklınızda tuttuysanız, kitabı ihtiyaç 

duyacağınız sayfaya açıp ihtiyacınız olanı okuyabileceğiniz gün gelecektir. 

Sayısız ders içeren bu kitap 1950 yılında kapanmayacak, ancak bugün sahip olduğunuzdan farklı bir 

şekilde sonsuza kadar açık kalacaktır. 

11 Benimle ve yüksek bölgelerde yaşayan ruhsal varlıklarla ruhsal birlikteliği size öğretmek için 

insan aracılığıyla sizinle konuştum, öyle ki bu şekilde bu büyük Kitap'ta her zaman okuyabilesiniz. 

12 Ruhumla birleşme armağanını geliştirdiğinizde, artık dünyevi kitaplara dönmeyeceksiniz, çünkü 

bu kitapta ihtiyacınız olan her şeyi okuyabilecek ve deneyimleyebileceksiniz. İyinin bilgisi size 

açıklanacak; sevgi büyük sorunları çözecek; barış ve merhamet size yardımcı olacak değerli armağanlar 

olacak ve kendinizi hiç olmadığınız kadar güçlü hissedeceksiniz. Çünkü büyük öğretilerin açıklamasını 

alacaksınız, size ışık vermek için miras bıraktığım bu içsel kitabı insan kardeşlerinizin önünde 

okuyabileceksiniz. Ve İsrail halkı, size yaklaşılacak, çünkü siz Benim vahiylerimin sahibisiniz. Ancak bu 

ayrıcalık sadece size ait değil, bu hediye tüm çocuklarım için. Herkes ruhsallaşma yolunu izleyecek ve 

ruhtan ruha diyaloğu arayacaktır. 

13 Her zaman olduğu gibi bu vahiylerin öncüleri olacaksınız, çünkü sizi dünyaya gönderdim ve size 

görevlerimi verdim, size şunu söyledim: İnsanlığa kurtuluş mesajımı getirin! Tüm inancınızla konuşun! 

Benim istediğim gibi vaaz verin ve peygamberlik edin! 

14 Hala hazırlık dönemindesiniz, insanlar, henüz armağanlarınızın tam olarak ortaya çıktığını 

söyleyemezsiniz. Bu toplantıların samimiyetinde ilk adımlarınızı attınız. Ama ahirette, sizden deliller 

istendiğinde ve Ben de onları -eğer dilersem- sizin aracılığınızla verdiğimde, o zaman merhamet edin. 

Daha önce size alçakgönüllülüğü giydirmişken, sözümü göz ardı etmeyin, çorak toprağa ekmeyin. 

Sezgilerinizi geliştirin ki, uygun saatte size göstereceğim insan grubunu Efendinizin sofrasına götürmek 

için Benim isteğime göre konuşabilesiniz. 

15 Bugün, barış, alçakgönüllülük ve misafirperverliğin geliştiği, Vasiyetim tarafından tayin edilen 

topraklarda yaşıyorsunuz. Bu ulus sizin eviniz oldu ve onun bağrında sözümü yerine getirdiniz. Size 

döneceğimi bildirdim ve sözümü tuttum. Benim işim bitti. 

Görevinizi henüz yerine getirmediyseniz, bunu yapmanız için size gerekli zamanı vereceğim. Ama Ben 

Baba olarak aranızdaki görevimi yerine getirdim ve gelişiminize göre sizinle konuştum. Hazırlığınıza göre, 

anlamanız ve kavramanız için Sözümü döktüm. Sizinle anlaşılmaz bir ifade tarzıyla değil, herkesin 

anlayabileceği basit sözcüklerle konuştum ki, onları kavrayabilesiniz. Sizi bir araya topladım, hazırladım 

ve ruhunuzda zaten var olan armağanları size bildirdim, sadece beden doğanız onları bilmediği için onları 

onayladım. 

16 Siz, İsrail halkının çocukları, başlangıçtan beri yazılmış olanları biliyordunuz. Kaderinizi 

biliyordunuz, sorumluluğunuzu hissediyordunuz, ancak İrademi ve emirlerimi anlayabilmeniz için 

yeryüzündeki enkarnasyonunuzda Sözümün insan olması gerekliydi. İnsanlığın secdeye kapandığı, en acı 

kâsesini boşalttığı, kefaretin en üst düzeye ulaştığı o anlarda yardımına koştunuz. Bu ulusa ayak bastınız 

ve size söyledim: tüm varlığınız insanlar arasında merhem ve rahmet olmak için hazırlandı. 

17 Aktif olun ki sizi tanısınlar ve benim elçilerim olduğunuza tanıklık etsinler. Bunun için sizi 

hazırladım. 

Yine de bazılarında hâlâ şüphe görebiliyorum. Ama işte, sınavlar size ihtiyacınız olan ışığı verecek ─ 

sizin için hazırladığım sayısız sevgi sınavı. 

18 Kendinizi hazırlayın ve her zaman kendinizi derinleştirin, ey benim öğretici sözümü işitenler. Ona 

yüzeysel olarak bakmayın, anlamına nüfuz edin ki bu anlarda Bana yakın ruhani bölgelerde kalabilesiniz 

ve Yüksek Ötesi'ndeki olayları görebilesiniz. 

19 Size alçakgönüllülüğü öğretmek için Kendimi basit bir şekilde, gösterişsiz olarak tanıttım ve bu 

basit tezahürlerde onların yüceliğini fark etmeniz ve hissetmeniz Benim İsteğimdir. Size ruhsal armağanlar 

verdim ki, onlar aracılığıyla Beni görebilesiniz, duyabilesiniz ve tüm varlığınızda hissedebilesiniz. 

Kalbinizin tüm hassas tellerine dokundum ve sizi sözlerimle okşadım. Hiçbir insan sözü size bu talimatın 
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verdiği ferahlığı, huzuru ve mutluluğu vermemiştir ve bu 'tat' ile, içine kattığım bu öz ile Beni 

tanıyabilirsiniz. 

20 1950 yılından sonra inancınızda daha sağlam olacaksınız. İnançlarınız daha güçlü olacaktır. İnsan 

zihni aracılığıyla aktarılan Evrensel Işınımın sizi cesaretlendirmek, size rehberlik etmek ve sizi teselli 

etmek için Söz haline geldiği saatleri saygı ve hürmetle hatırlayabileceksiniz. Yine İkinci Kez 

öğrencilerime, "İnsanoğlu'na inanılması için ölmesi gerekir" dedim. Üçüncü kez söylüyorum: Sözümün 

insan aracılığıyla tamamlanmasından sonra, daha fazla inanç bulacağım ve daha fazla sevileceğim. 

21 Bu süre içinde vaaz verdiğim yılları hatırladınız ─öğrencilerimi hazırladığım, onlarla birlikte 

yaşadığım o üç yılı. Tüm işlerimi gördüler ve hazırlıklarında yüreğime nüfuz edebildiler ve Efendi'deki 

saflığı, tüm görkemi ve bilgeliği görebildiler. 

O zamanki eylemlerim reklam için yapılmamıştı, yeryüzündeki yürüyüşüm mütevazıydı; ama hazırlıklı 

olan kişi varlığımın ve içinde yaşadığı zamanın büyüklüğüne dair bir fikre sahipti. 

Ben de öğrencilerimi seçtim ve bazılarını ırmağın kıyısında bulup, "Beni izleyin" diye çağırdım. 

Bakışlarını Bana sabitlediklerinde, kendileriyle konuşanın kim olduğunu anladılar ve böylece onları tek tek 

seçtim. 

22 Onlar Beni sadakatle izlediler ─ ruhlarıyla, emrime itaat ederek, sevgimi anlayarak ve kendilerine 

emanet edilen hazineyi yüreklerinde koruyarak. Bu zenginliğin kaybolmasını istemediler ve Benim 

ayrılışımdan belli bir süre sonra, Sözümü yazdılar ve çoğalttılar ki, gelecek nesillerin ve Beni duymamış 

olanların zihinlerinden ve kalplerinden kaybolmasın. Bu yazıların tahrif edilmemesi için Benden 

esinlenerek yazdılar. Yine de insanlar bunları tahrif etmiş, yanlış yorumlamıştır. Ama orijinal yazılar 

Benim gerçek Sözümdü. 

23 Görevlerinizi size bildirdim, hepinizi seçtim ve alnınıza işaretimi koydum. Bazılarınıza, 

"Peygamberlik etmek için kendinizi hazırlayın" dedim; bazılarınıza da, "Peygamberlik etmek için 

kendinizi hazırlayın" dedim: Diğerleri için sizi hazırladım ki, ruhani ilhamı kalabalıklara duyurabilesiniz; 

ve diğerleri için sizi hazırladım ki, akılları aracılığıyla iletilen evrensel ışın Benim sözümü duyurabilsin. 

24 Hepinize değerli armağanlar emanet ettim ─Ruh'un armağanları, ebedi armağanlar. Siz sadece 

yaşadığınız bu zamanda seçilmiş değilsiniz, bu yeteneğe daha önce de sahiptiniz ve bu zamandan sonra da 

sahip olmaya devam edeceksiniz. Ancak size söylüyorum ki, bunun ortaya çıkması sizin hazırlığınızın 

nasıl olduğuna bağlı olacaktır. Ruhunun hareketsiz kalmasına izin vermeyeceğim. Onu sürekli yukarı 

çıkan yol için, Bana götüren merdiven için hazırlayacağım. Çünkü krallığımda her biriniz için hazırlanmış 

bir yer vardır ve zaman kısadır. Adımlarınızı hızlandırmalısınız ki kısa bir süre içinde ruhunuz için 

mukadder olan yere yerleşebilesiniz. 

25 Krallığımda hiyerarşi var mı? Bilmiyorsun. Size sadece şunu söylüyorum: Çaba gösterin! Tüm 

yetilerinizin ortaya çıkmasını başarabilmeniz için, onlar aracılığıyla Beni anlayabilmeniz için, Beni 

sevebilmeniz ve görevinizi her zaman yerine getirebilmeniz için savaşın. 

26 Bugün yeryüzünde yaşıyorsunuz, ama yarın sizin için yeni bir yol hazırlanmalı. Ruhun o dünyanın 

eşiğine ulaşacağı o anda, onu hesaba çekeceğim ve yeni bir yaşama yönlendireceğim. 

27 Şu anda çölde konuşmuyorum. Büyük kalabalıklar tüm kiliselerde, hazırlanan tüm toplantılarda 

sesimi duyuyor. Ama İlyas sizin rehberinizdir, size kehanetleri veren odur, sizi hazırlayan odur. O 

öncüdür. Onu önünüzde, her zaman etrafınızda hissedin. 

28 Ne zaman bir sınavla karşılaşırsanız, Işık olan, yolu hazırlayan İlyas'ı çağırın. O sınav anında İlyas 

ve ben yanınızda olacağız. 

29 Şimdi Sözümün son zamanlarıdır, bu nedenle sizinle bu şekilde konuşuyorum. Çünkü ben sizin 

perişan olmanızı ya da dağılmanızı istemiyorum. 

30 Bir araya gelmeye ve birbirinizin yanında durmaya devam edeceksiniz. Herkes yeteneklerini 

ortaya koysun: Kâhin olan kişi, eğer Benim İsteğim buysa, bu halka yol gösterecek olan duyuruyu, ışığı 

almak için kendini hazırlamalıdır ve böylece her biri bencillik etmeden, derin bir alçakgönüllülükle, ruhun 

tüm yüceliğiyle, bunu yaparken Sonsuzluğun Büyük Kitabı'na yazdığını bilerek ─her bir işiniz 

çocuklarınız, takipçileriniz tarafından yargılanacaktır─ size yapmanızı emrettiğim işin Kutsal Ruh'un işi 

olduğunu bilerek, yeteneklerine göre çalışmalıdır. 

31 Bu gün sizi birleştirdim, sizi tek bir aile olarak hazır bırakıyorum. İzle! Hepiniz kendinizi 

hazırlayın ki, dualarınızla uluslara, yöneticilere, büyük sorumluluk taşıyan herkese yardımcı olabilesiniz. 



U 342 

30 

Çünkü tüm bu yaratıkların iradesinin üstünde Benim İradem vardır, Benim Yasam amansız adalettir ve 

Kefaret Yasasının yanında Sevgi Yasası vardır. 

32 Her zaman aynıdır: Günah işleyen herkes günahını temizlemeli, kefaretini ödemelidir. Ancak 

O'nun kefaretinde Kutsal Ruh aracılığıyla teselli olacaktır. 

33 Ben Yorgan'ım, ben vaat edilen Gerçeğin Ruhu'yum. Patriklerin zamanından beri bu zaman, 

erkeklerin en acı kâseyi boşaltacakları zaman olarak ilan edilirdi. O zamandan beri Yorgan'ın deneme 

saatinde size yardımcı olmak üzere geleceği söyleniyordu. 

34 Böylece sözümü yerine getirdim, sizi hazırladım, ey İsrail halkı. Ayrıca öğrencilerim olarak sizleri 

merhamet, teselli ve sevgiyle dolduruyorum. Yeteneklerinizi bilin, onları doğru yolda kullanın, 

düşünceleriniz ve dualarınızla çalışın ki insanlık arasında bir merhem olabilesiniz, kötülüğün ilerleyişini 

durdurabilesiniz. 

35 Yasam her birinizin içindedir, hatta emirler, gizli armağanlar bile; duyular ve yetiler hazırdır, 

ruhun gözleri açıktır. Ruh alıcıdır çünkü o İlahi Kıvılcımdır, öyle ki içinde yaşadığınız saati 

anlayabilesiniz ve Benim direktiflerime göre dua edebilesiniz, şefaat edebilesiniz ve çalışabilesiniz. 

36 Seni kutsuyorum. İnsanlığın tüm şikayetleri Benim tarafımdan duyulur ve dilekçelerinin her birine 

kulak verilir. 

37 İnsanlık sevgisiyle dolu olarak kullanabilmeniz için armağanları size bir kez daha teyit ediyorum. 

Onları sevginizle, size verdiğim esenlikle ve sözlerimle saçtığım ışıkla sarın. Onları sana bir kardeş gibi 

emanet ediyorum. 

38 Yazıldığı gibi, senin aracılığınla tüm insanlığı kutsuyorum ve onlara bolluk ve esenlik vereceğim 

güzel günleri beklemelerini söylüyorum. 

39 Bugün en zor zamanlardan geçiyorsunuz ve ben sizi sadece bu sınavdan sağ çıkabilmeniz için 

güçlendiriyorum. Ancak her birinizin içinde, kefaretten sonra barış olacağına, herkesle birlikte bereket 

olacağına ve insanlığın ruhsallaşmaya doğru gideceği yeni bir yolun başlangıcına dair vaat mevcuttur. 

40 İlahi Ruhum ruhani misyonunuz aracılığıyla ürettiğiniz meyveleri biçecektir. 

41 Sizler, bu Üçüncü Çağ'da size emanet ettiğim altın tohumu işleyen yorulmak bilmez emekçilersiniz 

ve bu iyi tohumdan Bana bir şeyler gösteriyorsunuz. Buna bakıyorum ve içinizden bazılarının Beni 

anladığını ve Benim talimatım ve bilgeliğim sayesinde, Benden aldıkları vekâletle Müjde'yi her şekilde 

hemcinslerine ileten sevgili öğrencilere dönüştüğünü görüyorum. Diğerleri de aynı şekilde Bana, 

ruhlarının zafer kazanabildiği ve yollarında karşılaştıkları her şeyin üstesinden gelebildikleri denemeler 

boyunca gösterdikleri çabayı gösterirler. Çünkü sizi titreten ve yolunuzda tekrar uykuya dalmanıza izin 

vermeyen sesimi duydunuz. 

42 Yüreğinize nakşettiğim yasa olan buyruğumu duymak için çağrım üzerine aceleyle ayağa kalktınız 

ve pişmanlıkla dolu olarak, zamanın sizi gafil avladığını ve ruhunuza emanet ettiğim paha biçilmez 

değerdeki bu çok büyük ve yüce işi gizlediğinizi görebildiniz. Ama tövbeniz Bana geldi, Yargıç olarak 

bakışlarım ruhunuzun kayıp zaman için ağladığını fark etti ve son anda bağışlanma, merhamet ve şefkat 

dilediniz. 

43 Bu şekilde derin uykularından uyanan ve Bana görevlerini yerine getirme ve itaat etme 

kararlılıklarını gösterenleri kabul ediyorum, çünkü onlar ruhlarına zor bir görev emanet ettiğimi ve 

dünyanın sizin aracılığınızla kurtuluşa erebilmesi ve bu Üçüncü Çağ'da gördüğünüz ışıkta kendini 

yenilemek için harabiyetinden kurtulabilmesi için yola çıkmanıza ihtiyacı olduğunu anlıyorlar. 

44 Sizi hazırladım ve bir kez daha en büyük armağanlarla donattım. Işığım kalbinizi ve zihninizi 

aydınlattı ve vicdanınızda, yüzyıllardır lütuf yaşamı için ölü olan ruhlara Benim adıma yaşam 

verebilmeniz için, Tanrısallığımın habercileri olarak yola çıkma ve insanlara çeşitli şekillerde aradıkları 

huzuru duyurma sorumluluğunuzu hissediyorsunuz. Bunun için sizi, İsrail halkını çağırdım ve ses 

taşıyıcıları aracılığıyla sözüm aranızda yüksek bir çan gibi yankılandı. Yine de hepiniz Beni anlamadınız. 

Ama Benim İrademi yorumlayanlar, yaşamda yerine getirmeleri gereken görevleri almak, Beni 

tanımak ve kendilerini tanımak, ruhlarının yüzyıllardır katlandığı esaretten kurtulmak için kendilerini Bana 

yükseltmişlerdir. 

45 Sizler, sadece Benim merhametimin size verebileceği özgürlüğe kendi içinizde sahip olan 

ruhlarsınız ve kendinizi tamamen yukarı kaldırır ve ruhunuzu Benimkiyle birleştirirseniz artık ne köle 

olursunuz ne de düşersiniz. 
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46 Huzurumu ve sevgimi hissetmenizi ve bu sevgiyle kendinizi güçlendirmenizi istiyorum ki ayağınız 

artık duraklamasın, dağın zirvesine ulaşana kadar daima ilerlesin ─ böylece ruhunuz ve Benim ruhum 

arasında var olan yükselme ve uyum sayesinde, insanlığın sizin aracılığınızla Benim merhametimden 

alacağı pek çok şeyi tanıyabilir ve Benim büyük faydalarımın, Kutsal Ruh olarak size getirdiğim 

vahiylerimin aktarıcısı olabilirsiniz. 

47 Askerler, havariler, öğrenciler ve işçiler olarak yola çıkmanız ve kendinizi kurtuluş anını bekleyen, 

sizin gibi yaşam ekmeğiyle donatılmış sofrayı bulmayı bekleyen çocuklarıma adamanız benim isteğimdir. 

Bu insanlık sadece kötü zamanların acımasızlığını hissetmiş ve zorluklar ruhuna yerleşmiştir. Şimdi 

dünyanın titrediği zamandır, çünkü arınması büyüktür, acı onu sarsar ve yazılı olan Sözümün şimdi 

gerçekleşmekte olduğunun farkına varır. 

48 Bu insanlık şimdi kendi acısının ortasında yeni bir günün ışığını görmek için uyanmaktadır. Ama 

siz, sevgili insanlar, sözümü yerine getirerek, benim tanığım olacak ve bu barış mesajını her yere taşıyacak 

ve herkese bir kez daha kurtuluş yolunu göstereceksiniz. 

49 İsrail: Ruhunuzun karanlıkla verdiği savaş büyük oldu. Benim adımlarımı takip etmek üzere yola 

çıktınız ve karşılaştığınız sınavlar sizi şaşırttı. Bazılarınız Beni anladı ve birbirinizi tanıdınız. Çünkü 

eserimde hiçbir leke olmadığını, kar taneleri kadar saf olduğunu gördüler ve adanmışlık ve ruhani arzuyla 

dolu olarak insanlığın eserimden zevk almasını sağlamak için yola çıktılar. Öğretilerimden beslenen 

diğerleri, sözümün taşıdığı gerçek anlama nüfuz edemediler. Seçtiklerimin her birinden beklediğim 

tamamlanmayı anlamadılar. 

50 Sizi ruhsal olarak birleşmiş görmek istiyorum, size verdiğim sevginin meyvesini yüreğinizde 

bulmak istiyorum, elinizi sağ elimle birleşmiş görmek istiyorum. Hemcinslerinizin arasında benim 

varlığımın kanıtını vermeniz gereken, onlarla ışık ve gerçek dolu açık sözlerle konuşmanız gereken, onlara 

İlahi Ruhumun meskeni olarak kalbinizi göstermeniz ve bu zamanda hazinemden dökülen ruhani 

faydaların getiricisi olduğunuzu bilmelerini sağlamanız gereken zaman yaklaşıyor. 

51 Diril, İsrail, yoluna çıkan karanlığın üstesinden gelmiş bir ışık çocuğu olarak. Dünyaya 

yenilenmenizi, ruhsallaşmanızı gösterin, çünkü size güç bahşettim. İyi örneğiniz ve dualarınızla, uykuda 

olan hemcinslerinizi uyandırın ve onlarla Benim İlahi Ruhumun yaptığı gibi konuşun. Kâfir olmayın ve 

kalpleriniz benim sevgime ve komşunuzun sevgisine karşı katılaşmasın. İyi tohumlar gibi çoğalmanız için 

lütfum ve Kutsal Ruh'un armağanları içinize döküldü. 

52 Ruhunuzun bu süre zarfında Benim hizmetkârım olmak için gösterdiği çabayı kabul ediyorum ve 

günlük çalışmanızın sonunda size kazandığınız ödülü vereceğim: bu, ruhunuzdaki defne çelengi olacak. 

Size söz verdim, eğer Bana birazcık anlayış ve itaat gösterebilirseniz, sizinle birlikte olacağım, sizi 

süsleyeceğim ve ışığın çocukları olarak, bu Üçüncü Çağın seçilmişleri olarak, İlahi Kanımla 

arındırdıklarım olarak, Bana tanıklık edenler olabilmeniz için size hakkınız olanı vereceğim. 

53 Kendinizi incelediniz ve zayıflığınızı ve kusurluluğunuzu gördünüz. İnancınızın eksik olduğu ve 

sınavların sizi gafil avladığı anlar için. Ama varlığınızın en gizli yanlarını gören ilahi bakışlarım karşısında 

titrediniz. 

Benim Yasama, Benim İlahi Görevime göre çalıştığınız ve emek verdiğiniz için Ruhumun size 

sunduğu tebrikleri hissetmenizi istiyorum ve çabalarınız için, denemelerle yüzleşirken ve onları yenerken 

Beni takip etmek için çektiğiniz acılar için, size paha biçilemez değerde bir mücevher emanet ediyorum: 

Benim bilgeliğim. 

54 Kutsal Ruh olarak ışımalarımı içinize akıtıyorum, ama ruhunuzun yücelmesi ve yüreğinizin daha 

fazla ruhsallaşması için her gün bir kez daha çaba gösterin. Çünkü siz İsrail'in, hemcinslerinize karşı saf 

bir ayna gibi olmanız ve yaptıklarınızla Bana tanıklık etmeniz Benim isteğimdir. Ruha kurtuluşun 

meyvesini gösterin, insanlar arasında barış mesajımı iletin. 

55 Size bir havarinin, bir askerin "giysisini" vermek, ruhunuzu lütfumla ve ışığımla süslemek için bu 

zamanda sizi birleştirdim ve bir araya getirdim. Sizin sayenizde eserim parçalanmayacak, alay 

edilmeyecek ya da alaya alınmayacak. Bu sorumluluğu size bırakıyorum ki, sizin örneğiniz sayesinde 

kalabalıklar lütuf yaşamına yükselebilsin, insanlık çağrımı duysun ve Bana gelsin çünkü onları 

bekliyorum. 

56 Işık kılıcım şu anda karanlıkla savaşıyor ve onu yeniyor. Samimiyetle yükselebilmeniz ve İlahi 

İşim içinde Yasamı yerine getirebilmeniz için yolları hazırlıyorum. İnsanlığın acısı ve sefaleti karşısında 
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yüreğiniz sarsılsın diye merhametimin büyük bir kısmını size emanet ettim. Bu zamanda dünyanın çektiği 

tüm acıları ve ruhların sıkıntısını görmenizi sağladım ki, izleyip dua edebilesiniz, gerçeğimi ilan ederek ve 

yüreklerinizde erdemi geliştirerek çalışabilesiniz. 

57 Beni uzakta hissetmenizi istemiyorum, çünkü size ruhsallaşmanız sayesinde hepinizin Beni 

hissedeceğinizi, Beni doğrudan algılayacağınızı söyledim. Ruhunuz Benim sesimi duyacak ve ruhsal 

olarak Benim Varlığımı göreceksiniz. Böylece, ruhunuzun Benimkiyle sonsuza dek birleştiğini göreceğim; 

çünkü Benim İsteğim budur. 

58 Ey İsrail, Bana itaat ve sevgiyle hizmet edebilmek için kendini hazırla. Çünkü gerçek öğrenciler 

olmanız için sizi meshettim. 

59 Şu anda içinizde Kutsal Ruh'un tapınağını inşa ediyor ve Yeni Yeruşalim'e gelişinizi hazırlıyorum. 

60 Size iyi niyetle yaklaşan hemcinslerinize bilgeliğimin meyvelerinden tattırın, onu isteyen herkese 

verin, ilkine ve sonuncusuna verin. Onları esenliğimle besleyin, göz kulak olun ve aranızdaki Varlığımın 

bir kanıtı olarak insanlığa dağıtın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 343 
1 Beni arayan herkese Kendimi merhamet ve sevgi olarak gösteririm. İnsanlar farklı yollarda 

yürürler, ancak İlyas yorulmadan yolu açar ve bu zamanda parlayan bir deniz feneri olarak size kurtuluş 

limanını gösterir. 

2 Sizler, İsrail halkı, Sözümü dünyanın dört bir yanına taşıyacaksınız, fırtınalı denizin dalgalarından 

korkmadan, insanlığı karıştıran anlaşmazlıklara aldırmadan yola çıkacaksınız. Ruhunuza emanet ettiğim 

sevgi silahlarıyla kendinizi savunacaksınız ve Benim Yasamla karanlığın sargısını kaldıracaksınız. Bu 

şekilde, insanlık Beni tanıyacak ve aynı şekilde Benim sevgili halkımın bir parçasını oluşturacaktır. 

3 Dostlarınıza karşı böbürlenmeyin, alçakgönüllü olun ve onlara iyi örnekler gösterin. 

4 İnsanlık her zaman benim merhametimi takdir etmedi, evrende var olan her şeyi yaratan O'nu 

yanlış değerlendirdi. Üstat size her şeyin nedenini açıkladı, öyle ki benim Yasamı yerine getirerek 

yaratılışla uyum içinde olabilesiniz ─ size acı vermeyen ama ruhunuzu ebedi huzura götürecek olan o 

Yasa. 

İnsanlar farklı yasalar oluşturmuş ve komşularına farklı yollar göstermişlerdir. Ama onlar sadece acı ve 

karmaşa yaşadılar ve büyük kalabalıklar uçurumlara düştüler. 

5 İnsan ırkının kötülüğüne bir sınır koyacağım ─ ulusları bölenlere. Birleşecekler ve masum 

hayatları biçmeyi bırakacaklar. Dul kadınlara, savunmasız ve yetim olarak yollarına devam eden çocuklara 

bakın. Bu ağıt Bana geliyor, ey sevgili halkım! 

6 Körlükleri içindeki insanlar acıya yenik düştüklerinde Benim İlahi Adıma küfrederler. Onlara 

kusursuz merhametimden dolayı verdiğim nimetler, çektikleri acıların nedeni mi? Hayır, çocuklarım. 

Bunun nedeni kendi günahlarıdır. 

7 Yaşadıkları tüm acılar itaatsizlikleri sayesinde elde ettikleri meyvelerdir. Ancak siz, halkları 

sevgiye, uyuma ve şu anda onlara sunduğum barışa yönlendireceksiniz. 

8 İnsanlar arasında sahte Mesihlerin ortaya çıkacağını ve aranızdan da birçok kişinin kandırılarak 

günaha gireceğini ve insanlığın kafasını karıştıracağını size duyurmuştum. Ama her ruh Benim yargı 

kürsümün önüne çıkmak zorunda kalacak ve o zaman ona Benim emrimle, Benim talimatımla ne yaptığını 

soracağım. Ruhlara, dünyaya getirdikleri sevgi ve merhametin nelerden oluştuğunu da soracağım. 

Işığım insanlığı günahlarından kurtarmak ve gözlerindeki karanlık bandı çıkarmak için karanlığı 

dağıtacak. Böylece, sevgim ayartılmayı reddetmenize yardım edecek, böylece herkes sizin için 

işaretlediğim ışık yolunu görebilecek. 

9 Savaş yaklaşıyor, ey sevgili İsrail! Ancak insanlık arasında ortaya çıkacak dünya görüşleri 

karmaşasında, maneviyat ve sevgi örneği oluşturarak ve insanları materyalizme bağlayan zincirleri kırarak 

bir barış gökkuşağı gibi olacaksınız. Alçakgönüllü sözlerle konuşmalı ve yasayı ruhunuzda 

göstermelisiniz. Bu şekilde dünya sizi tanıyacaktır. 

10 Eğer hazırsanız, ileri gitmeli ve örneğinizle ruhani Teslis-Meryem standardını yüksek tutmalı, 

inanç, umut ve merhamet getirmeli, insanlığın acısını dindirmek için denizleri, gökleri, çölleri ve vadileri 

aşmalı ve acı kadehini içenlere huzurumu getirmelisiniz. 

11 İnsanlar birbirlerini sevsinler, artık kendileri için altın bir buzağı yaratmasınlar, onları doğru 

yoldan uzaklaştıran fanatizmi ve putperestliği beslemesinler diye, Birinci ve İkinci Ahit'le birlikte tek bir 

sevgi ve merhamet öğretisi oluşturan Üçüncü Ahit'te size ışık, talimat ve emirlerimi verdim. 

12 Ruhları kurtarıyorum ki artık ayartılmanın onları inandırdığı gereksiz ve kötü şeylerden 

beslenmesinler. Bu senin savaşın, ey İsrail! Sevgim yeryüzünün tüm yollarında açığa çıkacak ve hiç kimse 

ruhunuza yerleştirdiğim merhameti sizden alamayacak. 

Ben size sevgiyle konuşmayı öğretmek için inen, sizi esenliğiyle cesaretlendiren, sözünü silinmez 

harflerle yüreğinizin en gizli yerine kazıyan Babanızım. 

13 Beni kendinize örnek alabilmeniz için yumuşak başlılıkla geldim. Peygamberlerin söylediklerini 

yerine getirmek için çeşitli ses taşıyıcıları aracılığıyla konuşuyorum ve Benimle olduğunuzda huzur ve 

rahatlık hissediyorsunuz. Bu Üçüncü Çağ'da ruhunuza emanet etmek üzere büyük ruhani hazinelerle 

döndüm. 



U 343 

34 

14 Üstat olarak size öğretilerimin kitabından bir sayfa daha veriyorum. Sözümde size teselli ve lütuf 

dolu bir yaşam veriyorum ki, sizi ruhsal olarak Bana götürecek ve gerçek mutluluğu bulacağınız yolda 

ilerlemeye devam edebilesiniz. 

15 Huzurumu hissetmeye ve sesimi varlıklarının en iç kısmında duymaya, bu huzurun habercileri 

olmaya kendilerini hazırlayanların sayısı azdır. 

16 Sizler İlk Çağ'da Kuzu'nun Kanıyla işaretlenmiş olan halkımsınız ─ Firavun'un esaretinden 

kurtardığım halkım. 

17 Zaman içinde ruhunuz farklı dünya bedenleri vasıtasıyla evrimleşti. Yaşadığınız acıyı sadece ben 

biliyorum. Ancak edindiğiniz deneyimler sayesinde Baba'ya daha da yaklaştınız. 

18 Şimdiki zaman, yarın ruhani vadide acı çekmemeniz için telafi ile işaretlenmiştir. Ruhunuzu tüm 

zincirlerinden kurtarmaya geldim ki Bana yükselebilsin ve Baba'nın sizi beklediği ilahi yuvaya ulaşabilsin. 

19 Sana olan sevgim büyük. Artık yolunuzda acı çektiğinizi ve ağladığınızı görmek istemiyorum. 

Sizin için hazırladığım yolda yasalarımı uygularken sizi mutlu ve sevinçli görmek istiyorum. Ruhani 

dünyam zor görevinizi yerine getirmenizde size yardımcı olmaya hazır. 

20 Benim Sözüm ruhunuz için ilahi bir tesellidir. Benimle birlikte olabilmeniz için onu her zaman 

kalbinizde taşıyın. Eğer Benim çalışmalarımı küçümserlerse, sizi süslediğim "giysiyi" yırtarlarsa, insan 

kardeşlerinizi bağışlayın. Bu işi bana bırakın. Üstadınız gibi iyi bir örnek olun ve göreceksiniz ki 

hemcinsleriniz artık huzurunuzu bozmayacak ve sadece bu kadar yüce gönüllülüğe nasıl ulaştığınızı 

sormak için size gelecekler. 

21 Acıya alışman benim isteğim değil. Eğer bu sizi arındırdıysa, buna ihtiyacınız olduğu içindir. Artık 

deneyim kazandığınıza göre, benim huzurumu arayın ve yolumu izleyin. Sözümün insanlar arasında 

yayılması için yorulmadan çalışın. 

Onlar bu tohumun çiçek açacağı ve meyve vereceği hazırlanmış tarlalardır. Çünkü bu Üçüncü Çağ'da 

ruha bahşettiğim lütfa sahip olan üç kalbin bulunduğu her yerde, onlara sıcaklığımı ve okşamamı vermek 

için ineceğim. Onlar Bana ait olan, Benim çağırdığım ruhlardır ─ onlar fanatizmi ve putperestliği 

besleyenler ve çeşitli inanç ve ayinlerden seçtiklerimdir. 

22 Sevgili insanlar: Her zaman ruhunuzu çağırdım, ama ilahi emirlerimi yerine getirmek için maddi 

doğanızda nasıl ustalaşacağınızı bilmediniz. 

23 Hepiniz cennet merdiveninin yedi basamağının her birinin enkarne ruhlar için ne anlama geldiğini 

anlamıyorsunuz. Bunlar her bir ruhun başarması gereken evrimi ifade eder çünkü Ruhumdan çıktığınız 

gibi saf olarak Bana dönmelisiniz. Ama çeşitli reenkarnasyonlarınızda ruhunuzu lekelediniz ve emirlerime 

itaat etmediniz. Bu nedenle, sevgili çocuklar, telafi etmek için tekrar dünyaya geldiniz. 

24 Sizi o ruhsal düzlemlerde duydum ─ Yasamı yerine getirmediğiniz için pişmanlık dolu. Bana şöyle 

dediniz: "Baba, Baba, emirlerini yerine getirebilmem için bana dünyevi bir beden bağışla." Ben de size bu 

fırsatı verdim, görevinizi yeni bir bedende yerine getirebilmeniz için sizi bu dünyaya gönderdim. 

25 Şu anda sözümü yalnızca temsil ettiğiniz az sayıdaki kişi mi duyuyor? Gerçekten değil! Bedensiz 

ruhlar da bu mesajı alırlar. 

26 Her zaman, Benim İradem olduğu için, size tek bir Yasayı, sizi İlahi Sevgisiyle kurtarmış olan tek 

bir Tanrı'nın tek bir Emrini bildirmek üzere Kendimi size açıkladım. 

27 Benim Kanunum sevgi ve merhamettir. Zaten İlk Çağ'da, aynı şekilde yönetilmeniz için Musa 

aracılığıyla size verildi. 

İkinci Çağ'da öğrencilerime ikinci vahyimden söz ettim ve onlar Bana şunu sordular: "O zaman 

gelişinin ne gibi belirtileri olacak?" Ama onlara insanların birbirlerini reddedeceklerini, büyük ölümcül 

savaşlar olacağını, birbirleriyle savaşacaklarını, kötülüğün çoğalacağını söyledim. 

Bugün size söylüyorum: Çocuklara erken yaşta kötülük bulaşıyor, ne evlerde ne de uluslarda huzur var. 

Ebeveynler çocuklarına saygı ve ahlak konusunda iyi bir örnek vermiyorlar. Ruhum tüm bunlardan ne 

kadar acı çekiyor! 

28 Sevdiklerinize ışığı gösterebilmeniz, onları karanlıkta bırakmamanız için Sözüm sizinle birlikte 

oldu. Körlüğü ve cehaleti ortadan kaldırabilmeniz için size ışık verdim. 

29 Ruhunuza yücelik vermeye geldim ─ sevgim olan yasamın yerine getirilmesinde temellenen bir 

yücelik. Ancak Üstadınızı takip etme görevinizi yerine getirerek bu yüceliğe layık olduğunuzu 

kanıtlamalısınız. 
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30 Kendimi ses taşıyıcıları aracılığıyla tanıttım çünkü aç ve susuz kalmanızı istemiyorum, çünkü 

Benim Sözüm sonsuz yaşamın Ekmeğidir. Bu, İkinci Çağ'dakileri örnek alan iyi öğrenciler olabilmeniz 

için size verdiğim ışık ve talimattır. 

31 Çok sayıda dinleyici yanılıyor ve ses taşıyıcısını benim ilahımmış gibi kabul ediyor. Hayır, sevgili 

çocuklar. Ben bu kelimenin anlamındayım, size mükemmellikten gönderdiğim ışığın içindeyim. 

32 Ben Sevgi Baba'yım ve ruhunuzun tırmanabildiği basamakları oradan göstermek için sizi sabırla 

dağın zirvesinde bekliyorum. Ancak çok zayıf olanlarınız çeşitli mezheplerin ve dini cemaatlerin 

temsilcileri tarafından aranacaktır. 

33 Hepiniz Benim gerçek kullarım olamayacaksınız, hepiniz güçlü olamayacaksınız. Bu sınav 

geldiğinde, birçoğunuz Efendiye ait olduğu halde Beni inkâr eden sevgili öğrenci gibi Beni inkâr 

edeceksiniz. 

34 Kendimi ses taşıyıcıları aracılığıyla size bildirdiğim süre çok kısadır. Ama ayrılışımdan önce sizi 

güç ve kuvvetle dolduracağım ki, karanlık sizi sarmasın ve uçuruma düşmeyesiniz. Yüksek Ötelerden size 

teşviklerimi ve Ruhsal Dünyamın büyük ev sahiplerini size yardımcı olmaları için göndereceğim. 

Kendinizi sevginin silahlarıyla savunmalısınız. 

35 Size ışık kıvılcımlarının büyük kalabalıklara ulaşacağı bu silahları verdim. Her zaman sizi 

savundum ve Kendimi sizden ayırmadım. Ancak bu zamanda artık Beni bir ses taşıyıcısı aracılığıyla 

duymayacak ve vahyimi ruhtan ruha alacaksınız. 

36 Benim Yasam insan tarafından dikte edilmemiştir, Benden çıkmıştır. Ama dünya, Benim 

öğretilerimden yola çıkarak, kendi anlayışına göre çeşitli dinler, inançlar ve ayinler yarattı ve böylece 

insanlığa "Doğru yol budur" dedi. Ama ben dinler yaratmadım, ama size her zaman Yasa'yı gösterdim. 

37 Bunu sizin için unutulmaz kılmak için, Bedenimi ve Kanımı sizin için verdim ve bu İlahi Sevgi 

kurbanı size sonsuza dek şunu söyleyecektir: "Birbirinizi sevin." 

38 İsrail'in gerçek halkı Ruh'tan ötürüdür ve onlara Sözümü bol bol verdim ki, yoldan sapmasınlar ve 

İşimi ışık ve sevgi kılıcıyla savunsunlar. 

39 Bedeninize hitap etmedim, çünkü o görevini tamamladıktan sonra toprağa gömülecektir. Bu 

nedenle size söylüyorum: Ruhunuzun giysisini korumak için çaba gösterin ve onu komşunuz için iyi 

işlerle süsleyin. 

40 Seni ilahi aşkla seviyorum. Size tekrar söylüyorum: hatalarınızı affettiğim gibi, insan 

kardeşlerinizi de affedin. Size ihanet etmiyorum ya da sizi kınamıyorum. Seni kalbinin ve ruhunun 

derinliklerinde okşuyorum. Size karşı suç işleyenlerin işini Bana bırakırsanız, zamanı gelince her birinin 

yaptıklarını kusursuz adaletimin terazisinde tartacağım. 

41 Yüzünüzde sadece nezaket ve gülümseme olsun ki, bu dünyanın karanlığını taşıyanlar sizin 

örneğinizle boyun eğsinler ─ böylece onlara cankurtaran sandalını gösterenler siz olun ve Bana ait olan 

ruhları kurtarın. 

42 İnsanların alaylarından korkmayın; ona benim talimatlarımı verin ve krallığımın bu dünyaya ait 

olmadığını söyleyin. Bu dünyayı yaratan Tanrı onları duymuyor, onlarla konuşmuyor ya da dini 

toplulukların inandığı şekilde O'nu görmüyorlar. Ama ben her şeyi duyuyorum, her şeyi görüyorum ve her 

şeyi biliyorum. Her kalbin Bana alegorik bir şekilde ne sorduğunu bilirim. İkinci Çağ'da söylediğim gibi 

bugün de size şunu söylüyorum: "Yol, Gerçek ve Yaşam Ben'im." 

43 Hasta kişiye dönün ve ruhtan ruha Bana yükselirken sevginizi ve merhametinizi onda bırakın. 

İkinci Çağ'a ilişkin örneklerimi kendinize model olarak alın. Duyarlılığı kalbinize indirdim, size ışık ve 

şifa armağanı verdim. Ruhunuzu yükseltin ve ben de sizin aracılığınızla hastalara şifa vereyim. 

44 Taştan kiliseleri arzulamıyorum, ruhunuzda ve yüreğinizde ruhanilik olduğunda içinde yaşamak 

için kiliseyi arıyorum. 

45 1950'den sonra dua evlerimde toplanacak ve ruhanileşmenin içinizde olabilmesi için kendinizi 

hazırlayacaksınız. Sözümü artık insan aklı aracılığıyla duymayacaksınız, ama Benimle ruhtan ruha sohbet 

edebileceksiniz ve şarkılarınız ruhunuzun yükselişi olacak. 

46 Sınavlar ağır olacak ve hepiniz sağlam duramayacaksınız. Birçoğunuz uçuruma düşecek ve 

karanlığı delmeniz için size verdiğim ışığı kaybedeceksiniz. Ama sebat eden ve kararlılığını sürdüren 

sizler cennetime layık olduğunuzu kanıtlayacaksınız. Ben size talimatı veriyorum ama onu çalışmak ve 

kavramak size kalmış. 
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47 İsrail: Size merhamet üstüne merhamet gösterdiğim 66 yıl geçti. Beni Sevgi olarak tanıyabilmeniz 

ve Yasamı yerine getirebilmeniz için size lütuflarımı bahşettim. 

48 Ruhunuzla konuştum ve onu hazırladım ki İlahi "Sözüm" insan zihni aracılığıyla kendini göstersin 

─ öyle ki bu tezahürün son anı geldiğinde Bana şöyle demeyesiniz: "Öğretinizden hiçbir şey anlamadık, 

biz hala bize emanet ettiğin misyonun sorumluluğunu anlamamış çocuk öğrencileriz." Bu nedenle, sevgili 

insanlar, sizi asla terk etmedim ve yorulmadan size Sözümü verdim ve bu ana kadar Evrensel Işınım size 

inmeye devam ediyor. 

49 Ben Mükemmellik'im, Ben Yaşam'ım, Ben Sevgi'yim ve bu yolda yoldan sapmanız, sizi günahın 

pisliğinden çekip çıkardıktan sonra tekrar eski yollara sapmanız, lütfumu kaybetmeniz ve insanlığın 

ahmaklığı ve materyalizmiyle karışmak üzere karanlığa geri dönmeniz Efendinizin isteği değildir. Hayır, 

sevgili 

İsrail, Benden aldığınız sonsuz lütfu insanlara kanıtlayabilmeniz için sizi ruhani, Üçlübirlikçi-Meryem 

halkı olarak adlandırdım. 

50 Size birçok peygamberlikte bulundum ve dedim ki: Ey İsrail, kendini hazırla, çünkü sahte 

Mesihlerin aranızda olacağı zamanlar gelecek. Sıkıntı çekeceksiniz ve kulaklarınıza insanların etkili 

sözleri ulaşacak ve sonra, eğer hazırlıksızsanız, ayartılma ağlarına düşeceksiniz. Kendinizi mirastan 

mahrum bırakacak ve Benim lütuf hediyelerimi esirgeyeceksiniz. Size verdiğim ekmek çöpe atılacak ve o 

zaman kendinizi gerçekten aç, muhtaç ve perişan hissedeceksiniz, ancak bu Benim İlahi İradem değildir. 

51 Bu nedenle, İsrail, size Sözümle doğru yolu gösterdiğimi, İsteğimi yerine getirebilmeniz, iyi örnek 

olan ve görevlerini sadakatle yerine getiren öğrenciler olabilmeniz için size Yasamı verdiğimi kabul edin. 

52 Sizden imkânsız bir şey istemiyorum. Sizden beklediğim her şey mümkün. Size yüklediğim 

çarmıh omuzlarınıza ağırlık yapmayacak ve eğer zaman zaman bunu ağır hissediyorsanız, bunun nedeni 

Üstadınızı anlamamış olmanız ve kendinizi materyalizminizden kurtaramamış olmanızdır. 

53 Birinci Çağ'da Musa İsrail'in başında durarak kırk yıl boyunca İsrail'i çölden geçirip Kenan 

diyarına götürdü. Ancak itaatsizlik, inançsızlık ve materyalizm yüzünden bazıları küfretti, bazıları dinden 

döndü ve bazıları da isyan etti. Ancak Musa bu durumda onlarla bilgelik ve sabırla konuştu, böylece En 

Yüce Olan'ın isteğini ihlal etmediler, ama itaatsizliklerine bakmadan gökten kudret helvası yağmasına ve 

kayadan su fışkırmasına neden olan Baba'ya karşı alçakgönüllü ve itaatkâr oldular. 

54 Sevgili insanlar, bu örnekleri size bildiriyorum ki, doğru yolda yürüyesiniz ve yan yollara 

sapmayasınız, çünkü o zaman kendinize acı verirsiniz. Sizi doğru yola koydum ki, mücadele edip 

çalışasınız ve kendinizi Benim merhametime ve sonsuz şefkatime layık hale getiresiniz, böylece 

gezintilerinizin sonunda Vaat Edilmiş Toprakları bulabilesiniz. 

55 İlahi Sözümün ses taşıyıcılarının zihinleri aracılığıyla kendini göstermeye devam etmesini Benden 

isteyeceğiniz zaman gelecek ve size verdiğim sembollerin önünde diz çökerek İlahiyatın ışınlar halinde 

aşağı inerek sizinle Yasa hakkında konuşmasını ve size yola devam etmeniz için sevgi bahşetmesini 

isteyeceksiniz. Ancak bu gerçekleştiğinde, tıpkı İkinci Çağ'da olduğu gibi, İsa'nın ayrılış zamanı 

belirlendikten sonra, sesimi artık bu biçimde duymayacağınızı hatırlayacaksınız ve o andan itibaren 

Varlığımın sizinle birlikte olduğunu ve duyusal esaretiniz sayesinde Sözüme alıştığınızı fark edeceksiniz. 

56 Senin uyanışın, İsrail, geç olacak, çok geç olacak ve bu benim en sevgi dolu Babamın Kalbinin çok 

acı çekmesinin nedeni olacak. 

57 Sevgili insanlar, ruhunuzu sevindirmek istiyorum ─ Bana ulaştığınızda, size şöyle diyorum: 

"Sevgili çocuklar, ödülü alın. Sevgim şakaklarınıza defne çelengini yerleştirir ve size Cennetimin 

kapılarını açar, böylece sevgimde Baba'da olan mutluluğun tadını çıkarabilirsiniz." 

58 İnsan iradesi öne çıkıyor ve İlahi Sözümün insanın anlama yetisi aracılığıyla kendini bildirmeye 

son vermeyeceğini, Evrensel Işınımın 1950'den sonra bir süre daha ses taşıyıcıları aracılığıyla inmeye ve 

kendini bildirmeye devam edeceğini iddia ediyor. 

Bu bedenlerde enkarne olan ruhlar tarafından büyük bir hata ve büyük bir günah işlendi, çünkü Benim 

Mükemmellik olduğumu unuttular ─ Benim amansız Yasa olduğumu unuttular ─ Benim Sözümün bir 

Kralın sözü olduğunu ve geri alınmayacağını unuttular. Çünkü size kraliyet yıldızının parlamayı bırakır 

bırakmaz sözümün evrende yerine gelmeyeceğini söylemiştim. 

Ama insan aklı aracılığıyla tezahürümün sona ermesi için size bir zaman belirttim ve bu gerçekleşecek. 

Ama aynı zamanda sizi terk etmeyeceğimi, hazırlığınızı göreceğimi ve müritlerin duasını duyacağımı da 
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söyledim ─ son anda son talimatları vermem gerekenler, böylece rehberliğe sahip olabilirler ve yeni 

nesilleri bu dünyayı sevgi, anlayış ve merhametle hazırlanmış olarak terk etmeye hazırlamak için son ana 

kadar bu dünyada onlara verdiğim yaşamı nasıl kullanacaklarını bilebilirler. Sevgili halkımın üzerinde 

yürüyeceği yolları ben açacağım. 

59 Size doğrusunu söyleyeyim, 1950'den sonra artık bu tezahüre sahip olmayacaksınız ve eğer insan 

Benim İradem'e itaatsizlik etmeye ve Eseri dünyaya vermek için kendi keyfine göre şekillendirmeye 

kalkarsa, bunun hesabını Benim önümde vermek zorunda kalacaktır. Sizi hazırladım ve size söyledim, 

sevgili insanlar: Benim isteğime itaat edilecek, Sözüm her zaman yerine getirilecek ve size söylüyorum: 

Artık onu bu şekilde duymayacağınız zaman gelecek. Bu nedenle, Sözümü kalplerinizde biriktirin ve bu 

bildirilerin anlamını koruyun. Çünkü yarın Baba'dan boşuna isteyeceksiniz, çünkü Evrensel Işınım artık 

Beni insanın anlama yetisi aracılığıyla tezahür ettirmek için inmeyecek. 

60 Hazırlanın, itaat edin, çalışın ve size verdiklerimi hemcinslerinize verin. Herkesin uyanabilmesi 

için konuşun ve İyi Haber'i verin. Ama materyalist bir çalışma yaratmak ve bunu Benim Yasama eklemek 

isteyenler, Üstadın ses taşıyıcıları aracılığıyla Kendisini duyurmaya devam edeceğini iddia ederek, bunun 

için çabalarlarsa, arzuları büyükse, sadece sahte tezahürler duyacaklardır. 

61 Bugün, Kutsal Ruhumun ışığı sizinle olduğu için, İsrail halkı ─ Efendiniz gibi savaşın ve çalışın. 

62 Benim bilgeliğim büyüktür, ama sizin göreviniz benim sözümü incelemek ve yorumlamaktır. 

Mücadele etmeye ve çalışmaya başlayın, çünkü yolunuzda ışığımı, talimatımı arzulayan biriyle 

karşılaşacaksınız. Soysuzlarla, alçakgönüllülerle ve aynı zamanda yüceltilmişlerle karşılaşacaksınız ve 

hepsiyle konuşmalı ve onlara eserimi göstermelisiniz. Kalplerinin kapısına yaklaşın ve kapıyı bir, iki ve 

üçüncü kez çalın. Ancak kapalı kalmaya devam ederlerse, o zaman devam edin. Sizi dinlememekle 

kalmayıp alay da ediyorlarsa, sabırlı olun ve cesaretlendirilmeye, teselli edilmeye, ruhlarına merhem 

sürülmeye ihtiyacı olan kalabalıklara gidin. Onlara yaklaşın ve sözlerimle onları "meshedin". 

63 Kendinizi zihninizi karıştıran her şeyden uzaklaştırın ve ruhunuzun Tanrınız ve Rabbinizle temasa 

geçebilmesi için kendinizi duaya adayın ve kör olan hemcinslerinize örnek olun ─ onlara ruhanileşmeyi 

gösterin. Zihinleriniz aydınlanacak ve böylece benim gerçeğimle kalabalıkları nasıl eğiteceğinizi 

bileceksiniz. 

Senin sözlerinle rahatlayan kalpler var; böylece tüm insanlığı uyandıracaksın. O zaman artık ne 

bencillik, ne kötü niyet, ne acı, ne de anlaşmazlık olacak ve Benimle birlikte olduklarında onlara şöyle 

diyeceğim: Ruhunuzun gelişimi için ışığımdan bir zerre almak üzere Efendiye gelenler ne mutlu size. 

64 İnsanlar benim sözlerime aç. Kapımı çalanlar, yeni nesilleri kabul edebilmeniz için size emanet 

ettiğim ihtiyaç sahipleridir. 

65 Her gün meditasyon yapın ve Benimle ruhtan ruha iletişim kurun. İlyas aracılığıyla yollar 

hazırlandı, o sizi bir deniz feneri gibi aydınlattı. O yalnızca bu Üçüncü Çağ'da Benim tezahürümün öncüsü 

olmakla kalmadı ─ onun görevi yalnızca sonsuzlukta sona erecek. 

66 1950'den sonra, Beni duyan kalabalıklardan bazıları Benimle birlikte olmaya devam edecek ve 

diğerleri farklı yollarına gidecekler. Benim seçtiklerim de öyle olacak: Bazıları ruhsallaşma yolunda 

ilerleyenleri birleştirmek için aceleyle yola koyulacak, diğerleri ise yine materyalizmlerinde ısrar 

edeceklerdir. 

67 Gerçek müritlerim hazırlıklı olarak yola çıkacak ve emirlerimi sadakatle yerine getireceklerdir. 

Sodom ve Gomorra'da temizlenecek toprakları terk etme emrimi aldığında kendini nasıl temiz tutacağını 

bilen Oğlum Loth gibi olacaklar. Öğrencilerim de her sınavdan sağ çıkacaktır. 

68 İbrahim'in örneğini her zaman ruhunuza kazıyın: Ondan kendi oğlunu kurban etmesini 

istediğimde, Bana güvendi ve Bana büyük imanını ve itaatini gösterdi. Ama sevgili oğlunu kurban etmek 

üzereyken, elini tutması için ona meleğimi gönderdim. Sonra, imanı ve itaati uğruna, insanlığın onun 

aracılığı ile iyiliğe kavuşacağına dair ona büyük bir söz verdim. Bununla birlikte, sizden kurban olarak 

ölmenizi istemedim ─ Ben size sadece İbrahim'i hatırlatıyorum ki, imanında ve itaatinde onu örnek 

alasınız ve size Sonsuz Yaşam'a kavuşacağınızı vaat ediyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 344 
1 Her gün önünüze açık bir kitap olarak koyduğum Sözü işitiyorsunuz. Onun içeriğini size 

açıkladım, size samimiyet ve ışık getirdim. Sizi dönüştürmek için size Sözümün ve sevgimin özünü 

verdim. 

2 Ne mutlu size ki, Eserimin bağrında yükseldiniz. Yarın insanlığa Bana tanıklık edecek olanlar 

sizler olasınız diye ruhani bakışlarımı sizin üzerinize sabitledim. 

3 Size getirdiğim Söz'ün bir kısmını almak için farklı uluslardan pek çok kişi gelecek. Bu 

cankurtaran sandalını göstereceğim kişiler muhtaçlar ve kazazedelerdir. 

Günahkârları diğer günahkârları kurtarmak için kullandığımı düşünün. Bugün onlar kristal suların 

fışkırdığı kayalardır, onlar Benim ağılımdaki koyunlardır, onlar Benim Seçilmiş Halkımın kabileleridir. 

Onları kullandım ve hizmetime adadım. Onlar, Baba'ya tapınmak ve O'na kalplerinin çiçeklerini sunmak 

için tek bir duada birleşen Üçlübirlikçi-Meryan Ruhanileridir. 

Ruhları mükemmelleşsin diye merhametimi ve ışığımı onların içine yerleştirdim. Onlar, aracılıkları 

vasıtasıyla insanlığa iletmek ve almak için seçilmiş olanlardır. Onlar benim askerlerim, işçilerim, bu 

Üçüncü Çağ'daki öğrencilerim. Berrak su kaynağını ve saf meyve ağacını onların bakımına verdim. Çölü 

bir kez daha geçmek için yeterli inanca sahip olanlar onlardır. İlyas gibi, büyük kalabalıkları çağırmak için 

yola çıkacak olanlar onlardır. 

4 İsrail'in seçilmiş halkı: Sizler, Efendimiz'in verdiği görevle, hemcinslerinize Benim hakkımda 

tanıklık etmekle görevlendirildiniz. Sizler insanlık tarafından tanınacak olan güçlü İsrail'siniz, çünkü 

üzerinize lütfumu ve Kutsal Ruh'un ışığını yağdırdım. 

5 Bu zamanın boşa gitmesine izin verme, İsrail. Zayıf ve muhtaç olmamanız için, gelecekte Benim 

öğretime bol bol sahip olmanız gerekir. Ayrılışımdan sonra kendimi sizden ayırmayacağımı size söyledim. 

Ama bu nedenle kendinize fazla güvenmeyin ve şu anda insan aklı aracılığıyla size emanet ettiğim 

sözümün dikkate alınmamasına izin vermeyin. Şimdiden kendinizi hazırlamanızı istiyorum ki sizi 

insanlığa gönderdiğimde mesajımı sezgisel olarak alabilesiniz ve varlığımı ruhsal olarak hissedebilesiniz. 

6 Kendini nasıl hazırlayacağını bilen herkes benim sözcüm olacak. Bu 1950 yılı sona erdiğinde, 

gözleriniz birçok harikayı görecek, çünkü insanlığın ihtiyacı büyüktür. 

Kendini savaşa hazırla İsrail, ama bu İlahi Davanın tam bilgisiyle. Çünkü dünyanın hatalarını 

temizlemeniz ve hâlâ onların aracılığı ile Kendimi tanıttığımı söylemeye devam edecek olan ses 

taşıyıcılarının zihinlerindeki saplantı ve karışıklığı ortadan kaldırmanız gerekecek. Ama o zaman 

zihinlerde Benim ışığım olmayacak, size verdiğim gibi teselli ve bilgelik sözleri vermeyecekler. 

7 Sınırlısınız ve insan kardeşlerinizin planlarına ve düşüncelerine nüfuz edemezsiniz. Ama Baba 

delici bakışlarıyla yarın olacak her şeyi görebilir. 

8 Sizlerin benim gerçek öğrencilerim olmanızı, doğru yolu gösterebilmenizi, İşimi insanlığa sunacak 

elçilerim olmanızı istiyorum. İçinizde taşıdığınız ışıkla karanlığı dağıtın ve ışığın çocukları olduğunuzu 

gösterin. 

9 Yolunuza çıkan denemeler karşısında cesaretinizi kaybetmeyin ve size yaklaşanlara karşı utangaç 

olmayın, çünkü onlar Tanrısallığımın önünde kendilerini iyi işlerden yoksun bulan ruhsal olarak muhtaç 

kişiler olacaktır. Sizler, size gösterdiğim merhametle övünmeden, dudaklarınızdan sevgi ve ışık 

sözcüklerinin dökülmesine neden olarak, hemcinslerinizin acılarını dindirmeye ve kalplerini hazırlamaya 

hazır alçakgönüllü kişiler olmalısınız. 

10 Sende yalan görmeyeceğim İsrail, çünkü bir gün ortaya çıkacak ve o zaman dünya diyecek ki, 

"Bunlar Efendi'nin öğrencileri mi? Eğer onlar sahte öğrencilerse, o zaman Üstat da sahteydi ve yalanlarını 

onlara aktarmak için onların arasında yaşıyordu." 

11 İyi işler yaparak, yenilenerek ve ruhsallaşarak Benim gerçeğime tanıklık etmelisiniz. İnsanlığın 

yarın Bana şöyle demesini istemiyorum: "Seçtiklerin, İlahi Sözü almış olmalarına rağmen, acılarımızda 

teselli bulmayı ve hastalıklarımızı iyileştiren merhemi almayı isteyen bizlere neden merhamet 

göstermiyorlar?" 

Tüm bunları, bu kalplerde imanı beslemek ve dünyanın sizi tanıması için yapmaya çağrılıyorsunuz. 

12 Göreviniz, gezginlerin ağacın serinliğini hissetmeleri ve çılgınca rotalarından kurtulmalarıdır. 

Ancak Ben onlarla ruhsal olarak konuşacağım, pişmanlık duymalarını ve İlahi Ruhumun önünde 
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günahlarını itiraf etmelerini sağlayacağım. O zaman onları kollarımı açarak kabul ettiğimi ve hala büyük 

günahkâr olmalarına rağmen onları reddetmediğimi anlamalarını sağlayacağım. Ruhsal olarak sesimin 

onlara şöyle dediğini duyacaklar: "Sevgili çocuklar, sizin için büyük üzüntü duydum, ama şimdi kendinizi 

yenilemeniz ve ruhunuzun özgürleşmesine izin vermeniz için uygun zaman." Bütün günahlarından tövbe 

etmelerini ve kötülüklerinden utanmalarını sağlayacağım. 

13 Bu nedenle ey İsrail, Yasam yüreğinde yazılı kalsın diye sana her gün öğretiyorum. Vicdanınız 

aracılığıyla sizinle konuşacağım ve yasamın uymadığınız buyruğunun ne olduğunu size göstereceğim ve 

bu şekilde, adım adım, bilgeliğimle dolu yenilenmiş insanlar olacaksınız. 

14 Dönüşümünüzü kendiniz yaşayacaksınız, daha önce kim olduğunuzu ve şimdi ne olduğunuzu 

göreceksiniz ve o zaman en katı kalpler bile sözlerinizi kabul edecek. Onların danışmanları olacak ve 

yüreklerinizdeki saflıkla onlara iyilik yapacak ve onlara doğru yolu göstereceksiniz. 

15 İnsanlık kör rehberlerden nasıl bir rehberlik bekleyebilir? Sadece sizden, ışığın çocukları olan 

sizlerden bunu alacaklar, çünkü Kendimi sizin aracılığınızla açıklayacağım. 

16 İnsanlar arasındaki büyük sınavların yaklaşmakta olduğu zaman gelecektir. Ancak benim 

korumam altında olan sizler, çalışmayan ama yine de beslenen kuşlar gibi olacaksınız. O zaman insanlık 

bu kadar büyük felaket ve sefaletin ortasında yaşama cesaretinizi korumanıza ve Bana itaat ettiğiniz için 

karanlık güçlerin sizi ele geçirmemesine hayret edecek. 

17 Sizler, insanların acılarını dindirmek, uzun zamandır ruhlarını namaza kaldırmadan duran kâfirlere 

namaz kılmayı öğretmek için görevlendirilenlersiniz. 

18 Ancak bunun için kendinizi her gün daha fazla ruhsallaştırmalı ve kendinizi maddeselleşmeden 

kurtarmalısınız. Çünkü ben sizin aşırı ruhçu olmanızı istemiyorum, hayır. Fanatizm Benim gözümde 

iğrenç bir şeydir ve aranızdan yok etmek istediğim şey de budur. Vicdan size her şeyle nasıl uyum içinde 

yaşayacağınızı söyleyecektir. 

19 Bu kelimeyi duyacağınız zaman çok kısa. Bu nedenle, öğretilerimi anlayabilmeniz ve 

hazırlanabilmeniz için onları kavramanız benim isteğimdir. 

20 Size yazılı olarak korunacak ve yarın tadını çıkaracağınız talimatı veren İlahi Üstattan öğrenin. 

Çünkü Üstadınızı insan zihni aracılığıyla duyacağınız zaman zaten kısadır. 

21 Baba'nın merhameti ruhlarınıza girer, onları cesaretlendirir ve onlara şöyle der: Öğrettiklerimden 

ders alın, çünkü siz hâlâ benim gücümü hissetmeyen zayıf çocuklarsınız. Her an görevinizi idrak etmeniz 

için vicdanınız aracılığıyla da sizinle konuşuyorum. 

22 Sağ elimde Yasa'yı, sol elimde ise teraziyi tutuyorum. Bu tezahürle aranızdan ayrılacağım. Ama 

endişelenmeyin, çünkü sizi ruhsal olarak Sözümle besleyeceğim ve kendinizi öksüz hissetmeyeceksiniz. 

Beni kendi içinizde taşıyacaksınız çünkü Ben artık Kendimi insanın akıl yetisi aracılığıyla 

tanıtmayacağım. Ama ruhunuzu Benim İlahi Ruhumla iletişim kurmaya hazırladım ve Benim İsteğim 

olduğunda talimatlarımı alacaksınız. 

23 Ben ayrıldıktan sonra mücadeleniz başlayacak. 

24 Yasamı size emanet ediyorum ki, üzerinde çalışasınız ve onu ihlal etmeyesiniz. Rabbinize karşı 

erdem kazanın, çünkü şimdi ruhunuzda gerçek bir teslimiyetle Bana şöyle demenin zamanıdır: "Rabbimiz, 

bize isteğini gerçekleştir." 

25 Büyük bir sevgi ve sabırla sizi pislikten, çeşitli dünya görüşlerinden, putperestlikten uzaklaştırdım. 

Çünkü putların, altın buzağının önünde eğilmiştiniz. Her zaman ne kadar çok cehalet olmuştur! Ama 

yolunuza körü körüne gitmeyesiniz diye Kendimi size her zaman ışık, merhamet ve sevgi olarak 

gösterdim. 

26 Bu şimdiki zamanda sizi bir kez daha ruhunuzun girdiği ve acı çektiğiniz farklı yollardan 

kurtardım. Ruhunuz bu gezegene geldiğinde tekâmül etsin diye size çeşitli enkarnasyonlar bahşettim. Ama 

bu süre zarfında seni derin bir uyuşukluk içinde buldum. İkinci Çağ'ın kehanetlerini size hatırlatacak hazır 

bir kalp bulamadım. Ama size birbirinizi sevmeyi yeniden öğretmek için insan aklı aracılığıyla Kendimi 

tanıtmak Benim İsteğim olmuştur. 

27 Sevgim ve ışığım, yarın dünyaya Yasamı gösterebilmeniz için ruhlarınıza bir lütuf çiği olarak indi. 

Kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, sizi damgalayacak ve acı çekmenize neden olacak bir el 

olmayacaktır. 
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28 İkinci Çağ'ın havarileri gibi yola çıkacaksınız. Kendilerini nasıl hazırlayacaklarını ve yola çıkıp 

Benim öğretimi yaymak için doğru zamanı nasıl bekleyeceklerini biliyorlardı. Çeşitli mezhepler ve dini 

topluluklar arasından Bana ait olanları seçeceğim. Beni tanıyacaklar ve görevlerini nasıl yerine 

getireceklerini bilecekler. 

29 Cennet Krallığımın huzurunun onlara ulaşabilmesi için öğretilerimi insanlığa ulaştırmak üzere yola 

çıkmalısınız. Çünkü bakışlarım onların acılarını, terk edilmişliklerini görüyor. 

30 Sevgili halkım, size sunduğum şey budur ve vaadimin yerine geldiğini göreceksiniz. Ruhlarınız 

dağın zirvesine ulaşıncaya kadar adım adım yükselecek. 

31 İnsanların sözlerinden ya da yargılarından korkmayın, Tanrınızın yargısından korkun. Size bir 

Yargıç olarak acımasız olduğumu söylediğimi hatırlayın. Bu nedenle, Beni her zaman Baba olarak, Tanrı 

olarak arzulayın ki yaşam yolunuzda hiçbir eksiğiniz olmasın. 

32 Kötülüğü ateşe atılacak demetler halinde bir araya getirmeye geldim. Çünkü her kötü tohum 

Benim İlahi orağım tarafından kesilip atılacaktır, ki bu da size lütuf yaşamı vermek için gelen bu Sözdür. 

33 Üstat olarak, size talimat vermek, yol boyunca size rehberlik etmek için her zaman sizi 

bekliyorum. Sözümü işitmeye gelen sizler kutsanmışsınızdır, çünkü daha sonra Müjde'yi hemcinslerinize 

iletmek üzere yola çıkacaksınız. Beni anlayan ve öğretilerimi uygulamaya koyan kişi, ruhu için sevinç 

yaratacaktır. 

34 Bazılarınız Bana, "Neden Seni hissetmedik Tanrım?" diyor. Ama sana söylüyorum: İyi bir iş 

yaptığınızda, dostlarınıza merhamet gösterdiğinizde Beni hissetmediniz mi? Görevinizi yerine 

getirdiğinizde tatmin hissetmiyor musunuz? Sahip olduğunuz bu memnuniyet, sanki Beni 

hissediyormuşsunuz gibidir. Çünkü kötülük yapan Benden uzaklaşır ve o zaman varlığımı güçlükle 

hissedebilir. 

Her iyi işte, gösterdiğiniz merhamette varım ─ sadece ekmeğinizi paylaştığınızda değil, aynı zamanda 

ruhları cesaretlendirmek, bu hayatın acılarında kalpleri teselli etmek için sevgi ve teselli sözleri 

sunduğunuzda da. Kaç kişinin biraz sevgiye ihtiyacı var, kaç terk edilmiş kadın cesaretlendirici sözler için 

ağlıyor ve siz, benim seçilmişlerim, ihtiyacı olan herkese sevgi, cesaretlendirme ve güçlendirme getirmek 

için yola çıkmalısınız. 

35 Dünya yozlaşarak, kaos içinde, kötülüğe doğru çılgınca koşarak yok olmaktadır. Bununla birlikte, 

bu gemiyi kazazedeleri, Sözümü duymamış ama ruhları onu alma ihtiyacı hissedenleri kurtarmanız için 

size emanet ettim. Bu nedenle, onları uyandırmanızı ve bu zamanda Varlığımın insanlığa tanıklığını 

yapmanızı istiyorum. 

36 Bu zamanda insan aklı aracılığıyla Kendimi tanıttığıma tanıklık edin ve inanmayanlara deyin ki, 

eğer İkinci Çağ'da insanlarla birlikte yaşamak için insan olduysam, neden bugün lütfumla hazırladığım 

günahkârlar aracılığıyla Kendimi tanıtmayayım? 

37 Neden insanların işlerine daha çok güveniyor ve Tanrınız ve Rabbinizin mucizelerinden ve 

yüceliğinden şüphe ediyorsunuz? 

38 İsa olarak yeryüzündeki adımlarımı hatırlayın, erken çocukluk döneminde Yasa Doktorlarıyla 

konuştuğumu hatırlayın. Sana dua etmeyi ve alçakgönüllü olmayı öğrettim. Ben bir ahırda doğdum ve bir 

çarmıhta öldüm. Ve size bu talimatı verdiğime göre ─ neden bu Üçüncü Çağ'da, dünya yozlaşmanın 

doruğundayken, sözümü dinlemeyesiniz ve size İkinci Çağ'da öğrettiğim yolu göstermeyeyim? 

39 İnsanlar kin ve nefret taşıyor, fazlalıklar için çabalıyor ve fanatizm de kalplerinde yer etmiş 

durumda. 

40 İnsanlar, Bana soruyorsunuz: "Tanrım, bizi lütfunla hazırladığından beri yolumuzdaki denemeler 

neden arttı?" Ve sana cevap veriyorum: İkinci Çağ'da size acı çekmeyi ve alçakgönüllü olmayı öğrettim. 

Hatırlayın, Beni kanlı darağacına getirdiler, şakaklarıma dikenli bir taç ve elime bir kamış sıkıştırdılar ve 

sonra Benimle alay ettiler. Ama nazik ve alçakgönüllü olmaya devam ettim. Kanımın insanlığın 

kurtuluşunun bir sembolü olarak dökülmesi gerektiğini biliyordum. Benim bu acıları, bu yavanlıkları, bu 

sıkıntıları reddettiğimi ne zaman gördünüz? Asla. Hepinize olan sevgimden dolayı acı çektim ve size 

kurtuluş yolunu göstermek için Kanımı döktüm. Ancak siz, şu anda kanınızı dökmeyeceksiniz, sadece 

benim gerçeğimi dünyaya anlatmak için iyi niyetle kendinizi hazırlayacaksınız. 
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41 Size bir kılıç verdim ve sizi askerlerim olarak adlandırdım. Sözlerimle cesaretlendirdiğim ev 

sahiplerimin bir parçasısınız ve size diyorum ki: Savaşın ve dünyadan korkmayın, çünkü Ben sizin 

Babanızım ve sizi savunacağım, sizi aydınlatacağım, böylece insanlığın kurbanı olmayacaksınız. 

42 Sevgili insanlar: Sözümün sizi kurtaracağını çabucak anlayacaksınız. Acı çekmeyesiniz ya da 

tökezlemeyesiniz diye, sevgi dolu bir Baba olarak Bana sahip oldunuz. 

43 Sabırla size rehberlik etmeye devam ediyorum ki yarın insan kardeşlerinize örnek olasınız. 

44 Kendinizi dünyadan uzaklaştırın ki, ruhunuz Benim merhametimi alabilsin ve Benim huzurumu ve 

sevgimi kaybetmesin ─ böylece dünyanın kötülükleriyle yarattığı dikenlerle karşılaşmazsınız. Sizi 

uçurumdan çıkardım ve ruhunuzun Bana adım adım yaklaşabilmesi için size rehberlik ettim. 

45 Işığım insanlardan hiç uzaklaşmadı, her zaman onların kalbine yakınım. Çocuklarımı nasıl yarı 

yolda bırakabilirim? Ve acıların ağıtlarını duyduğum bu zamanda onları merhametimden yoksun mu 

bırakayım? 

Acınızı dindirdim, sizi yaşam ağacının altında dinlendirdim ve onun meyvesiyle besledim. Ben 

ayrıldıktan sonra açlık ve susuzluk çekmeyeceksiniz; meyveyi, suyu ve ekmeği susuzlarla, açlarla ve 

muhtaçlarla paylaşacaksınız. 

46 Şiddetli fırtınalardan etkilenen, ıssız kalmış halklara bakın. Bu nedenle seni aydınlatmak için seni 

hazırlıyorum, öyle ki Efendin gibi ortaya çıkabilesin ve senin aracılığınla onlar Benim tarafımdan 

ruhlarının kederinden kurtarılabilsinler. Çünkü onların gerçeği bilmelerini sağlayacağım, ruhlarını ve 

zihinlerini aydınlatacağım ve onları dünyaya girmiş olan karışıklıklardan kurtaracağım. 

47 Kendinizi hazırlayın çocuklarım, öyle ki gücüm ve ışığımla dünya halklarına rehberlik edebilesiniz 

ve onlara huzurumu hissettirebilesiniz. 

48 Kutsanmış masumiyete dünyanın ahlaksızlığı bulaşmış, gençler nefes kesen bir seyirde onun 

yolunu izlemiş ve bakireler de alçakgönüllülüğü, iffeti ve namusu kaybetmiştir. Tüm bu erdemler onların 

kalplerinden kayboldu. Dünyevi tutkuları beslemişlerdir ve yalnızca kendilerini mahvolmaya götüren 

zevkleri arzularlar. 

Sizinle tüm açıklığıyla konuşuyorum ki yola çıkabilesiniz ve ruhunuzun evriminde sağlam bir adım 

atabilesiniz.  

49 İşimin içerdiği merhameti gösterebilmeniz için ayağa kalkmanızı ve Tanrınızla birlik içinde 

olmanızı istiyorum. 

50 Sevgili İnsanlar: Şu anda dağın zirvesine ulaşabilmek için adım adım yükseliyorsunuz. Altıncı 

Mum'un ışığı evreni aydınlatır ve Ben ruhlara rehberlik eder ve Bana ulaşabilmeleri için onlara yükseliş 

veririm. 

51 Kutsal Ruhumun ışığı ruhlarınızdaki karanlığı dağıtabilsin diye, öğretilerimi bir kez daha almanız 

için size bir zaman emanet ettim. Günahkârların aklı aracılığıyla, size bilgeliğimi basit ama anlamlarında 

gerçeği barındıran sözlerle verdim. 

52 Yarın İyi Haber'i getirmek ve yeryüzünün çeşitli yerlerinde Bana tanıklık etmek üzere yola 

çıkacaksınız ki, insanlar zararlı olandan, günahtan ve anlaşmazlıktan kurtulsunlar, herkes kendini tek bir 

Baba'nın çocukları olarak tanısın. Çünkü Ruh için ne sosyal sınıflar, ne ırklar, ne de soylu aileler vardır. 

Hepiniz tek bir Baba'dan çıktınız ve Bana dönmelisiniz. 

53 İnsanlık şu anda itaatsizliğinin bir sonucu olarak büyük arınmasını yaşamaktadır; ancak bu acı 

kadehini kendisi için yarattığını anlamamıştır. Ancak Ben, Baba olarak, omuzlarınızda taşıdığınız çarmıhı 

tartmak için bu zamanda geldim. 

54 Halklar her zaman birbirlerine saygısızlık etmiş, bu yüzden sınırlar ve farklı ideolojiler yaratarak 

birbirlerinden uzaklaşmışlardır. 

55 Beni örnek alasınız diye, çölde güneşin yakıcı ışınları sizi yormasın diye Kendimi aranızda 

tanıttım. İnsanlığa doğru yolu gösterebilmeniz için sizi bilgeliğimle eğittim. 

56 İkinci Çağ'da insanlığa öğretmeleri için on iki elçimi hazırladım. Ancak bu Üçüncü Zaman'da, 

insanlığın bu halk aracılığıyla bir kez daha merhametimi alabilmesi için onları hazırlamak üzere 144.000 

kişiyi birleştirdim. 

57 Sevgili İsrail: İnsanlar itaatsizlikleri, ruhu zayıflatan ve benim isteğim olduğu gibi ruhsallaşmasına 

izin vermeyen bedenin zayıflıkları yüzünden ne kadar çok geri kaldılar! 
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58 Öğretimi çalışın ve kavrayın ki, yarın onu hemcinslerinize iletebilesiniz. Şu anda öğretilerimle 

insanlığın kafasını karıştırmak için gelmedim. Ben sadece onu günahlarından arındırmak için geldim ki 

doğru yolu bulsun ve benim huzuruma kavuşsun. Sevgili halkım, savaşa devam edebilmeniz için sizi 

güçlendiriyorum. 

59 Bu Sözü artık bir ses taşıyıcısı aracılığıyla duymayacağınız zaman yakındır. Ama Ben Kendimi 

çocuklarımdan ayırmayacağım. Gerçekten de bu tezahürün yokluğunu hissedeceksiniz; ama nasıl 

başlangıçtan beri ruhsal olarak sizinle birlikteysem, sonuna kadar da öyle olacağım, çünkü Benim isteğim 

budur. 

60 Sevgili öğrenciler: Bu Üçüncü Çağ'da size emanet ettiğim şeylere çalışmalarınızla tanıklık 

etmenizi istiyorum. Daha İkinci Çağ'da size "Birbirinizi sevin" demiştim. 

İnsanlar seni dinlemeye geldiklerinde, onlara yolu gösterecek, ne kadar yanlış yolda olduklarını 

görmelerini sağlayacak ve sana verdiğim öğretilerin her birini onlara açıklayacaksın. Onlara neden 

spiritüalist olduğunuzu, neden İsrailoğulları olduğunuzu ve neden Marian Teslisçileri olduğunuzu 

anlatmalısınız. Size İsrailli olduğunuzu söylediğimi hatırlayın ─ bedene göre değil, ruha göre İsraillisiniz, 

çünkü siz İbrahim, İshak ve Yakup'un gerçek torunlarısınız; ona "İsrail" adını verdim, çünkü o denemede 

gücünü kanıtladı, bu yüzden İsrailliler olarak siz de güçlü olmalısınız. Sizler spiritüalistlersiniz çünkü Ben 

size Beni ruhunuzla aramanızı ve sevmenizi öğrettim. 

61 Meryem'i neden arıyor ve seviyorsunuz? Çünkü İkinci Çağ'da sizi Anne olarak onun şefkatine 

emanet ettim ve onun Ruhu sizin ve tüm insanlık için aracılık ediyor. 

62 Levi oymağı, Tanrı'nın hizmetkârları, kâhinleri olmaları için İlk Çağ'da zaten seçilmişti. Ve bu 

Üçüncü Zaman'da, Levi kabilesi yeniden Tanrısallığımın hizmetine adanmıştır. Onlar kendilerini 

misyonlarını yerine getirmeye adayan kişilerdir. 

63 İnsanlar, Yahuda gibi davranmayın, Petrus gibi Beni inkâr etmeyin, Tomas gibi Benden şüphe 

etmeyin. Ama eğer böyle zayıflıklarınız olursa, Ruhuma ne kadar acı verirsiniz! 

İzleyin ve dua edin, itaatlerinde elçilerimi örnek alın ve onlar gibi, kimse diğerinden daha büyük olmak 

istemesin, çünkü Benim için hepiniz eşitsiniz ve işlerinize göre ruhunuzun ilerlemesi olacaktır. 

Öğrencilerime söylediğim gibi size de söylüyorum, "Baba'nın evinde birçok köşk vardır." Ama onların 

içinde yaşamaya layık olmalısınız. Bazılarınız daha erken, bazılarınız ise daha geç varacak. Ruhunuzun iyi 

işler aracılığıyla, Yasa'nın yerine getirilmesi yoluyla yükselmesine izin verin. 

64 Öbür dünyaya geçtiğinizde, iyi ve kötü işlerinizin yazılı olduğu kitabı size sunacağım ve 

adaletimin terazisi sevaplarınızdan yana eğildiğinde ruhunuz sevinecek. Ama eğer böyle olmazsa, bu 

gezegene geri dönecek ve bir kez daha telafi edeceksiniz. Görevini yerine getirmiş olanlarınız daha da 

yükselmek için Ruhlar Âleminden liyakat kazanmaya devam edecek ve Pota'dan zaferle geçmiş olan 

melekler ve benim Ruhlar Âlemim gibi insanlık için savaşacak ve çalışacaksınız. 

65 Bu şekilde, yavaş yavaş, gerçek mutluluğa ulaşacak ve sonunda Benim İlahi Ruhumla 

birleşeceksiniz, çünkü Benden çıktığınızı ve Bana saf ve gürültüsüz bir şekilde dönmeniz gerektiğini 

biliyorsunuz. 

66 Ruhunuzun acıyla ne kadar arındığını anlasaydınız, acıyı severdiniz. Ancak "beden" ruhun zayıf 

düşmesine neden olur. Ama ayartılmaya karşı kendinizi koruyabilmeniz için size duadan söz ettim. 

67 Bu söz artık kulaklarınız tarafından duyulmadıktan sonra, biriktirdiğiniz her şeyi insanlığa vermek 

için yola çıkacaksınız. O zaman öğretilerimin büyüklüğünün farkına varacak ve ruhtan ruha nasıl 

yükseleceğinizi ve Tanrısallığımla nasıl iletişim kuracağınızı bileceksiniz. Benimle birlikte olduğunuzda, 

size şöyle diyeceğim: 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 345 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Hepiniz Usta'ya hoş geldiniz! 

2 Sevgili Halkım: Aranızda yargıç olarak bulunduğumdan bu yana, halkım İsrail'i baştan aşağı 

yargıladığımdan ve bazılarını dua edip yakarırken, diğerlerini ruhsal vahiylere kayıtsız ve sadece dünyanın 

ayartmalarına açık bulduğumdan bu yana sadece birkaç sabah ibadeti geçti. Bazılarıyla gerçek ruhani 

hazırlık ve açık fikirlilikle karşılaştım, diğerleri gerilemeye gömüldü ─ çocuklarımın bazıları rutin içinde, 

bazıları ise ruhani hazırlıktan yoksun. 

3 Halkın sevgisini değerlendirdim ve henüz birbirlerini kardeş olarak sevmediklerini, ruhani uyumun 

Seçilmiş Halkım tarafından henüz hissedilmediğini ve yaşanmadığını keşfettim. 

4 Cemaatin dualarını duydum; bazılarında günahlar için pişmanlık, bazılarında ise dünya barışı ve 

İsrail halkının birleşmesi için ürkek bir yakarış vardı. Ama Tanrı ve dünya önündeki sorumluluklarının 

bilincinde olarak, gerçek ruhani vizyonla ve talimat arzusuyla Üstat'ın önünde alçakgönüllülükle nasıl 

yükseleceklerini bilenler ─ Tanrı'nın her sevginin üstünde olduğunu bilen çocuklar gibi Baba'nın 

kollarında yuva kurarak Yargıç'ın önünde boyunlarını eğerek nasıl duracaklarını bilenler─ gerçekte ne 

kadar azdı. 

Bu kutsanmış vesileyle, bu lütuf anında, Baba ruhsal faydalarını döktü. İlhamlarını, doğruluğunu ve 

talimatlarını kısmen insan aracılığı ile ve büyük ölçüde de ruhtan ruha, özellikle halkına, ama aynı 

zamanda dünyaya ve tüm dünyaya iletmiştir. 

5 Bu, size bir yargıç olarak geldiğim, insan gücü aracılığıyla iletilen ışınımın sizinle birlikte olduğu, 

tüm illerin "işçileri", tüm cemaatlerin temsilcileri, anlayış güçleri aracılığıyla çalışmalarımı duyurduğum 

ve çok sayıda dinleyicinin inancını teşvik ettiğim ruhani Üçlübirlikçi Marian hizmetkarları tarafından 

çevrelendiği son öğretim konuşmam oldu. 

6 İlerleyen zamanlarda sizi yine böyle bir arada göreceğim ama artık bu tür bir mitingde değil. 

Böylece insanlar bunu ruhlarında hissettiler ve hıçkıra hıçkıra ağladılar. "Beden" zayıftı ve yaklaşan 

vedaya ve bu mitinglerin sona ermesine direndi. 

7 Elias sizi hazırlamıştı, ruhani işaret parmağıyla bu anı size önceden işaret etmişti, böylece tüm 

insanlar uyanmış, uyanmış ve uyanık olacaklardı, böylece bu yargı ve lütuf zamanına kayıtsız 

kalmayacaklardı. Çünkü İlyas her zaman ruhların yolunda bir yol gösterici olarak kendini gösterir ve 

çocuklarımın ayakları yolda yaralanmasın diye patikaları hazırlar, dikenleri ve kayaları kaldırır. Sizi 

uyandırmak, ışıkla doldurmak, gelenin sesini duymanızı sağlamak için vicdan aracılığıyla ruhun 

derinliklerine seslenen ruhani çanı çalar ─ O her zaman: "İşte buradayım" der. Çünkü Baba her an ve her 

yerde hazırdır. 

8 Yargılamanın her anında insanın kalbini yokladım ve onu acı, belirsizlik, karanlık önsezilerle dolu 

buldum. Zonklamasını duymak, gittikçe daha az ruhani olan, kökenlerinden gittikçe daha çok uzaklaşan, 

çünkü maddi şeyleri, yalnızca dünyanın bilgisini ve eğilimlerini arzulayan yakarışlarını dinlemek için 

yaklaştım. Böylece insanlıkla, sadece dünya nimetleriyle meşgul olan, ama korku dolu bir ruha sahip olan 

ve sadece bir ışın, bir umut kıvılcımı taşıyan insanla karşılaştım. Ama bu kıvılcımı söndürmedim ─ tam 

tersine, onu gerçeğimle, tesellimle, teşviğimle ve özümle canlandırdım. O lütuf anında, ruhsal olarak onu 

tüm dünyaya yaydım, böylece Varlığım hissedilecek ve Özüm istisnasız herkesin içinde olacaktı, çünkü 

İlyas da kendini önceden tanıtmıştı. 

Ben geldiğimde, ruhlar ve kalpler, tüm zamanlarda ve tüm çağlarda Tanrı'nın Yol Göstericisi olan 

İlyas'ın ruhu tarafından çoktan hazırlanmıştı. Çünkü İlyas her zaman sizinle birlikte olan ve nadiren 

hissettiğiniz kişidir. 

9 İlyas, Tanrı'nın sağında bulunan ve alçakgönüllülüğüyle kendisini Tanrı'nın hizmetkârı olarak 

adlandıran büyük Ruh'tur; onun ve diğer büyük Ruhların aracılığı ile Ruhsal Evreni hareket ettirir ve 

büyük ve yüksek öğütleri yerine getiririm. Evet, öğrencilerim, Benim hizmetimde olan ve yaratılışı 

yöneten çok sayıda büyük ruhum var. 

10 O zaman kendinize şunu sorarsınız: "Her şeyi yapan Baba değil midir?" Ama sana cevap 

veriyorum: Ben her şeyi gerçekleştirenim, çünkü tüm ruhların içindeyim. Ben tüm yaratıkların içindeyim 
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ve Ben olmadan hiçbir şey hareket edemez. Ama birçok ruha yaşam verdiğim gibi, hepsine işimde, 

emeğimde bir pay, yarattıklarımda bir yer, sağ elimde değerli bir yer verdim. 

İlkinden sonuncusuna kadar hepinizi o lütuf sabahına hazırladıktan sonra, İlyas Rabbine yabani otlarla 

dolu tarlaları gösterdi. Ama Baba ona şöyle dedi: Olsun! Yine de yabani otlar biraz daha çoğalacak, yine 

de gelişmeye devam edecek, köklerini derinleştirecek ve yeryüzüne daha da yayılacaktır. Ama yakında 

hasat zamanı gelecek, yakında orak girecek ve o zaman kötü tohumlar arasında gerçekten seyrek de olsa 

buğday da olacak. Ama zamanı geldiğinde, toprak uygun ve verimli olduğunda yeniden ekilmek üzere 

ambarlarımda saklanacak, daralar ise demetlere bağlanarak ateşe atılacak. 

11 Kötülük insanlar arasında büyüdü, halkım. İyilik, erdem, sevgi kötülüğün, hastalıkların, 

salgınların, vebaların ve talihsizliklerin istilası karşısında zayıf kalmıştır. Yozlaşmanın tohumu olan her 

şey iyilerin kalbine bulaşmış, bazılarının tökezlemesine neden olmuş, sadıkların sayısını azaltmıştır, çünkü 

kötülük insanlık üzerinde büyük bir güce sahip olmuştur. 

12 Size bahşedilen irade özgürlüğü uğruna bunun gerçekleşmesine izin verdim. Çünkü tüm 

yozlaşmanın, tüm karanlığın ve insanların aldanışının ardında, geçmeyen ve asla geçmeyecek olan ilahi bir 

ışık, ruh vardır. Işığın ruhu olan, Baba'nın ona verdiği öpücüğü lekesiz tutan ve tüm çocuklarımı savaş 

yoluna gönderdiğim ilahi mühür olan orijinal bir varlık vardır. Bu özellik sayesinde bu ruhlardan hiçbiri 

kaybolmayacaktır. 

13 Kaybolanların sayısı çok fazladır. Ancak yeryüzünde, dünya nüfusunu oluşturan çeşitli ulusların 

bağrında, önemsiz kasabalarda ve ovalarda, kendilerini nasıl yükselteceklerini bilen, Rableriyle yaptıkları 

antlaşmaya uyan ve kalabalıklar için örnek ve manevi destek olan bazı yürekler eksik değildir. Dua 

ettiklerinde Bana sorun: "Neden bu kadar çok kötülük var? İnsanların yüreklerinde neden tövbe yoktur? 

İnsanlık neden iyiliğe, barışa uyanmıyor? İnsanlar neden birbirlerini anlayamıyor, birbirlerini sevemiyor, 

birbirlerini Tanrı'nın kardeşleri olarak kabul edemiyorlar?" 

14 Ancak Baba, izleyen ve dua edenlere huzur ve umut verir ve onlara şöyle der: En çok günah 

işleyenlerin ─bu insanlığa en çok acı çektirenlerin─ daha sonra en büyük hayırseverleri olacaklarını 

bekleyin, çünkü onlar gerçekten "ölmeyecekler". Günah ölecek, bedeni yok olacak, insanın günahının 

nedeni olan karanlık güçler yok olacak. Ancak ruhu tarafından yönlendirilen ruh, büyük çarmıhlardan, 

büyük tazminatlardan ve ruh arınmalarından geçmek zorunda kalsa bile, bedensel ölümden geçmek 

zorunda kalsa bile, kefaretinde onu çevreleyen karanlıkların sonsuz olduğunu hissetse bile ─ tövbesinin 

ateşinin cehennem ateşi olduğunu hissetse bile asla yok olmayacaktır. Tüm bunlar geçecek, tüm bunlardan 

bütün ve saf olarak çıkacaktır ─ potadan geçen altından daha saf. 

15 Bir insanın dış görünüşüne bakarak hayatı hayal edemez veya değerlendiremezsiniz. Dünyadaki 

varlığınızdan önce başka dünyalarda, sizin için anlaşılmaz olan öte dünyada neler olduğunu 

bilmiyorsunuz. Ama öğretilerimi unutmayın, onlar sizin yolunuz. 

16 İnsan gözüyle görülemeyen ve insan bilimi tarafından algılanamayan, yaşamlarınızı sürekli olarak 

etkileyen güçler vardır. İyi olanlar var, kötü olanlar var, aydınlık olanlar var, karanlık olanlar var. 

17 Bu etkiler nereden geliyor? Ruhtan, zihinden, duygulardan. 

18 Tüm bu titreşimler uzaya nüfuz eder, kendi aralarında savaşır ve yaşamınızı etkiler. Bu etkiler 

enkarne ruhlardan olduğu kadar dünya bedeni olmayan varlıklardan da yayılır. Çünkü yeryüzünde olduğu 

kadar öte dünyada da ışıktan ruhlar olduğu gibi kafası karışık ruhlar da vardır. 

19 Eğer Bana bu güçlerin başlangıcının, kökeninin nasıl olduğunu sorarsanız, Baba size cevap verir: 

20 Dünyalar var olmadan önce, tüm yaratılış ve madde hayat bulmadan önce, İlahi Ruhum zaten 

vardı. Ama Tüm-Birlik olarak içimde muazzam bir boşluk hissettim, çünkü tebaası olmayan bir kral 

gibiydim, müritleri olmayan bir usta gibiydim. Bu nedenle, tüm yaşamımı adayacağım, o kadar derin ve 

içten seveceğim Kendime benzer varlıklar yaratma planını yaptım ki, zamanı geldiğinde Kanımı çarmıhta 

onlara feda etmekte tereddüt etmeyeceğim. 

21 Seni sen var olmadan önce de sevdiğimi söylediğimde sakın alınma. Evet, sevgili çocuklar! 

22 Tanrı, Kendisine Baba diyebilmek için, rahminden ruhların çıkmasına neden oldu ─ilahi nitelikleri 

bakımından Kendisine benzeyen yaratıklar. Bu sizin kökeninizdi, böylece ruhani yaşama yükseldiniz. 

23 Ancak Baba sonsuz olduğundan ve ruhunuzu yarattıktan sonra çocukları tarafından anlaşılmak 

istediğinden, maddi yaşamı yarattı, geçici evlerinizden birini yarattı ─ dünyayı. 



U 345 

45 

24 Baba her şeyi mükemmel, sonsuz bir sabırla şekillendirdi ve hazırladı, öyle ki çocuk hiçbir kusur 

bulamasın ama her fırsatta ve her işte Babasının izini bulsun. Çünkü her şey en başından beri bir kitap gibi 

planlanmıştı; bu kitabın sayfalarında, zaman içinde Bana soracağınız şu sorunun özlemle beklenen yanıtını 

bulacaktınız: "Ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum?" 

25 Her şey hazır olduğunda, ruha, onun için bilgelik ve mükemmellikle yaratılmış harika bir dünyada 

yaşaması için bir asa, bir giysi olarak hizmet edecek dünyevi bir beden verdim ─ bu dünyada başlayan ve 

sonsuzluğa uzanan basamaklı bir merdiven olarak tüm dersleri ve güzellikleriyle kendini Rab'bin 

çocuklarına sunan bir kitap. 

26 Ve her şey hazır olduğunda, enkarne olmuş ruha, insana dedim ki Burası geçici eviniz. Yolunuza 

devam edin, pınarlardan için, meyvelerin tadına bakın ve tadını çıkarın, tüm bunlarda Beni tanıyın. 

27 Bu sizin maddi yaşamdaki başlangıcınız oldu, ama Baba'nın burada size söylediği şey çok eskilere 

dayanıyor, zamanın akışı içinde gömülü kaldı. 

28 Sizin hesaplamalarınız, zamanları ölçmeye ve hesaplamaya yönelik en yüksek bilimleriniz, 

yalnızca Tanrı'nın başarabileceği bir işin başlangıcını belirlemek için yeterli olmayacaktır, çünkü her 

zaman zamanların ötesinde olacak olan yalnızca O'dur. 

29 Bilim adamı bu dünyanın yaşını tam olarak belirleyemeyeceğine göre ─ben ona açıklamadıkça 

Evrensel Yaşamın başlangıcını nasıl kavrayabilir? Bununla birlikte, ulaşamayacağınız bir şeyi bilmek 

istediğiniz için beyninizi yormamanız için, olmuş olanın, var olanın ve var olacak olanın kendisinde 

mevcut olduğu Baba'nın, Her Şeye Kadir Olan'ın bugün size söylediği bilgiyle yetinmelisiniz: Hayatınızın 

başlangıcı çok eskilere dayanıyor, bu konudaki bilgiler zaman içinde kayboldu. 

30 İnsanoğlu dünyada yaşamaya başladığında, saflık ve masumiyetle dolu ruhani bir yaşam sürdü. 

Ama Baba size soruyor: Bu yaratıkların saflığından memnun olduğuma inanıyor musunuz ─ onların 

cehaletlerinden, bilgi eksikliklerinden kaynaklanan bir saflık? Hayır, öğrenciler, bu cehalet yüzünden Baba 

bilinemez, anlaşılamaz ve sevilemezdi; bu ruhani liyakat eksikliği yüzünden O'nun İlahi niteliklerinin 

hiçbiri takdir edilemezdi ve Ben de sizin Benim yüksek irademe tabi olan daha aşağı yaratıklar olmanızı 

istemedim; ya da kendi iradeniz olmadan, kendi yaşamınız olmadan inşa ettiğiniz makineler gibi bir şey 

olmanızı istemedim. 

Bu nedenle ruha özgür irade armağan ettim ve bedenin ruha insan yaşamının sırlarını ifşa etmesine izin 

verdim. Ama ruha sezgi yoluyla Yaratıcı-Baba'nın varlığını bildirdim. Bedenin zayıflığı göz önüne 

alındığında, ruhun gücü, ruhun ışığı tarafından yönlendirilir, ki bu ışıkta Benim adaletim, Benim 

bilgeliğim ve Benim sesim vardır. 

31 Ruh, fiziksel duyularının "sesi" aracılığıyla insan yaşamına uyandığı anda, ruhani yaşamından 

vazgeçti ve pota, mücadele, zorluklar, acılar, tüm düşüncelerin, sözlerin ve işlerin sonuçları başladı ve 

ruhun ve insani yetilerin ortaya çıkışı başladı. 

32 Evet, çocuklarım, insanın özgür iradesi nedeniyle başlangıçtan bu yana deneyimlediği tüm 

düşüncelerin, sözlerin ve işlerin sonuçları, görünmez güçlere, iyi ve kötünün titreşimlerine neden oldu. 

33 Özgür iradelerini kullanarak sağlıklı bir şekilde yaşamaya başlayanlar, kendilerinin ve 

komşularının refahını sağlamaya çalışanlar, sağlıklı ve faydalı titreşimler üretmişlerdir. Ancak aynı özgür 

irade kullanımında, vicdanın sesini dinlemeyen ve bedenlerinin doğasında var olan bencil eğilimlere göre 

hareket edenler, zararlı, baştan çıkarıcı güçler ürettiler. 

34 Her iki titreşim de, insanların düşüncelerine ve geçmişte yaptıkları işlere göre yoğunluklarını 

artırmaya ya da azaltmaya hazır bir şekilde uzayda kaldı. Ancak bu görünmez güçler, ruhların evriminden 

ayrı kalmayacaktır ─ hayır, müritler. Bu titreşimler tüm ruhların üzerinde gizli kalacak, düşüncelerine ve 

işlerine göre onlara itaat edecekti. 

35 Vicdan ışığından ilham alanlar kötü etkileri bertaraf edebilmiş ve faydalı, sağlıklı titreşimlere 

yönelmişlerdir. Ancak özgür iradelerini kullanarak İlahi Emre aykırı işler yapanlar, zararlı, sağlıksız 

titreşimleri kendilerine çekmişler ve böylece karışıklıklarını artırmışlardır ve bu dengesizlikten günümüze 

kadar insana eziyet eden hastalıklar ve temel tutkular ortaya çıkmıştır. 

36 Başlangıçlarınızı ve sonsuzluktaki geleceğinizi bilen Ben, ilk insanlara kötülüğün güçlerine karşı 

savaşmaları için silahlar verdim. Ancak onlar, her ikisi de yenildiği için kimsenin gerçekten galip 

gelmediği kötülüğün kötülüğe karşı savaşını tercih ederek onları reddettiler. 
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37 Bana kötülüğe karşı savaşmaları için insanlığa verdiğim silahların neler olduğunu sorarsanız, size 

bunların dua, yasada sebat ve birbirimizi sevmek olduğunu söylerim. 

38 Size iyi ve kötü güçlerin kökeninden söz ettim ve şimdi de size söylüyorum: Bu titreşimler, 

Tanrı'nın çocuklarını sınamak için yaratacağım tüm dünyalara ulaşmalıydı. Ama bununla senin 

mahvolmanı değil, mükemmelleşmeni istedim. Bunun kanıtı, Kendimi her zaman çocuklarıma açıklamış 

olmamdır ─ ister vicdan aracılığıyla sizinle konuşmuş olayım, ister elçilerim aracılığıyla size öğretmiş 

olayım, ister İkinci Çağ'da İsa aracılığıyla yaptığım gibi çocuklarımın arasında insan haline gelerek. 

39 Size ne kadar basit görünürlerse görünsünler ─ hatta ulaşılmaz ormanlarda yaşadıkları için 

tanımadıklarınız bile ─ benim sevgimin tezahürlerini deneyimlememiş hiçbir ırk ya da kabile yoktur. 

Tehlike anında kendilerini koruyan, kollayan ve öğüt veren ilahi sesleri duymuşlardır. 

40 Sen hiç terk edilmiş yaşamadın. En başından beri, hayata geldiğinizden beri, sevgimin kalkanı 

altındaydınız. 

41 Siz çocuklarını şefkatle seven insan ebeveynler: daha bu hayata yeni doğmuşken, sizin ilginize, 

bağlılığınıza ve sevginize en çok ihtiyaç duydukları anda onları kaderlerine terk edebilir misiniz? 

Yetişkinliğe eriştiklerinde bile çocuklarınız için endişelendiğinizi gördüm; haddini aşanlara, sizi 

incitenlere bile en büyük sevgiyle bakıyorsunuz. 

Ama çocuklarınızın ihtiyaçlarına bu şekilde karşılık verirseniz, siz var olmadan önce bile sizi seven 

Cennetteki Babanızın sevgisi ne olacak? 

42 Her zaman yardımınıza geldim; ve bu kez, sizinle daha büyük bir ruhsal gelişimle karşılaştığımda, 

size zararlı güçleri etkisiz hale getirmek için nasıl mücadele edeceğinizi ve iyinin titreşimlerini artırmanın 

yolunu öğrettim. 

Çünkü geçmiş zamanların insanlarının kötülüğü temsil ettiği, ona bir insan formu verdiği, ona ruhani 

bir varlık atfettiği eski inançlar, imgeler, figürler ve sembolik isimler ─bugünkü nesillere ulaşan inançlar─ 

ortadan kalkmalıdır. Çünkü farkında olmadan, onlarla batıl efsaneler ve kültler yarattınız ki bunlar 

insanlığın bu zamanda ulaştığı ruhani gelişime yakışmıyor. 

43 Bana şöyle diyorsunuz: "Baba, özgür irade armağanını kötü kullanarak, vicdanın sesini 

dinlemeyerek ve Yasanı ihlal ederek kötülüğün titreşimlerine daha fazla güç verdiysek ─ ruhen özgür 

olmak, Cennetin Krallığının huzurunu elde etmek için ne yapmalıyız?" Baba sana cevap verir: Ruhunuzun 

ve benim özlemini çektiğimiz özgürlüğe, telafinizin erdemleri sayesinde kavuşacaksınız. 

44 Ruhani özgürlüğünüze ne zaman kavuşacaksınız? Baba bunu size şu anda açıklamıyor, sadece 

sevgimin size ilham ettiği silahlarla kötülüğün güçlerine karşı savaşmanızı, yasamda sebat etmenizi, büyük 

sınavlarda güçlü olmanızı istiyor. O zaman, bugün ırklara, dillere ve renklere bölünmüş, farklı ideolojiler 

tarafından doktrinlere, güç mücadelelerine ve düşmanlıklara bölünmüş olan insanlığın kalbinde 

Krallığımın kurulduğunu göreceksiniz. Onların ruhta ve gerçekte erdemlere bağlı kaldıklarını, öğretilerime 

sımsıkı sarıldıklarını ve adımı saygıyla andıklarını göreceksiniz. Ama ne yazık ki, ne kadar çok kederli an 

ve ne kadar çok ayartı yaşamanız gerekecek! 

45 İzleyin ve dua edin, benim adımla üstesinden gelin, o zaman ruhsal başkalaşımınıza gerçekten 

ulaşmış olacaksınız. Cennet size gelecek ve huzur dolu bir gülümseme ve gerçek bir sevinç belirecek. 

Kıssadaki Savurgan Oğul Baba'nın evine dönecek ve insanlığın onca mücadele ve düşüşten sonra nihayet 

iyi niyetli insanlara vaat edilen huzura kavuştuğunu göreceksiniz. 

46 Öğretilerimle kendinizi güçlendirin ve bu ışığı insanlıkla paylaşın. Ona kötülüğün kaynağının ne 

olduğunu ve sevgi ve erdem silahlarına başvurarak onunla nasıl savaşabileceğini anlatın. 

47 İyilik ve kötülük titreşimlerinin insan bu dünyada ortaya çıktığında zaten var olduğunu ve 

başlangıçtan beri benim bilge ve sevgi dolu adaletimin hem vicdanın ışığına sadık ruhların hem de irade 

özgürlüğüyle belirlenen varlıkların bu dünyada enkarne olmasına izin verdiğini mi söylüyorsunuz ─biri 

insanlığın kefareti için, diğeri onu kutsamak için. Bu nedenle, insan yaşamının tüm çağlarında, büyük 

ruhların ortaya çıktığını gördünüz ─bazıları iyilik için, diğerleri kötülük için ─güç dolu, kuvvet dolu 

ruhlar ve bu ruhların insanlarda enkarne olarak hayır işleri yaptığını gördüğünüzde, neden tüm insanların 

böyle olmadığını anlamadınız. 

İnsanlık bu aynı kişileri istisnai insanlar olarak görmekle hata etmiştir, çünkü diğer insanlar çok az 

gelişirken, onlar kendilerini çok fazla güçle, çok fazla ışıkla, çok fazla sevgi, bilgelik veya erdemle ortaya 

koyabilmektedirler. Bunun nedeni, bu ruhların gelişimlerine yeryüzünde başlamak için doğmamış 
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olmalarıdır, çünkü onlar sizin de bilmediğiniz başka dünyalarda, başka yerlerde kendilerini arındırmış olan 

ruhlardır ─ çünkü size seyrek ekmek için değil, başka zamanlarda ve başka yerlerde kendileri tarafından 

olgunluğa getirilmiş olan hasadı, ekili meyveyi getirmek için gelmişlerdir. Tatlarını, canlılıklarını, özlerini 

dudaklarınıza getirdiler ve varlığınızı esenlikle doldurdular. Ruhunuza örnek, insan kalbinize cesaret ve 

destek verdiler. Bazıları peygamber, bazıları patrik, alim ya da kral, bazıları da yargıç ya da öğretmen 

olmuştur. Diğerleri, kalbinize yaratılışın güzelliğini hissettirmek için doğanın, kalbin ve ruhun güzelliğini 

iletti. 

48 İnsan varlığınızın çağları boyunca erkeklerin ve kadınların kötülüklerinde ortaya koydukları 

şiddete de hayret ettiniz. Tarihçiliğinizin kitabı onların isimlerini topladı. Varlığınızın hafıza defterinde, 

Tanrı'nın tüm eylemlerinizi, tüm eserlerinizi yazdığı ve kaydettiği defterde, onların isimleri de aynı şekilde 

yer almaktadır ve bir ruhun, bir insan kalbinin kötülük için bu kadar çok güç barındırabileceğine, kendi 

eserlerinden ürpermemek için bu kadar çok cesareti koruyabileceğine; Tanrı'nın tüm çocuklarından onun 

aracılığıyla talep ettiği hesap verme çağrısını duymamak için vicdanının sesini susturabileceğine hayret 

ettiniz. Ve bu ruhların bu gezegendeki yaşamları ne kadar uzun ve kalıcı olmuştur. 

Özgür iradeleri nedeniyle Benim sevgime ve adaletime direnen bu insanları Kendime hizmetkâr 

yapmak için onların itaatsizliklerini kullandım ve Kendimden yararlandım. Özgürce hareket ettiklerini 

düşünerek, tüm düşünceleri, sözleri ve eylemleri Benim adaletimin bir aracıydı ─ hem kendileriyle hem de 

başkalarıyla ilgili olarak. 

49 Ama bu saltanat ne zaman sona erecek? Baba size diyor ki: Kötülüğün hükümranlığı insanlığa 

hiçbir zaman (tamamen) egemen olmadı, çünkü en büyük ahlaksızlık zamanlarında bile Bana sadık, 

talimatlarıma itaat eden ve Yasamın elçileri vardı. Ancak mücadele başından beri hep var olmuştur. 

Bu iki güçten hangisi şimdiye kadar savaşta daha üstün olmuştur? Kötülüğün! Bu nedenle, yanınızda 

durmak, Bana olan umudunuzu ve inancınızı canlandırmak, kalplerinize sıcaklık vermek ve size şunu 

söylemek için Kendimi aranızda fiziksel olarak duyulabilir kılmak zorundaydım: Yolda yalnız değilsiniz, 

size asla yalan söylemedim. İçinize yerleştirdiğim ilkeleri asla değiştirmemelisiniz. Bu, iyiliğin ve sevginin 

yoludur. 

50 Tanrı için dinlerin ya da din örgütlerinin adı yoktur. Baba için sadece ruhların O'nun adalet ve 

sevgi yasasına uygun olarak yaptıkları eylemler önemlidir. 

Ben gerçekten her zaman sizinle birlikteydim ve yaratılışın tüm varlıklarındayım. Ama Kendimi 

sınırlamak, Kendime yaklaşmak ve sevgim nedeniyle Kendimi duyusal olarak algılanabilir kılmak 

gerektiğinde, bunu her zaman yaptım ─ ister Sina'da olduğu gibi sesimi insani olarak duyulabilir kılarak, 

ister peygamberlerin ağzından konuşarak, isterse de insan olduğumda, yaşayan Söz ve Mucize olmak, 

insan kanına sahip olmak, her insanın en maddi gözü tarafından bile görülebilir ve algılanabilir olmak için 

o İkinci Çağ'da kendi "Sözümü" bedenlendirerek. Tıpkı şimdi Üçüncü Zaman'da olduğu gibi, aranızdan 

farklı yaşlardan, farklı milletlerden ve toplum sınıflarından erkekleri ve kadınları, bazılarına, diğerlerine ve 

hepsine aynı Sözü, aynı anlamı, aynı vahyi ve aynı tanıklığı vermek için seçiyorum. 

51 Ama size doğrusunu söyleyeyim: Elijah her zaman daha önce olmuştur. İnsan gezegende 

yaşamaya başlamadan önce, İlyas ona ruhani bir atmosfer vermek, evinizin tüm alanlarını ruhani özle 

doldurmak, bu gezegeni sadece dünyevi bir cennete değil, ruh için bir sığınağa dönüştürmek için geldi; 

böylece insan sadece doğanın önünde eğilip ona tapınmakla kalmayacak, aynı zamanda doğa aracılığıyla 

Tanrısının varlığını keşfedecekti. Sen gelmeden önce bile Elijah oradaydı. Neden? Çünkü Baba'nın, ilk 

sakinlerden son sakinlere kadar sesini duyurmak için gelmesi gerekiyordu. 

Ve gerçekten, ilk olanlar Beni duydular ve Beni tüm görkemimle görmeseler ve İlahi Ruhumu herhangi bir 

surette görmeseler bile, Benim Ruh olduğumu bildiler ve Varlığımı hissettiler. Benim var olduğumu, 

konuştuğumu, onların Babası olduğumu, onlara baktığımı ve onları yargıladığımı, her iyiliği sunduğumu 

ve her kötülük için onlara acı verdiğimi ve onları azarladığımı biliyorlardı. 

52 Ama İlyas'ın varlığına tanıklık edebilmeniz için, onu İlk Çağ'da beden alması için gönderdim, 

böylece kendisine ve Babasına tanıklık edebilecekti. Ve gerçekten de insanlığı şaşırtan, tezahürleriyle, 

eserleriyle, sözleriyle insanları hayrete düşüren o olağanüstü ruhlardan biriydi ─ bir bilim adamı olmadan 

─ doğanın güçlerini elinde tutan bir adam ─ insan olmasına rağmen bir adam, İnsan olmasına rağmen 

ölümün üstesinden gelebilen ve ondan daha uzun süre yaşayabilen bir adam ─ insanlığın inançsızlığını ve 

materyalizmini hayrete düşürmek için doğanın güçlerini çağıran bir adam ─ bir büyücü olmadan, bedensiz 
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ruhlar üzerinde gerçek bir güce sahip olan ve tüm bunları etrafındakilere büyük bir kanıtla gösteren bir 

adam. 

53 İlyas bir peygamber olarak ortaya çıktı, kısa sürede yerine gelen ve onları duyan aynı tanıkların 

yerine geldiğini gördükleri peygamberliklerde bulundu ve ayrıca yeni nesillerin tanık olduğu uzun süreler 

boyunca verilen peygamberliklerde bulundu. Ayrıca Rab'bin hizmetkârlarını savundu, dinsizleri doğruluk 

eliyle ziyaret etti. Ayrıca görünmez Tanrılarına inanan ve O'na ibadet edenlerin iyi niyetini güçlendirmiş, 

putperest ulusların materyalizmini, batıl inançlarını ve paganizmini cezalandırmıştır. Kendimi O'nun 

aracılığı ile gösterdim, insanlara O'nun ağzından konuştum. Gücümü onun sağ koluna yerleştirdim ve 

İlyas'ın ölümden kurtulduğuna ve gerçek yaşamda olduğuna tanık olmanız için onu geri döndürdüm. 

54 Yolu hazırlamak, insanları derin uyuşukluklarından uyandırmak, günden güne ve kuşaktan kuşağa, 

ebeveynlerden çocuklara, Efendinin, Mesih'in gelişini büyük bir sevgiyle bekleyenlerin umutlarını 

canlandırmak için Mesih'ten önce gelmeliydi. Size, "Hazırlanın, tövbe edin ve dua edin, çünkü Cennetin 

Krallığı yakındır" diyen Yol Gösterici Vaftizci'de İlyas'ın gerçekte ve ruhta olmasını sağladım. Ve 

Vaftizci'nin peygamberliklerine inanan, onun sözlerinden korku duyan, oruç tutan ve dua eden İsrail halkı, 

ruhlarını ve kalplerini arındırdı ve Müjde'nin, Efendi'nin Krallığı'nın yakında geleceğini içlerinde 

hissettiler. 

55 Vaftizci'nin yaşamının olağanüstü olmasını sağladım, daha insan olmadan önce, daha annesinin 

karnında doğmadan önce, çocukluğunda ve gençliğinde ve hatta son anında bile, öyle ki onun varlığı çanın 

uyuyanı uyandırdığı gibi sizi uyandırsın, öyle ki çobanın sürüsünü birleştirdiği gibi o da sizi birleştirsin, 

sizi arındırmak ve bir sembol olarak bedenlerinizi yıkamak için nehrin kıyısına götürsün, Uyuyan, sizi 

çobanın sürüsünü birleştirdiği gibi birleştirsin, kendinizi arındırmanız için sizi nehrin kıyısına götürsün, 

ancak bu şekilde Rabbi ile bir araya gelebilecek olan ruhun arınmasının bir sembolü olarak bedenlerinizi 

yıkayın. 

56 İlyas itaatkâr ve alçakgönüllü bir hizmetkâr gibi her şeyi hazırlama görevini yerine getirdikten 

sonra, meseleyi Rab'bin ellerine bıraktı ve O'na şöyle dedi: "Baba, işte kalabalık, işte senin ellerine teslim 

ettiğim ruhsal kalabalık, çünkü orada güvendedir, çünkü en emin engel senin kendi Baba'nın yüreğidir." 

57 İlyas'ın Üçüncü Çağ'da dönmesine neden oldum ve Efendi olarak onu İkinci Çağ'da şöyle 

duyurdum: "Şüphesiz, İlyas aranızdaydı ve siz onu tanımadınız. Ben dünyaya döneceğim, ama size 

doğrusunu söyleyeyim, benden önce İlyas gelecek." 

Üstadın her sözü gerçekleştiği için, İlyas ruhları uyandırmak, Kutsal Ruh'un Saatinin kapısını 

açtığından şüphelenmelerini sağlamak, her ruha gözlerini açmasını, İkinci Çağın eşiğinden Üçüncü Çağa 

geçmeye hazırlanmasını söylemek için Üçüncü Çağda Benden önce geldi. İlyas'ın tezahürünün bu Üçüncü 

Çağ'da daha somut olması için, kendisini doğru bir adam aracılığıyla tezahür ettirdim: Roque Rojas. 

58 Elias bu adamı öte dünyadan ruhsal olarak aydınlattı, ona ilham verdi, onu güçlendirdi ve başından 

sonuna kadar tüm yollarında ona rehberlik etti. Ama size doğrusunu söyleyeyim, Roque Rojas'ı insanlar 

arasından seçen o değildi. Onu seçtim, ruhunu merhametimle hazırlayıp gönderdim. Ona aynı şekilde 

Benim tarafımdan hazırlanmış bir beden verdim ve onun alçakgönüllü olduğunu, Baba'nın onun 

alçakgönüllülüğü ve erdemi sayesinde büyük işler yaptığını biliyorsunuz. O bir peygamber, bir ses 

taşıyıcısı, bir kahin ve bir liderdi. Tüm bunlarla insanlara parlak bir örnek bıraktı. 

Musa'nın çölde olduğu gibi kendi halkı tarafından alaya alındı, İlyas peygamber gibi zulüm gördü ve 

dua etmek ve halkı için ayağa kalkmak üzere dağların tepesine çekilmek zorunda kaldı. 

Efendisi gibi o da kâhinler ve din bilginleri tarafından alaya alındı ve kınandı. Efendisi gibi, sadece 

birkaç kişi ona inandı, onu takip etti ve etrafını sardı. Elleri iyileştirici güçler yayıyor, bazılarına inanç 

aşılayan ve bazılarında kafa karışıklığına neden olan mucizeler gerçekleştiriyordu. Bazılarına göre, 

dudaklarından dökülen peygamberlik sözleri harfiyen yerine getirildi. Ağzından yüreği hasta olanlara 

teselli dolu öğütler çıkardı. 

Zihni büyük ilhamları özümseyebiliyor ve salihlerin, havarilerin ve peygamberlerinki gibi kendinden 

geçebiliyordu. Ruhu kendisini bu dünyadan ve bedeninden ayırarak Ruhani Âleme girebilir ve 

alçakgönüllülükle Rabbin Gizli Hazinesinin kapılarına ulaşabilirdi. Bu yükseliş sayesinde, İlyas'ın ruhu, 

Efendinin ışını gelmeden önce ilk tanıklara kendini tanıttı. 

59 Onu hazırlayan, aydınlatan ve orada bulunanlara karşı ona kesinlik kazandıran İlyas'ın ışığıydı, ona 

tanıklık etti ve şöyle dedi: "Ben İlyas peygamberim, Tabor Dağı'nda başkalaşım geçiren kişiyim." 
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Yargıdan, görevlerden ve ölümden söz etti ve orada bulunanlar gerçekten sarsıldılar ve bu sarsıntı 

imandan, güvenden ve Rab'be olan bağlılıktan kaynaklanıyordu. 

Ancak İlyas, Baba'nın varlığının Üçüncü Çağ'a girmesi için bu yeni tezahür yolunu hazırladıktan sonra, 

Rab'bin insan aracılığı ile bu dünyaya gelmesi için bu yolu hazırladıktan sonra, insanın işitmesini, kalbini 

ve tüm varlığını Kutsal Ruh'un sözünü dikkatle duymaya hazırladı. 

İlyas, uykuda olan herkesi uyandırmak, lekeli olan herkesi temizlemek, üşüyen herkesi Ruhunun 

ateşiyle sarmak, tüm ruhları gerçeğin yoluna götürecek patikalar, yollar ve yollar açmak için ruhsal olarak 

insanlığın arasında kaldı. Çünkü İlyas sadece bu halk arasında çalışmaz, onun ruhu mücadelesinde tüm 

insanlığı kuşatır. 

Roque Rojas aracılığıyla kendini tanıttığında, Üçüncü Zaman'ın kapıları dünyaya açıldı. Çünkü bu, 

144.000 ruhun yavaş yavaş bedenlenmeye başladığı zamandır. 

60 Roque Rojas ilk işaretlenen kişiydi. Onunla ruhtan ruha konuştum ve ona dedim ki: Gerçekten, 

büyük kalabalıklar ferahlamak için sözümün etrafında toplanacak. Ama onlar henüz olgunlaşmadıkları 

için, sözümü ve işlerimi ses taşıyıcıları aracılığıyla açıklamak zorunda kalacağım. Fiziksel alınlarını bir 

üçgenle işaretlemem gerekecek ki 144.000'e ait olduklarını, İkinci Çağ'da başka bir peygamber aracılığıyla 

bu zamanda insanlık arasında zor ve büyük bir misyonu yerine getireceklerini duyurduğum kişilere ait 

olduklarını anlasınlar ─ bir kurtuluş, ruhanileştirme ve yüceltme misyonu. 

61 Roque Rojas aracılığıyla Altıncı Mühür zamanında olduğunuzu, kitabın altıncı bölümünde, altıncı 

kısmında sizin için açıldığını anlamanızı sağladım. Yedi mühürlü bu kitap insanlığın varoluşunun 

öngörülen tarihidir, çünkü sadece Tanrı insanlığın tarihini onlar bunu deneyimlemeden önce yazabilirdi. 

Ve bu kitap gizem içinde kapalı olduğu için, sadece bir el onu açabilirdi, kutsal ve saf bir el, mükemmel 

bir el, böylece içeriği insanlığa açıklanabilirdi ve bu el Kuzu'nun eliydi, İkinci Çağ'daki talimatı ve kurban 

ölümü aracılığıyla tanımaya başladığınız Tanrı'nın Kendisinin eliydi ─yüce bir sevgi kurbanı─. O Kitabı 

açmaya layık olan tek Kişi O'ydu. Çünkü ne yeryüzünde, ne gökte, ne yaratılış alanında, ne de herhangi bir 

dünyada kitabı açmaya ve içindekileri ruhlara göstermeye layık hiçbir ruh yoktu. 

62 Bu vahiy aracılığıyla size altıncı mühre ait olduğunuzu söyledim. Ama aynı zamanda önceki 

beşine de aitsiniz ve sonsuzluğa girene kadar yedincisinden geçmeniz gerekiyor. 

63 Yedi Mühür sizin yaşamınızdır, sizin tarihinizdir, mücadelelerinizdir, zaferleriniz ve 

yenilgilerinizdir, acılarınızdır, savaşlarınızdır ve nihayetinde Rabbinizin sağında, O'na çok yakın, görkem 

dolu, övgülerle dolu, ruhsal şölenlerle dolu kurtuluşunuzdur. Ancak halkım arasında karışıklıklar oldu ve 

bu karışıklıklardan sonra, ses taşıyıcılarımda gerçek hazırlığı bulamadım, böylece Efendi olarak Kutsal 

Ruh'la sizi onlardan özgür kılabileyim. 

64 İlyas Yedi Mührü gevşetmedi ya da onları sizin ulusunuza yerleştirmedi. Roque Rojas Yedi 

Mühür'ü çözemedi. Yedi Mühür Kitabı'nı ben kendim açtım. Yalnızca Tanrı çocuklarına gizli şeyleri, 

Kendisinin sırlarını açıklayabilirdi. Kutsal Ruh peygamberlerim ve elçilerim aracılığıyla size büyük 

dersler verdi. Ancak yalnızca Rabbiniz, içini tefekkür etmeniz için kalbini açabilecek Olan'dır. 

Peygamberler size mecazi olarak konuştular, ama Baba sizin için peygamberliklerin gerçekleşmesini ve 

yerine gelmesini sağladı. 

65 Her zaman sizinle birlikte olduğumu ve ilkel silahlarınıza, orijinal silahlarınıza ihtişam verdiğimi 

zaten biliyorsunuz, böylece siz var olmadan önce var olan kötülüğü yenebilirsiniz, böylece her zaman iyi 

ilhamlara giriş verebilirsiniz, böylece duanız ve erdeminizle her zaman Işığın Ruhsal Dünyasının iyi 

radyasyonlarını çekebilirsiniz ─ böylece rüyalarınızda, İşinizde, denemelerinizde ya da kritik anlarınızda, 

sizi her zaman yoldan çıkarmış olan, size her zaman zevklerle ve geçici zenginliklerle, sahte ışıklarla, 

öğrenmeyle ve onurlarla dolu, bugün olan ama yarın olmayacak, ama büyük acılar bırakacak kötülük 

yolunu vaat eden ayartma ağlarına asla düşmeyin. 

66 Sizin için yolu hazırlayan ve her zaman sizi izleyen bir çobanınız olduğunu zaten biliyorsunuz: 

İlyas. Ve Bana şöyle dediğinizde: "Üstat, bu son zamanlarda Senin izini takip edecek büyük rol 

modellerden yoksunuz", Üstat size cevap verir: Roque Rojas'ı iyi bir rol model olarak alın! O İlyas'ın 

suretidir, sizi bir çoban gibi izledi, hayatını Benim hizmetime adadı ve onda saflık, yücelik ve sevgi vardı, 

çünkü ona ötelerden gelen iyi bir elçi olarak verdiğim göreve sadık kaldı. 

67 Roque Rojas yasayı çıkarmadı, insanlığa da vermedi. O sadece Baba'nın sözcüsüydü, böylece aklı 

ve dudakları aracılığıyla Baba'nın yasası insanların yüreklerine kelimelerle ulaşacaktı. Bir ses taşıyıcısı 
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olarak, Üçüncü Çağ'da Rab'bin sofrasına oturan ilk katılımcılara ilk somunları, ilk şarap damlalarını, ilk 

yiyecekleri vermek için aracılığı aracılığıyla konuşan İlyas'la birlikte, kendini kollarıma teslim edebildi, 

Bana ilham verebildi ve Kendinden geçebildi. 

Bir rehber olarak, tökezlememeniz için, fanatizme ya da putperestliğe düşmemenize dikkat ederek 

─"ruhtan" bahseden ama tüm çocuklarıma ─mezheplerde ya da kiliselerde değil─ merhamet uygulamasını 

öğretmeyen ve size saf bir söz vermeyen materyalist bilimlerle spiritüalizmi karıştırmamanıza dikkat 

ederek sizi hakikat yolunda yönlendirdi. 

Bir kahin olarak Beni görebildi ve onu duyanlara imanlarında güçlenmeleri için sadık bir tanıklık 

verebildi ve tanıklığı her zaman doğru oldu. 

68 Ancak Roque Rojas'tan sonra, mükemmel olmasa da kalplerinizde bir tohum bırakan başka rol 

modelleriniz de oldu. Önde giden kardeşlerinizin iyi örnekleriyle teşvik olun. Bununla birlikte, onları 

mükemmel bir yargıcın sert yargısıyla yargılamayın, çünkü o zaman onlarda aradığınız mükemmelliği 

bulamazsınız. Ancak kardeşlerinizden herhangi birinde sadakat ararsanız, onu bulacaksınız ─ aynı 

zamanda cesareti, gayreti, özveriyi ve fedakârlığı da keşfedeceksiniz. 

69 Tüm erdemler arasında kardeşlerinizde yalnızca bir atom, bir parçacık keşfedeceksiniz. Ama yine 

de bir şeydir, çünkü öğrencilerimin yüreklerine ektiğim tohumdur, çünkü hepiniz öylesiniz. Ama 

mükemmelliği bulmak istiyorsanız, onu benim Sözümde arayın. Çünkü Benim Sözümde Efendi vardır ve 

size gurur duymadan söyler: O gerçekten mükemmeldir! 

70 Size 1866'dan beri vermekte olduğum tezahürüm artık yakında sona erecek. Ama Efendi artık 

insan zihni aracılığıyla konuşmadığında, bu tezahür Benim ve sizin için sona erdiğinde ─ İlyas o zaman ne 

yapacak? 

71 İnsan aracılığı ile Bana sahip olduktan sonra, ruhen Bana sahip olacağınızı size daha önce 

söylemiştim. Ayrılışımı takip eden gün komünyonunuz tamamlanmış olacak mı? İsrail halkı, ayrılışımdan 

sonraki ilk günden itibaren İlahi Ruhumla büyük ilhamlar ve mükemmel birliktelikler yaşamaya 

başlayacak mı? Sana şimdiden söylüyorum: Hayır. Bu konuşmamda sizlere meditasyon ve hazırlık 

zamanını zaten duyurmuş ve emretmiştim. Çünkü size önceden kesin olarak belirtiyorum ki, bu 

meditasyon ve hazırlık döneminde İlyas sizinle birlikte olacak; ama bu ruhani olacak. Görenlerin ruhani 

vizyonu tanıklık edecek ve kalpleriniz onun varlığını, samimiyetini, peygamberliğini ve teşvikini 

hissedecek. 

72 Halkım hazır olduğunda, Üstat gerçekten hazır olan herkesle sohbet etmek, olmayanları donatmaya 

yardımcı olmak ve bu öğretilerden uzak olanları uyandırmak için "bulutu" üzerinde, o ruhani ve evrensel 

bulut üzerinde gelecek. O zaman sadece size değil, sadece bu aydınlanmış insanlara erişimim olacak ve 

ruhani diyaloğum için açık kapılar bulacağım. Gerçekten de, dünyanın her yerinde insanlar Beni bekliyor. 

Herkes size söylediğim gibi hazırlanmayacak, ama sadık olanlar, çok acı çekmiş ve din değiştirmiş 

olanlar ve ayrıca hazırlıklarını sürdürenler olacak ─ orada Beni bekliyorlar. Onları görüyorum ve onları 

hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ruhen ve gerçek olarak onlarla birlikte olacağım. 

73 Dünyanın her yerinde kahinler, peygamberler ortaya çıkacak ve kendilerini ruhtan ruha 

duyuracaklar. Farklı yaş ve milletlerden kadın ve erkekler büyük ilhamlardan bahsedecekler. Bu zaman 

çoktan yaklaştı, ey insanlar. Bu nedenle sizi uyanık tutuyorum, günaha düşmemeniz ya da kafa 

karışıklığına kapılmamanız için sizi eğitiyor ve yönlendiriyorum. Çünkü gelecek zamanlarda bu insanlık 

arasında büyük sapkınlıklar ortaya çıkacaktır. 

74 Benim kendi krallığım olan ruhsallaşma büyük adımlarla yaklaşıyor, tıpkı kuzeyden gelen 

rüzgarların her şeyi yıkması, tüm ağaçları eğmesi, tüm ormanları titretmesi, kapılara vurması ve tüm 

varlıkların yüzlerini kırbaçlaması gibi. Aynı şekilde, spiritüalizm de bir ışık ve sevgi fırtınası olarak 

gelecektir ─ her şeyi silip süpürecek ve yerle bir edecek bir fırtına. Ancak bu, insanların kalbinde, tüm 

kurumların kalbinde, tüm ulusların ve tüm ırkların bağrında gerçekleşecektir. Bu benim Krallığım, Kutsal 

Ruh'un saltanatı, ruhani yükselişin, barışın ve sevginin saltanatıdır. 

75 O zaman gerçekten de insanlığın kişiden kişiye, kalpten kalbe uyandığını, Tapınağa, Mabede, 

Kutsal Ruh'un gerçek Kilisesine, Evrensel Çalışmaya, Tanrı'nın Yasasına, Adalet ve Sevgi Yasasına 

girdiğini göreceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların ruhçuluk konusunda kafaları karışıktır ─ister onu 

arasınlar, ister onun peşinden gitsinler, ister onu bulduklarına sevinsinler. 
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İnsanların ruhsal karmaşaya, büyük bir fanatizme düştüklerini göreceksiniz. Çünkü bir doktrinin 

insanın kalbinde gerçekten kök salabilmesi için, öncelikle fanatizmin ve insanlığın putperestliğinin bir 

merası gibi olması gerekir. 

Üçüncü Çağ'da insanların ruhani fanatizmi çok büyük olacaktır. Kendilerini ona öyle bir güçle adamak 

isteyeceklerdir ki, kendilerini tamamen ruhani olana adamak için kamusal yaşamın kendisini göz ardı 

edecekler, bedenlerini göz ardı edecekler, birçok dünyevi yasayı göz ardı edeceklerdir ─düşünmek, hayal 

etmek, yaşamak ve dünyevi olanı sadece ruhun varlığı için unutmak. Ama o zaman maddi olanın 

doğasında bulunan ve manevi olanda adalet ilkesine sahip olan yasalar, kendilerini onları sarsma, onlara 

musallat olma, azarlama ve düzeltme görevine adayacaklardır. 

76 Sizler de bu İşin öğrencileri olarak, 144.000 işaretli kişi olarak, çağlar boyunca Baba tarafından 

öğretilen Ruhsal İsrail olarak, büyük ruhsal bilgelik kitabınızla, barış, birlik ve iyi niyet standartlarınızla, 

doğruluk silahlarınızla, vahiy, kehanet, sezgi, yorumlama, Sözümde çalışma armağanlarınızla insanlığa 

şunu söylemek için yola çıkmak gibi büyük bir yükümlülüğe sahip olacaksınız: "Bu Baba'nın İşidir! 

Gerçek spiritüalizm budur ve bunu uygulamanın doğru yolu da budur! Kutsal Ruh olarak Baba'nın 

öğrettiği ibadet, hizmet budur!" 

77 İşte o zaman sonu olmayan tarlalarınız, sizi bekleyen işleriniz olacak. Orada gündüz gecesiz, 

çalışma yorgunluksuz ve savaş ölümsüz olacaktır. Ruhunuz için bir ziyafet, bir sevgi ve kurtuluş ziyafeti, 

bir savaş ziyafeti olacak! 

İşiniz ne kadar büyük olursa, sevinciniz de o kadar büyük olacak ve bu yaşamdan diğerine, Rab'bin 

sadıklarına ─bu dünyaya sadece barış ve sevgi ekmek için gelen ruhlara─ ait olduğunuzun en iyi kanıtı 

olarak görevinizi yerine getirmenizin hasadını ruhunuzda taşıyarak geçeceksiniz. 

Yüksek Ötesi'nden bu dünyanın mücadelelerini göreceksiniz. Oradan ışık ve sevgi tohumlarının her 

yere nüfuz ettiğini göreceksiniz, her şeyin dönüştüğünü göreceksiniz, insanlığın tüm ilkelerinin 

temellerinden sarsıldığını göreceksiniz ve alçakgönüllülükle ve itaatkârlıkla Baba'nın emirlerini 

bekleyeceksiniz, Baba'nın isteği olduğu gibi dünyaya dönmek için. 

Çalışmalarını tamamlamamış olanlarınız, işlerini bitirmemiş olanlarınız, tekrar gelmek zorunda 

kalacaklar ve diğerleri de başka dünyalara, başka ruh birliklerinin bağrına gitmek zorunda kalacaklar. Ama 

bu sizi üzmesin ─ Tanrı'nın kucağında ebedi bir istirahat düşünmeyin. 

78 "Bedeniniz" zayıf olduğu için dinlenmeyi düşünür. Ancak ruh için dinlenmek en kötü ceza 

olacaktır, çünkü ruh için en iyi ödül faaliyettir, çalışmaktır, mücadele etmektir, çünkü asla dinlenmeyen, 

asla uyumayan ve asla yorulmayan Tanrısını örnek alarak Babasını yüceltir. Tam gelişim içinde olan ruhta 

ne yorgunluk, ne gece, ne açlık, ne de susuzluk vardır. 

79 Ölümün ruhunuzu Yüce Ötesi'nde uyandırması yeterli olacaktır ve zaten o andan itibaren kafası 

karışmak yerine her şeyi anlar ve Bana şöyle der: "Babam, bugün kanatlarım sonsuzluğu içine almak için 

açılıyor ve bugün Bana her zaman verdiğin ışık sayesinde her şeyi anlayabiliyorum. Bana görevimi, 

misyonumu göster." Bugün kendini önemsiz hisseden sizlerin başka dünyalara gidip orada büyük ruhlar, 

peygamberler, evrenin güzel eserlerinden ilham alan üstatlar olarak görünüp görünmeyeceğinizi bilmiyor 

musunuz? 

80 Siz bunu bilmiyorsunuz ama Baba size çok iyi bir şekilde günlük işinizin ölümle sona 

ermeyeceğini, ruhsal olarak Benim yanıma geldiğinizde yolunuzun bitmeyeceğini, önünüzde hala 

görmeniz ve deneyimlemeniz gereken çok şey olduğunu, öğrenmeniz ve yapmanız gereken çok şey 

olduğunu söylüyor. 

81 Bu Sözümü yeryüzünde insan aklı aracılığıyla işitiyorsunuz ve sizinkinden daha yüksek yaşam 

seviyelerinde aynı yaşamın sakinleri, diğer ruhlar da onu işitiyor; tıpkı orada evlerinde olan, yaşamın daha 

da yüksek seviyelerindeki diğer ruhların onu işitmesi gibi. Çünkü Baba'nın Üçüncü Zaman'da Işık Ruhları 

ile gerçekleştirdiği bu "konser" evrenseldir. 

Söyledim: Işınım evrenseldir, Sözüm ve (içerdiği) Ruhsal Özüm de evrenseldir ve ruhların ulaştığı en 

yüksek seviyede bile Beni duyarlar. Beni şu anda bu tezahürde en kusurlu şekilde, yani insan aracılığıyla 

duyuyorsunuz. 

82 Bu nedenle şimdi sizi daha yüksek bildiriler için hazırlıyorum, böylece ruhsal olana girdiğinizde 

ve bu dünyayı tamamen terk ettiğinizde, Baba'nın ruhunuzla birlikte gerçekleştirdiği "konseri" duymak 

için yeni bir yaşam aşamasıyla birleşebileceksiniz. 
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Bugün hala maddedesiniz, kalbinizi ve ruhunuzu bu kelimeyle tazeliyorsunuz ve yeryüzünde size ait 

olan, hala baba, eş, eş, kardeş, çocuk, akraba veya arkadaş dediğiniz varlıklar hayatın başka aşamalarında 

ve aynı kelimeyi duyuyorlar; ama onlar için anlamı, özü başka, aynı mutluluğun, aynı tazeliğin, aynı 

teşvikin ve aynı ekmeğin tadını çıkarsalar bile. 

83 Bu konser ─Usta size soruyor─ harika değil mi? Burada ruhani besin olarak aldığınız şeyin aynı 

zamanda diğer dünya bedenlerinde ─ sevdiğiniz varlıkların yaşadığı diğer dünyalarda ─ tanıdığınız ve 

ruhanilik sayesinde size hem çok yakın hem de çok uzak olan varlıklarda - neşe ve ruhani yaşamın nedeni 

olduğu düşüncesi ruhunuzu sevindirmiyor mu? 

84 İşte bu şekilde sizi ışıkla dolu olarak hazırlıyorum, ey öğrencilerim, işte bu şekilde sizi teselli 

ediyor ve Eserimin size gösterdiği sonsuz ufukları görmenizi sağlıyorum ki bu umut ve ışık mesajını tüm 

insanlığa ulaştırabilesiniz, böylece insan yaşamının ve ruhani yaşamın gerçek anlamını idrak etmelerini 

sağlayabilesiniz. 

Ancak, öğretilerimi yalnızca Söz'de değil, Çalışma aracılığıyla da getirin. Çünkü sizden kendinizi 

tamamen öğretilerimi uygulamaya adamanızı ve böylece "dünyaya ait olanı dünyaya, Tanrı'ya ait olanı 

Tanrı'ya vermeyi bilen" iyi ruhaniler olmanızı istiyorum. Bedeninizin hakkı olan şey ona adaletle, 

merhametle ve sevgiyle verilmelidir ve ruhunuzun hakkı olan şey de aynı şekilde ona sevgi ve merhametle 

verilmelidir. Dünyevi görevleriniz için bir zamanınız olacak ve aynı zamanda ruhani alıştırmalarınız, 

ruhani davranış biçimleriniz ve bunların açığa çıkması için de bir zamanınız olacak. 

85 Bu şekilde fanatizmin, putperestliğin, materyalizmin ve hatta batıl inançların her işareti, her izi 

ruhunuzdan düşecek ve kalbinizden silinecektir ve Spiritüalizmi bu saflıkla, bu samimiyetle, bu sadelik ve 

yücelikle uygulayarak, insanlığa Baba'nın Üçüncü Çağ'da sizden beklediği ibadetin nasıl olması 

gerektiğinin gerçek örneğini vereceksiniz. 

86 Sadece öğrenciler değil, bu işin ustaları, şifa gücüyle dolu, armağan yağmuruna tutulmuş kişiler 

olabilmeniz için de güçlü olun. Tüm bu güçleri kendi göğsünüzde, her birinizin kalbine yerleştirdiğim o 

görünmez sandığın içinde keşfedin. 

87 İçinize girin ve orada kutsal alanı, antlaşma sandığını bulacaksınız. Bir pınar, bir lütuf ve bereket 

çeşmesi keşfedeceksiniz. 

Çaresiz bir ruh yoktur, kimse mirastan mahrum bırakılmaz. İlahi merhametim karşısında, tüm evrende 

kendini yoksul, babası tarafından kovulmuş olarak adlandırabilecek hiç kimse yoktur; kendini Rab'bin 

topraklarından sürgün edilmiş olarak adlandırabilecek hiç kimse yoktur. 

Kendilerini mirastan mahrum hissedenler, lütfun armağanlarını kendilerinde keşfedemedikleri için ya 

da günah içinde yollarını kaybettikleri için, kör oldukları için ya da kendilerini değersiz hissettikleri için 

bunu yaparlar. 

Bu lütuf armağanlarını her zaman kendi içinizde keşfetmelisiniz; o zaman varlığımdan asla yoksun 

kalmayacağınızı, her zaman "ekmek", "şifalı merhem", "silahlar", "anahtarlar" ve ihtiyacınız olan her şeyin 

kendi içinizde olacağını deneyimleyeceksiniz, çünkü sizler benim krallığımın ve yüceliğimin 

mirasçılarısınız. 

88 Bu lütuf gününde vicdanınıza yazdığım Sözüm budur. 

89 Ey insanlar, izleyin ve dua edin. Çünkü restorasyon tohumu, kurtuluş tohumu sizin ve insanlığın 

arasında çok yakın olduğu gibi, darıların yaydığı tohum da çok sevdiğim çocuklarımın kalplerinde büyük 

ölçüde filizleniyor! 

90 İzleyin ve dua edin, çünkü orak yaklaşıyor! Orak insanın elinde değildir, Benim elimdedir. 

91 İnsan elinin yıkım, ölüm ve savaş getirmesine izin vereceğim, ama sadece belirli bir sınıra kadar. 

Bu sınırın ötesine, insanın adaletsizliği, ahlaksızlığı, yanılgısı ve güç çabası geçemeyecektir. 

O zaman orağım gelecek ve isteğimin belirlediği şeyi bilgelikle kesecek. Çünkü benim orağım yaşam, 

sevgi ve gerçek adalettir. Ama siz, millet, izleyin ve dua edin! 

92 Sizi böyle görmek istiyorum ve duanızın gücüyle affetmek için de bir neden buldum. Şefaatiniz 

sayesinde, adaletimi esirgemek için Kalbimin harekete geçtiğini hissedeceğim. Dualarınızda ağlayanlar 

için merhem bulacağım. Sizin ruhu yüceltmenizde, ben de aynı şekilde insanların gerçekleştirdiği yıkımı 

durdurmak için bir neden bulacağım. 

93 Bu nedenle sizden şefaat etmenizi, dua etmenizi, bağışlamanızı ve sevmenizi istiyorum, ey İsrail! 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 346 
1 Yüreğinizi yumuşatmak, ruhunuza huzurumu hissettirmek için size sözümü veriyorum. 

2 Ben ışık ve yaşamım ve Bana gelen herkes bu lütuftan bir şeyler alır. Baba olarak, ruhani 

mallarınızı kaybettiğinizde, özgür iradenizle materyalist eğilimleri beslediğinizde ve böylece kendinize acı 

çektiğinizde acı çekiyorum. Acı çektiğinizde ve ağladığınızda, bunun nedeni kendi dinsizliğinizdir. Ama 

Ben sizden karanlığı kaldırıyorum ve yolunuzu dikenlerden ve taşlardan temizliyorum ki, Benim yolumu 

arayabilesiniz, geçmişinizi unutabilesiniz ve yalnızca geleceğinize bakabilesiniz. 

3 Her zaman sizinle birlikte olacağım, iyi bir danışman ve sadık bir yoldaş olacağım ve günaha 

düşmemeniz için vicdanınız aracılığıyla sizinle konuşacağım. 

4 Baba'nın baktığı bir bitki gibisiniz. İyi bir bahçıvan olarak aranızdayım, ısırgan otlarını ayıklıyor 

ve kemirici kurtları temizliyorum. Benimle uyum içinde olması için ruhunuzu besliyorum. 

5 Sizler, çalkantılı denizin dalgalarında yok olmamanız için filikayı gösterdiğim kazazedelersiniz. 

Petrus'a söylediğim gibi suyun üzerinde yürüyün, ama onun yaptığı gibi Bana, "Efendim, kurtar bizi, 

batıyoruz" demeyin. İman, sevgiyle birlikte tek bir güç oluşturduğunda, ruhunuzda büyük bir güç 

hissedeceksiniz ve bedeniniz bile su üzerinde yürüyebilecek çünkü Babanızın gücü sizi ayakta tutacak. 

Ancak, asla Rabbinizi sınamak gibi bir niyetiniz olmasın. 

6 Yaptıklarıyla Baba'yı hoşnut edene ne mutlu, çünkü ben ona verdiklerinin kat kat fazlasını vererek 

sessizce karşılığını veririm. 

7 Muhtaçların, körlerin, şaşkınların sayısı çoktur. Ama Ben, Baba olarak, onlara merhametimi 

bahşetmek için onlara yaklaşıyorum. 

8 Bu tezahür 1950 yılına kadar sizinle birlikte olacak ve kalplerinizde yazılı kalacaktır. Ama o 

zaman gelene kadar, Bana yaklaşabilmeniz için size yol gösteriyorum. Size öğrettim çünkü Üçüncü 

Zaman geldi ve onun içinde ruhunuzu uyandıran Göksel Trompet'in sesini duydunuz. 

Bazılarınız Bana şunu sordu: "Baba, neden yeryüzünde yaşamak için tekrar geldim?" Ve Baba size 

cevap verir: Böylece ruhunuz kaybettiği saflığını yeniden kazanabilir. Ama size doğrusunu söyleyeyim: 

Ne mutlu telafi edene, çünkü krallığımda olacak, çünkü arınmış ve görevini yerine getirmiş olacak. 

9 Sizler, yarın öğretmenler ve insanlığın önderleri olarak yola çıkabilmeniz için ışıktan bir giysi 

verdiğim İsrail'in Seçilmiş Halkı'nın bir bölümünü temsil ediyorsunuz. Şimdiki zamanda tüm çocuklarımı 

çağırıyorum ve Benimle birlikte olan ve Beni seven herkes savaşmak ve çalışmak için yola çıkacak. 

10 Ayartma hâlâ sizi kuşatıyor, ama size bildirdiğim zaman gelecek, ayartma sınırlanacak, böylece 

yollarınızda size rehberlik eden yalnızca ışık olacak. 

11 Kendinizi arındırmanız ve geçmişinizi temizlemeniz gereken bir mücadele ve çalışma 

dönemindesiniz. Çünkü mirası emanet ettiğim "bedeniniz" değil, Benden çıkan ruhunuzdur. 

12 Ruhu arındırmalı, temizlemeliyim ki Bana geri dönebilsin, sonsuza dek Benim İlahi Ruhumla 

birleşebilsin, böylece Benim Göksel Krallığımın tadını çıkarabilsin. 

13 Sevgili çocuklar, az sayıda gelen sizler, size gerçekten söylüyorum: Nüfuz eden bakışlarım, şimdi 

Benim Varlığımın zamanı olduğunu ruhlarında hisseden seçilmişlerimi her yerde keşfediyor. Onlar 

sözümü sizin duyduğunuz gibi duymadılar, ama ruhlarında onlara bir kez daha insanlığın arasında 

olduğumu, ruhsal olarak "bulutta" geldiğimi söyleyen bir ses duyuyorlar. Bazılarına Beni ruhun gözleriyle 

görmeyi bahşedeceğim, diğerlerine sezgi gücü aracılığıyla, geri kalanlara ise Ruhumun varlığını 

hissedebilmeleri için sevgimi güçlü bir şekilde hissettireceğim. 

14 Şu anda insanların kalplerinin kapılarını çalıyorum. Bazılarıyla hazırlıklı olarak karşılaşıyorum, 

diğerleri ise çeşitli mezhep ve dinlerde kaldıkları ve kısa bir süre için yoldan çıktıkları için uyuyorlar. Ama 

yüksek sesli çanımın onları çağıracağı zaman geldi, böylece hepsi Bana gelebilir, ruhlarının dirilişini 

alabilir ve yeryüzünde Benim huzurumu hissetmek ve Vaat Edilmiş Topraklara ulaşmak için 

birleşebilirler. 

Kıssa 

15 Erdem ve güç dolu büyük bir lord yüksek bir tahtta oturuyordu ve güç alanında büyük kalabalıklar 

onu çevreliyordu, milyonlarca ve milyonlarca yaratık. Ancak bu kalabalıkların hiçbiri hükümdara 
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yaklaşamadı, onu sadece uzaktan görebildiler. Ama yüreklerinde ona yaklaşmayı, ona çok yakın olmayı 

arzuluyorlardı. 

Aniden bir kapı açıldı ve içinde kanayan bir kuzu ve şu yazı belirdi: "İşte ışık, işte girmek isteyen 

herkes için açık kapı ─ kalbinde erdem olan herkes için. Gel, yaklaş!" 

Parlayan bir ışık görüldü ve kalabalık sevinç içinde o kapıya doğru ilerledi. Bazıları geldi ve o binaya 

girdi. Ancak hepsi oraya varamadı çünkü yolda dikenli çalılara rastladılar ve daha ileri gidemediler. 

Diğerleri ise bu kapıdan girmelerini engelleyen büyük bariyerlerle karşılaştı. 

     Ama o Hükümdar, o Her Şeye Gücü Yeten Rab, yukarıdan kalabalıklara baktı ve onlara, "Girin, girin, 

çünkü Kuzu size krallığıma ulaşacağınız yolu göstermek için en saf kanını akıttı" dedi. 

16 Kutsanmış çocuklar: Yüce sevgimle ruhunuza özgürlük verdim ve sizi günahın zincirlerinden 

kurtardım. En değerli Kanım aracılığıyla, ruhunuzun ödülünü kazanması ve Krallığıma ulaşana kadar 

yükselmesi için size fırsat verdim.  

Benzetmenin sonu 

17 Beni anlıyor musunuz, ey insanlar? Bu Hükümdar sizin Ebedi Babanız, Yüce Yehova'dır. Açılan 

kapı, sizi kurtarmak için dünyaya gelen ve ruhlarınıza ışık ve diriliş vermek için kanını son damlasına 

kadar akıtan kurban edilmiş Kuzu, Efendiniz İsa'dır. 

18 Bu şimdiki zamanda, telafi edebilmeniz için, günahtan ve dünyanın tüm eğilimlerinden 

uzaklaşabilmeniz için, kollarımı açmış sizi beklediğim dağa adım adım tırmanabilmeniz için, size bir kez 

daha fiziksel bir örtü emanet ettim. 

19 Kendinizi günahtan uzaklaştırabilmeniz, ayartılmayı reddedebilmeniz için dua ederek kendinizi 

yükseltmenin yolunu size öğrettim. Çünkü yazılmıştır: Artık ruhun ölümü olmayacak, çünkü Ben Yol ve 

Yaşam'ım ve size hatırlatacağım zaman gelecek, "Ey ölüm, gücün nerede? Ey mezar, zaferin nerede?" 

Çünkü gerçekte, günah ölümün nedenidir ve Ben bu zamanda Kutsal Ruhumun ışığıyla günahı ortadan 

kaldırıyorum. 

20 İnsanlık arasında azar azar ektiklerinizin hasadını göreceğiniz zaman gelecektir. Tarlaları ekip 

biçmeniz ve iyi meyveleriyle insanlığı beslemeniz için aletleri ellerinize emanet ettim. 

21 Yüreğinizi Sözümün ince keskisiyle işliyor ve sizi Kutsal Ruh'un ışığıyla aydınlatıyorum. Ben en 

iyi Öğretmenim ve size talimat vermeye, sizi affetmeye, hakikat yolunda size rehberlik etmeye geldim ve 

aynı zamanda en iyi Hekim olarak ruhunuzu cüzzamından iyileştirmek ve acısından kurtarmak için 

aranızdayım. 

22 Size öğretimi veriyorum ki uygulayabilesiniz, yüreğinizde sevgi ve saflık taşıyabilesiniz ve 

ayartma size yaklaşsa bile, sizde yer bulamaz çünkü sizi ışığım ve sevgim aracılığıyla güçlü kılıyorum ki 

her zayıflığı reddedebilesiniz. 

23 Kutsanmış İnsanlar: Acı kâsesini boşaltırken dünyayı savaşlarıyla birlikte düşünün. Yine de sizi 

bütün bunlardan korudum, bunu tesadüfe bağlamayın, mübarek insanlar. Sizler yetenekli insanlarsınız, 

dünyaya göstermek için kendinizi Benim Sözümle hazırlayabilirsiniz, çünkü Benim İsteğim budur. 

24 Sizler Benim aracımsınız, İsrail'in Seçilmiş Halkı, insanlığın karanlığını dağıtabilmeniz için 

gücümü ve ışığımı ellerinize emanet ettim. 

25 İtaatiniz ve görevinizi yerine getirmeniz sayesinde ruhsal olarak dönüştüğünüzü ve ruhsal ev 

sahipleriyle birleştiğinizi hissedeceksiniz, böylece o Yüce Ötesi'nde Benim hizmetkârlarım olmaya devam 

edecek ve bir daha asla Benden ayrılmayacaksınız. 

26 Kendinizi yenileyebilmeniz ve dağa adım adım tırmanabilmeniz için bu zamanı size hazırlamanız 

için emanet ettim. 

27 Size doğrusunu söyleyeyim, sevgim ve Kutsal Ruh'un ışığı tüm insanlığın üzerine döküldü. Yine 

de elçim Yuhanna'nın İkinci Çağ'da gördüğü gibi, savaşlar ulusları şaşırtmıştır. Bu acıları sizin için mi 

hazırladım? Ben ölüm müyüm? Hayır, çocuklarım, Ben Yaşam'ım ve tüm çocuklarıma Yaşam verdim. 

28 Ruhunuza emanet ettiğim her reenkarnasyonda, size her zaman gerçek yaşam çağrısını verdim. 

Ama bu ışık sadece sizin için değil, İsrail'in Seçilmiş Halkı, çünkü siz tüm insanlığın temsilcisisiniz. 

29 Ruhunuzla konuşuyorum, kalplerinizin kapılarını çalıyorum ve ruhunuza yüklenen sorumluluğun 

farkına varmanız için vicdan aracılığıyla Kendimi hissettiriyorum. 



U 346 

56 

30 Sizin için tek bir yol belirledim, çünkü Ben tek bir Tanrı ve tek bir Yasa'yım ve ruhun Benim 

İsteğimi yerine getirebilmesi için her zaman tek ve aynı Öğretiyi sundum. 

31 Sevgi dolu sözlerle size görevinizi yerine getiremediğinizi bildiriyorum. Çünkü insanlığın yoldan 

çıktığını ve körlüğü ve materyalizmi içinde, insan tarafından yoldan çıkarılmasına izin verdiğini 

görüyorum ve bu yüzden sanki ruhuna karanlık bir bandaj takmış ve kendini Benim lütfumdan mahrum 

bırakmış gibi. 

32 Halkım, insanlığın ne kadar çok hataya düştüğünün farkına varın. Cehaleti sayesinde Beni 

materyalizminde arar ve kalbi sahte tanrılara tapar. Bu nedenle, ruhsal olarak Benim Varlığımı hissetmedi. 

Çocuklarım güzel sözlerden zevk alırlar ve ışık ve hakikat yolunda yürüdüklerine inanırlar, ancak şu anda 

Ruhumu sonsuzluktan ışığını gönderen kurtarıcı bir yıldız olarak tanımazlar. 

33 Sizleri dünyadan seçtim ve eğitimsiz ve önemsiz olmanıza rağmen, sizin aracılığınızla Kutsal 

Ruh'un ışığı aracılığıyla dünyaya Gerçeğimi açıklamak için Sözümü ifade ettim, öyle ki bu insanlık artık 

hataya düşmesin ve ruhu lütuf yaşamına sahip olsun, Beni kalbinde hissetsin ve ruhsallaşsın. 

34 Sizi lütfuma sahip kılmak için seçtim ve ─Beni anlar anlamaz─ yola çıkasınız diye, 

hemcinslerinizi mahvolmaktan kurtarasınız, kötülükle dolu denizden kazazedeleri kurtarasınız, ayartılmış 

köleleri özgür kılasınız diye seçtim. 

35 Üçüncü Zaman'da, tüm koyunlarımın engele geri dönebilmesi için çağrının herkese eşit olarak 

yapılmasına izin verdim. 

36 Ruhu karanlıktan kurtarıyorum ve uykusundan uyandırıyorum, çünkü sizi Ben yarattım ve sizi çok 

seviyorum ve İkinci Çağ'da, insanlığa olan sevgimden dolayı, kurtuluşunuz için Kanımı döktüm. 

37 Kendinizi hazırlayabilmeniz ve İlahi Davamın askerleri olabilmeniz için size pek çok manevi 

fayda gösterdim. İsteğimi anlayabilmeniz için size mesajlarımı vahiy şeklinde ve sezgi yoluyla emanet 

ettim. 

38 Size söylemiştim, sevgili İsrail, sahte bir İsa'ya erişim sağlamak için kötü sözcülerin ortaya 

çıkacağı zaman gelecek ve maddi çabalarında aldatacaklar ve Efendinin kendileri aracılığıyla konuştuğunu 

söyleyecekler. Sahte "liderler", sahte "peygamberler", sahte "askerler" ortaya çıkacak ve sizi sözleriyle ve 

maddi arzularıyla ışık ve hakikat yolundan saptırmaya çalışacaklardır. 

39 Seni uyarmıştım. Size her yıl söylediklerimi hatırlayın: Kendinizi hazırlayın, sevgili insanlar, 

Varlığımdan yararlanın ve kalbinizde Sözümü biriktirin ki yarın size cesaret versin ve bu şekilde zaman 

sizi hazırlıksız yakalamasın. 

40 Kendinizi toparlayabilmeniz ve ses taşıyıcıları için bir örnek olarak kendinizi hazırlayabilmeniz 

için size son üç yılı emanet ettim ki sizi İlahi Üstadın gerçek askerleri ve gerçek müritleri olarak tanısınlar. 

Ancak bu lütfu birçoğunuz geri planda tuttunuz ve not almadınız. 

İsrail'e dedim ki: İnsanlığa bak, nasıl karanlığına, fanatizmine ve putperestliğine bürünmüş ve bu 

nedenle kalbinde güç arzusu, açgözlülük, kendini beğenmişlik uyanmış, onu gururlandırıyor ve tüm bunlar 

Benim nüfuz eden gözlerimde iğrenç! Ancak sizleri aydınlattım, dünyaya ışığın yolunu göstermek üzere 

yola çıkabilmeniz için elinizden tuttum. 

41 Daha İkinci Çağ'da, gerçekleşecek olan denemeleri size bildirmek için size peygamberliğimi 

verdim. Yeryüzünün sarsılacağını, doğa güçlerinin serbest kalacağını, salgın hastalıkların, ağıtların ve 

ölümün manzaraları harap edeceğini, savaş haberlerinin insanların kalplerini korkuyla dolduracağını 

söyledim. 

42 Ben Kendisini insanlığın önünde ışık olarak sunanım ─ Ben ruha yön veren ve ona gücümü ve 

sevgimi emanet edenim, öyle ki ruh bedene hükmedebilsin ve beden de benim isteğimi yerine getirebilsin. 

43 Benim adaletim insanlığın savaşçı dürtüsünü durduracak ve insanlar birbirlerini sevecek. Artık ne 

bencillik, ne kendini beğenmişlik, ne de anlayışsızlık olacaktır. Herkes kendini İlahi Yasaya göre 

yönetecek, herkes Yaratıcının İradesine itaat edecektir. Yeryüzünde barış olacak ve uluslar artık 

birbirlerine karşı savaşmayacaklar. Bilim de Beni tanıyacaktır. Herkes aynı yola girecek ve aynı yolu 

arayacak, aynı amaca sahip olacak ve bu dünyada ahlak, merhamet ve gerçek bir uyum olacaktır. 

44 Yolları temizleyecek ve geçilebilir hale getirecek olan sizlersiniz, sevgili insanlar. Çünkü büyük 

kalabalıklar peşinizden gelecek ve bu kalabalıkları sözümle donatacağım. 
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45 Bu ne zaman olacak, İsrail? Siz bilmiyorsunuz ama ben size söylüyorum: insanlık huzurumu ve 

sevgimi alabilsin ve ilahi merhametim tarafından korunmaya devam edebilsin diye savaşmak için ayağa 

kalkın. 

46 İnsanın akıl yetisi aracılığıyla benim Sözüme sahip olacağınız süre çok kısadır. Yine de bazıları 

─akıllarına göre─ konuşur ve şöyle der: "Baba sevgi olduğuna göre bizi nasıl terk etsin? O'nun, Sevgi 

olarak, bize yakın olma görevi vardır, çok yakın ─ bugün, tehlikede olduğumuz için, O'nun talimatını 

henüz anlamadığımız için, bize verdiği pek çok şeyi henüz içimizde biriktirmediğimiz için ve hala zayıf 

olduğumuz için. O, bizi geçen zamanın merhametsizliğine terk edemeyecek olan sevgi dolu Tanrı'dır. O, 

yasasını ihlal ettiğimizde bizi azarlayamayacak olan yüce Sevgi'dir. O'nun yüce iradesine itaatsizlik 

edersek, sevgi olarak bizi hesaba çekemez. O'nun Sözü yalnızca kişinin O'nun Yasasını yerine getirmediği 

yerlerden geri çekilecektir ─ belirli yerlerde O'nun Işığı ve Sözü geri çekilecektir. Ancak aktif olarak 

çalışmaya başladığımız yerlerde O bizimle kalacaktır." 

Ama Üstat size şöyle der: İnsanların anlayışsızlığının gerçek Sözümün önünde bir engel olacağını 

biliyordum. Ancak Kutsal Ruh'un tapınağında tüm mezheplerin, tüm dini toplulukların fikirleri 

birleşecektir. 

47 Üstat uzun zamandır sizinle birlikte. Sizi hazırladım, ışığımla seçtiklerim olarak işaretledim, 

kararlı ve itaatkâr bir şekilde yaşamanız için size esenlik öpücüğümü verdim. Kendini hazırlamış olana, 

Baba'nın gizemlerine nüfuz etme yetkisi verilir ki, işimin gizli olmadığını bilsin. 

48 Dünyada terk edilmiş hissetmeyin, size her gün sözlerimle getirdiğim merhameti, huzuru ve 

teselliyi kullanın. Yarın kendinize nasıl rehberlik edeceğinizi bilmenizi ve düşüncelerimin titreşimlerini 

almanızı istiyorum. Yarın, artık Beni bir ses taşıyıcısı aracılığıyla duymadığınızda, öğretilerimi 

uygulamanız ve ışığımı ruhsal olarak almayı öğrenmeniz gerekir. Ruhani dünyam her ruhani tezahürde 

sizinle birlikte olacaktır. 

49 Eğer hazırlıklı olursanız, bu ışık ve barış mesajını insanlığa ulaştırmanızı engelleyecek hiçbir engel 

ya da mesafe olmayacaktır. Hemcinsleriniz için alçakgönüllülük ve nezaket örneği olacaksınız, sizin 

aracılığınızla onlara yaşam ve cesaret vereceğim. Ne mutlu benim tarlamda çalışarak yaşlanmış 

olanlarınıza ─ gençken dünyanın aşırılıklarından yüz çevirmiş olanlarınıza, çünkü sonsuz bir sevincin 

tadını çıkaracaksınız. Ancak, bu dünyada ödül aramayın ve övülmeyi beklemeyin, çünkü bu gösterişler 

sizi ruhunuza emanet ettiğim lütuftan mahrum bırakacaktır. İnsanlığın iyi ya da kötü ideallerine saygı 

gösterin, ama sadece vicdanınız aracılığıyla Benim sesimi dinleyin ki birleşebilesiniz ve alçakgönüllü 

olabilesiniz, böylece insanların saygısına layık olduğunuzu kanıtlayabilesiniz. 

Kıssa 

50 Bir bölgede çok sayıda muhtaç insan vardı. Fakat büyük zenginliklere ve mallara sahip olan bir 

beyefendi onları çağırttı ve onlara eksiklerini vereceği günü gösterdi. 

O zaman geldiğinde, muhtaçlar Rab'be gelip, "Rab, çağrın üzerine acele ettik, şimdi huzurundayız" 

dediler. 

Rab'bin bakışları ihtiyaç sahiplerinin çıplaklığı ve yoksulluğu karşısında şefkat ve merhamet doluydu. 

Sonra onlara vereceği sevgi armağanlarını göndermek için evlerinin nerede olduğunu sordu. Ona şöyle 

dediler: "Tanrım, ne evimiz ne de barınağımız var. Karanlık gece bizi nerede şaşırtırsa, orada dinleniriz." 

Sonra her Rab onlara zenginliklerinden cömertçe verdi ve onlara şöyle dedi: "Bu sevgi armağanından 

daha fazla eksiğiniz varsa, ihtiyacınız olduğunda tekrar gelin. Şimdi yolunuza gidin." 

51 Aynı şekilde, yetim ve dul kadın da Rab'bin huzuruna çıktı ve Rab sevgi armağanını onun ellerine 

verdi. Gençler ve bakireler ağıt yakarak, huzur ve teselli bulamadan geldiler ve her şeyi gören Rab onlara 

zenginliklerinden verdi ve çıplaklıklarını örtüsüyle örttü. Gücü tükenmiş yaşlılar geldi ve onlara cesaret, 

huzur ve esenlik verdi. 

52 Hem biri hem de diğeri o şehri terk etti. Ama gün geldi, onlara çok şey vermiş olan Rab, 

zenginliklerini nasıl kullanacaklarını bilip bilmediklerini ya da yeniden yoksulluğa düşüp düşmediklerini 

görmek için o kalabalıkları tekrar görmek istedi. Ama Rab onların yine acı içinde olduklarını gördü. 

Benzetmenin sonu 

53 Efendi size sorar: "Sizinle kimin hakkında konuştum?" Ve siz Bana cevap veriyorsunuz: "Efendim, 

kendimizden." 
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54 1950'den sonra, Beni artık bu formda duymayacağınız zaman, büyük sınavlar insanlığın arasında 

olacak. Ama siz, sevgili halkım, Benim gücüme, sevgime ve merhametime güvenin. İnsan kardeşleriniz 

için bir örnek olacaksınız ki, sizin aracılığınızla onları mahvolmaktan kurtarabileyim. 

55 İnsanlık acı dolu kadehini boşaltır ve ağıtları Bana ulaşır. Ama sevgi ve merhamet olarak her 

zaman insanlığın yanında oldum. Ben Babayım, ama insanlığın ağıtları karşısında ne yapmalıyım? Her 

zaman olduğu gibi sevgimi yay ve ruhları teşvik et. 

56 Zayıf olanlar, ruhlarına görev olarak verilmiş olandan ziyade dünyadan aldıklarından daha fazla 

acı çekeceklerdir. Size kaşlarını çatarak bakanlar, zayıf olduğunuzu ve yasalarımı ihlal ettiğinizi görenler 

aynı zamanda size küfredenler ve emirlerimi yerine getirmediğinizi gösterenler olacaktır. 

57 Sizi yoldan çıkarmak için pusuda bekleyen ayartmalara karşı sizi sık sık uyardım. Ama savaşta 

kararlı askerler olmalı, denemeler karşısında ya da kötülüğün sinsiliği karşısında zayıf düşmemelisiniz. 

58 Kendilerini bilgeliğimi almaya gerçekten hazırlamış olan halkımın sayısı azdır. 

59 Dünyaya gücümün ve bilgeliğimin kanıtlarını vermek için mütevazı, alçakgönüllü, entelektüel 

olarak cahil olanlar aracılığıyla Kendimi tanıttım. 

60 Farklı anlayış organları aracılığıyla, sizi düzeltmek ve size sevgimi, ışığımı, merhametimi vermek, 

dinleyenlerin çoğunun lütuf yaşamına yükselebilmesi için size erdemi öğretmek üzere size Sözümü 

verdim. 

61 İnsan benim gerçeğime aç ve susuzdur, ancak çeşitli dünya görüşleri onu farklı bir öğreti ve farklı 

bir yasayla kandırma amacını güttüğü için yüreğinde nefret, yabani otlar, kötü niyet ve yanılsama vardır. 

62 Sevgili insanlar, Tanrınızla bir araya gelin ve maddi nesnelerin önünde eğilmeyin, onlara 

tapmayın; çünkü ben size ne bunu öğrettim ne de size mistisizm getirdim. Ben ruhlarınıza yalnızca ışığımı 

ve merhametimi akıttım ki materyalizm yolunuza çıkmasın. 

63 Eğer izler ve dua ederseniz, çalışır ve araştırırsanız, 1950 yılı sona erdiğinde Benden çok şey 

alacaksınız. Çünkü sizler, merhametimin çoğunu emanet edeceğim evrimleşmiş ruhlarsınız. Ama size 

söyledim ki, eğer hazırlıksız olduğunuz için Bana nasıl tanıklık edeceğinizi bilmezseniz, taşlar konuşacak 

ve insanlığın arasındaki varlığıma tanıklık edecektir. 

64 İşime getirdiğiniz hataları ortadan kaldırabilmeniz için, anlamadığınız şeyleri size Sözümde 

açıkladım. Çünkü önce kendinizi eski alışkanlıklarınızdan arındırmazsanız, hemcinslerinize nasıl iyi bir 

örnek olabilirsiniz? 

65 Sizi bağışladım ve daha sonra aynı iyiliği insanlara yapabilmeniz için sizi süsledim. Size sözümü 

ışıktan bir kılıç olarak emanet ettim ki savaşa kalkışabilesiniz ve insan kalbine nüfuz etmiş olan karanlığı 

ve fanatizmi ortadan kaldırabilesiniz. Çünkü bu, büyük ölçüde çoğalmış kötü bir tohum gibidir ve bu 

nedenle insanlık hakikat yolundan sapmış ve ruh için mükemmellik için çaba gösterememiştir. 

66 Dünya hatalarının farkına varsın diye geldim; öyle ki artık onun için çizdiğim yoldan sapmasın. Bu 

yolda ayaklarınızı kanatacak dikenler ve taş kıymıkları yoktur. 

67 İnsanlar Beni sınamak için ayağa kalkarlar ve hepinizin bu zamanda büyük sınavlara tabi 

olduğunuzu fark etmezler. Çünkü dünya bilimi ve zenginliğiyle gurur duymaya başladı ve Beni Kral ve 

Rab olarak inkâr etti. Bu nedenle insanlar, insanın anlama yetisi aracılığıyla Kendimi size tanıttığımı da 

inkâr edeceklerdir. Ama Beni bu şekilde inkâr edenler, ruhlarında sevgi ve merhametle acı çekecekler ki 

uyansınlar ve yarattıklarının geçici olduğunu ve Yüce ve Ebedi Yaşamın Benim içimde olduğunu 

anlasınlar. 

68 İnsanlar, ses taşıyıcıları aracılığıyla duyurumun son anlarının boşa gitmesine izin vermeyin, çünkü 

Sözümle sizi tüm denemelere dayanmaya hazırlıyorum, öyle ki insanlığın yanılgısına ve bencilliğine karşı 

savaşacağınız ışık silahlarına sahip olabilesiniz. 

69 Kendinizi zayıf ya da önemsiz hissetmeyin, çünkü Üçüncü Çağın askerleri olarak yükselebilmeniz 

için sizi merhametimle, talimatlarımla ve sevgimle donattım. 

70 İnsan kalbi Benim sevgimi hissedecek ve İlahi Adımı yüceltecektir. Baba olarak, merhametimi 

kimseden esirgemem. Körlerin karanlığını ortadan kaldıracağım; çünkü Kutsal Ruhumun ışığı ruhları 

özgürleştirmek için dünyanın karanlığını dağıtır ve her zaman kurtardıklarım bunlardır. 

71 Kendini ruhanileştirdiğinde, İsrail ─ o zaman seni yoluna kim geri döndürebilecek? O zaman 

içinizde bir ok gibi nasıl bir bakış olacak? Sadece gülümsemeler, kalplerde sevinç ve sizi kucaklamak için 
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uzanan eller göreceksiniz ve bu, mücadeleniz için beklenen bir ödül gibi olacak, böylece yaşam yolunuzda 

deneyimlediğiniz sadece acı olmayacak. 

72 Öğretilerimde size daha pek çok şey emanet edeceğim, öyle ki ışık silahlarını, sevgi kılıcını taşıyan 

ve iman, umut ve merhamet standartlarını yüksek tutan savaşçılar olabilesiniz. 

73 Senin için hala eksik olan nedir, İsrail? Düşüncede ve eylemde birleşerek kendini yükseltmen, 

kendini yenilemen, böylece insanlığın kusurlarını görebileceği berrak bir ayna olman. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 347 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Bu gün sizi kabul ediyor ve kutsuyorum. Ruhunuz, ruhunuzun sesine kulak vererek talimatlarımı 

almaya hazırdır. Yüreklerinizi okuyorum, sizi okşuyorum ve size sözümü veriyorum ve bu, yaşamınızın 

acılarını yatıştıracak bir merhem olacak. 

2 Ama bu dönemde sizi sadece teselli etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerim olmaya davet 

ediyorum. Sana söylüyorum: Haçınızı alın ve beni izleyin! Attığınız her adımda İkinci Çağ'daki 

örneklerimi hatırlayın. O dönemde bir erkek olarak gelmem boşuna değildi. 

3 Benim acılarım, Benim Sözüm ve Benim yüce emirlerim ruhunuza yazılmıştır. Üç zamanda 

yazdığım kitap var, tüm elçiler aracılığıyla verdiğim sözüm var, tanıklıklar ve eylemler var. Ruhunuza 

nüfuz etmeyi öğrenirseniz her şeyi içinizde bulabilirsiniz. Artık ruhsal açıdan küçük çocuklar değilsiniz, 

çünkü yoldan geçtiniz ve olgunlukta, doruk noktasındasınız. 

Birinci, İkinci ve Üçüncü Kez Sözümü işitmiş olan sizler, bu mesajdan nasıl kuşku duyabilirsiniz? 

Ruhlarınıza yazdığım duyuruları nasıl silebildiniz, madem ki size döneceğime söz verdim ─ madem ki size 

"Bir kez daha sizinle olacağım" dedim? 

Ancak, size ne şekilde döneceğimi söylemedim, sadece dönüşümü haber verecek zamanı ve olayları 

size bildirdim ve işaretledim. Şimdi size, Kutsal Ruh'un insanlık arasındaki görevini tamamlamak üzere 

ruhunuzun üzerine indiğinden emin olabilmeniz için büyük denemeler olacağını söylüyorum. 

4 Şimdi tam zamanı! Benim tarafımdan verilen tüm duyurular gerçekleşti. Ruhla ve gerçekle 

konuşanların tüm kehanetleri gerçekleşmiştir. 

5 Burada hazırım, her zaman sizinle birlikteyim, Kendimi gizlemedim. Bu zamanda, yani İkinci 

Çağ'da ayrılışımdan Üçüncü Çağ'da gelişime kadar, Ben her zaman insanlığın huzurunda bulundum. 

Işığım her zaman aranızda parladı, sevgim aynı, öğretilerim ve örneklerim de, bu sadece vahyin başka bir 

aşaması. 

Bu süre içinde Kendimi size anlatmak için Sözümü fiziksel olarak işitilebilir hale getirdim. İletilerimi 

anlayabilmeniz için sizin dilinizi kullandım ve işte buradayım, insanlar, kollarımı açmış aranızda sevgi 

doluyum ve Baba'nın Savurgan Oğlu'nu kabul ettiği gibi, ben de sizi kabul ettim. 

Ama sizi öğrencilerim yapacağım ─ Tüm sözlerime ve tezahürlerime tanık olmanızı istiyorum. O 

döneme ait değerli bir kitap olan Üçüncü Çağ Ahit'ini kalplerinize yazılı olarak bırakacağım. 

6 Sözlerimi çok sayıda ses taşıyıcısının aracılığı ile duydunuz. Her birinin şu anda Benden bir 

görevi, yerine getirmesi gereken çok önemli bir rolü var. Sorumluluğu çok büyüktür ve insan beyni 

aracılığıyla bu duyuru zamanı sona erdiğinde, bu ses taşıyıcılarının her birinden hesap soracağım ve 

Sözlerimle ilgili olarak Bana cevap vermek zorunda kalacaklar, kelimelere aktarılsın ve Beni seven 

insanlara sadakatle aktarılsın diye beyinlerine verdiğim ışıkla ilgili olarak Bana cevap vermek zorunda 

kalacaklar. Ama insanlar da aldıkları tüm sözler için Bana hesap vermek zorunda kalacaklar ve tam 

faaliyet zamanı geldiğinde, hepsinden hesap soracağım. 

7 Bugün size Baba ve Efendi olarak geldim, İsrail halkı üzerindeki yargım henüz başlamadı, sizden 

henüz hasat talep etmedim. Bugün size hala zaman bırakıyorum, ama Üstat size diyor ki: bu zamanı 

harekete geçmek, çalışmak, derin olan öğretime nüfuz etmek için kullanın, öyle ki bu sayede Beni 

sevebilesiniz ve her zaman Beni izleyebilesiniz. 

8 Ruhumda her biriniz için bir yer var. Bu yüksek ödülü kazandıktan sonra Bana geleceksiniz. O 

zamana kadar yeryüzünde savaşın ve ondan sonra da Benim sizi gönderme İradem olan yolda savaşın ki 

Bana görevinizi yerine getirebilesiniz. Size her zaman eşlik ettiğimi, bakışlarımın sizi her yerde takip 

ettiğini, korumamın her biriniz için sınırsız olduğunu, acılarınızın Benim tarafımdan fark edilmediğini, 

kalbinizin derinliklerini okuduğumu ve geleceğinizi bildiğimi hatırlayın. 

9 Öyleyse, insanlar: Beni sevin, öğretimi inceleyin ki size söylemek istediğim ve size miras 

bırakmak istediğim her şeyi anlayabilesiniz. Ben, Baba olarak, size sevgi dolu emirler ve buyruklar 

vermeye geldim çünkü sizler insanlıktan sorumlu, öğretmen, örnek ve rehber olması gereken kişilersiniz. 

İşte bu yüzden size her gün öğrettim, işte bu yüzden "Sözüm" sessiz kalmadı. Sonunda zihinlerinizi 
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açabilmeniz ve yüreklerinizi Beni anlamaya hazırlayabilmeniz için size Beni duymanız için uzun bir süre 

verdim. 

10 İkinci Çağ'da sizinle yalnızca üç yıl boyunca konuştum. Sözümün ardı arkası kesilmedi. O zaman 

gece gündüz öğrencilerimle konuştum ─ Beni dinlemek için yaklaşanlarla. Sizinle birlikte yaşadım, 

yaptıklarımın hepsini gördünüz. Doğumuma tanık oldunuz, bir insan olarak büyümeme tanık oldunuz. 

Kendimi sizden gizlemedim, tüm yaptıklarımın bilinmesini istedim, ama siz Beni yargıladınız, insanlar, 

yargıç olmadan. Çocukluğumu, gençliğimi yargıladınız, Tutkumu yargıladınız ve Benim yaratığım 

olmanıza rağmen, bazen Beni yanlış yargıladınız. Benim bir parçam olmanıza, Benim çocuğum olmanıza 

rağmen, bir Baba olarak Benim davranışlarımı kınadınız. 

11 Ben sevgi ve bağışlayıcıyım. Yargılamanıza şefkatle baktım ve size şunu söyledim: Bir gün, uzun 

denemelerden, yaşamlarınızdaki büyük deneyimlerden sonra, İsa'nın insanlığa yağdırdığı sevgiyi 

bileceksiniz ─ O'nun yasalarını, merhametini ve bir daha asla O'nun önünüze koyduğu yoldan 

sapmayacaksınız. Geçmişinize ağıt yakacak ve tüm günahlarınızı telafi etmek, direktiflerime itaat etmek 

için Benden fırsat isteyecek ve gönüllü olarak Bana hizmetkâr olacaksınız. 

Ama ben sizi hizmetkâr olarak görmek istemiyorum. ─ Her zaman çocuklarım, öğrencilerim olmanızı 

istiyorum, çünkü benim hizmetkârım yoktur. Hepiniz Benim niteliklerimi, gücümü ve inayetimi verdiğim 

yaratıklarımsınız. Hepiniz Bana aitsiniz. Dünya Beni kabul etmese bile, Bana aittir ve onu sevme hakkına 

sahibim. 

İnsanlık, Benim sizi sevmeme engel olamazsınız, ancak yolunuzdan tüm engelleri kaldırmak için 

mücadele etmeli ve sizi kurtuluş limanına götürecek ışığı aramalısınız. 

12 Sevgili ruhlar, bu süre zarfında sonsuz sınavlarla karşılaştınız. Sık sık tökezlediniz, "bedeniniz" 

bile size gözyaşı döktürdü. Ama ruh bedenden daha güçlü değil midir? Her şeye rağmen savaşmanız için 

size muazzam bir güç vermedim mi? Siz Benim ruhumun bir parçası değil misiniz? 

Ruhunuza yönelik karşılaşacağınız tüm tehlikelere karşı savaşmak için gerekli olan güce, güce ve 

enerjiye sahipsiniz. Bugün sizi uyarıyorum, çünkü yolunuzda bugün karşılaştıklarınızdan çok daha büyük 

tehlikelerle karşılaşacaksınız. Ancak bu nedenle yolda durmayın, bu nedenle düşüncenizin karışmasına 

izin vermeyin. 

13 Size zulümlerin, başka inançlara sahip insanların kınanmasının zamanını bildirdim. Ama sizler 

benim öğrencilerimsiniz, güce ve ışığa sahipsiniz ve bununla tüm dünya görüşlerine, insanların size 

sunduğu tüm 'ışıklara' karşı zafer kazanabileceksiniz. İlk başta onlara herhangi bir maddi kitap ya da 

maddi çalışma gösteremeyeceksiniz. Sadece inancınızı ve sevginizi sunabileceksiniz ve ruhani olan bu 

erdemlere dokunamayacaklar. Varlığınızı büyük bir inancın ele geçirdiğini içinizde hissedeceksiniz ve bu 

da dayanmanız için yeterli olacaktır. Başkalarının yolunda yıkılmaz bir sütun gibi olacaksınız. 

14 Materyalist dünya görüşleri size ulaşsa bile, insanlar sizi bilim yoluyla baştan çıkarmak isteseler 

bile, onların önünde boynunuzu eğmeyeceksiniz. Sevgimin kalplerinizde tam olarak titreştiğini 

hissedecek, çağlar boyunca değişmeyen, amansız olan yasamın yaşadığını hissedecek ve onu sizden 

gelecek nesillere nasıl aktaracağınızı bileceksiniz. Çünkü bu halkı diğer halklara öğretmen olarak 

bırakacağım. Her birinizi, isteğime göre dallarla donatacağım büyük bir ağacın anacı olarak kullanacağım. 

Erdemleriniz ne kadar büyük olursa, adımlarınızı takip edecek olanların ışığı da o kadar büyük olacaktır. 

15 Sevdikleriniz için savaşın, size emanet ettiğim yaratıkların inancı için çabalayın. Zarafet ve 

yetenek getirirler ve ruhsallaşma yolunda ileriye doğru bir adım atarlar. Sözlerinizi onaylayacaklar ve siz 

artık yanlarında olmadığınızda, anne babalarının yeryüzünde izledikleri yasayı hatırlayacaklar ve ona 

sadık kalacaklar. 

16 Bu, İsrail halkının tarihidir ─ Beni sadakatle takip edecek olan o halk, çünkü onları ışığımın, 

bilgeliğimin emanetçileri olarak adlandırdım. İnsanlığa karşı zor bir misyonunuz var, bazen bir tarafa, 

bazen diğer tarafa yaslanamayacaksınız. 

Yolunuzu biliyorsunuz ─ Babanızın sizinle konuşmak, size rehberlik etmek için Kendisini fiziksel 

olarak işitilebilir hale getirerek size indiğini bilin, çünkü henüz Benimle ruhtan ruha sohbet etmeye hazır 

değildiniz. 

17 Beni anlayabilmeniz için tezahürlerimi elle tutulur ve Sözümü açık hale getirdim. Ancak bu süre 

sona erdiğinde, 1950 yılından sonra, izlemeniz gereken yolu kesin olarak bileceksiniz. Benimle sohbet 

edeceksiniz ve sezgileriniz size öğretimi nasıl uygulayacağınızı, bu değerli tohumu ona ihtiyacı olan 
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kalplere nasıl ulaştıracağınızı söyleyecek. Tek bir tohumu bile ziyan etmeyeceksiniz, rastgele de 

ekmeyeceksiniz, ama toprağın hazır olduğu yere, sezgilerinizin size bu tohumun filizleneceğini söylediği 

yere koyacaksınız ve böylece bir ekici gibi olacaksınız. 

18 Elçilerin örneğini izleyerek, insanların kalplerine ve ruhlarına tohum ekmek için yola çıkacaksınız. 

Ama sunmanız gereken kitap kendi yaşamınızın, kendi örneğinizin, Bana olan inancınızın ve güveninizin 

kitabı olacaktır. Bu, kelimelerle söyleyebileceğinizden daha ikna edici olacaktır. Bu nedenle, misyonu 

yerine getirmek için bugün büyük kararlar alın, millet. 

19 Seni yerimde bırakacağım. Ses taşıyıcılarının dudakları susacak, ama sizin dudaklarınız 

hazırlanacak, kalbiniz ilham alacak. Size bu sonsuz ilhamlar yolunda rehberlik edeceğim, sonra yarın sizin 

için hala bilinmeyen öğretilerden bahsedeceksiniz. 

20 Beni bekleyen kalplerin en derinlerine nüfuz etmenize izin vereceğim. Bir insanın aracılığı ile Beni 

duyduğunuz saygı ve sevgiyle kutsal vahiylerden söz etmek için Benden gelen elçiler olarak ileri 

gideceksiniz. Ağzınız alıştırma yapacaktır, ama sözlerinize dikkat etmelisiniz, çünkü dudaklarınız asla 

yalan söylememelidir. Sizi Yüksek Öteler'den izleyeceğim ve örnekleriniz silinmez harflerle yazılı 

kalacak. 

Evet, İsrail halkı, misyonun yerine getirilmesi yolunda sizi adım adım ilerletiyorum. Tüm eserlerin 

anlaşılması için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Size bu zamanı tamlığa, olgunluğa erişebilmeniz ve 

ruhsallaşma yoluna girebilmeniz için verdim. 

21 Eski âdetlerinizi sizden bir anda çekip almadım, ama Bana hoş gelmeyenleri yavaş yavaş terk 

etmenizi sağladım. Size ruhla dua etmeyi öğrettim, sessizliğe bürünerek, meditasyon yaparak ve 

Tanrınızla bir araya gelerek Babanızla nasıl konuşacağınızı anlattım. 

22 Öyleyse yolunuza devam edin, millet. Dua savunmanız, iman kurtuluşunuz olacaktır. Deneme 

saatlerinde, Varlığım sizinle birlikte olacaktır. İçten içe Benim selamımı duyacaksınız, tıpkı şu anda 

olduğu gibi: "Esenliğim sizinle olsun" ve o zaman güçlü kolumun kolunuzda olduğuna ve Sözüme itaat 

ederek yapacağınız her şeyin Benim tarafımdan kutsanacağına ve onaylanacağına dair güveni 

hissedeceksiniz. 

23 Şimdiye kadar etrafımda çocuklar ve öğrenciler gibi kaldınız ve size sevgiyle öğrettim, kendinizi 

onlarla besleyebilmeniz için en sevgi dolu sözlerimi kalbinize indirdim. Ruh kendini sevgiyle besler, onun 

için başka bir besin yoktur. Dolayısıyla, bu sevgiden, benim sözümdeki bu özden uzaklaştığınızda, 

boşluğu, öksüzlüğü, bu okşamayı alma ihtiyacını hissedersiniz. Ve Bana döndüğünüzde, kalbinizin 

boşluğunu yine o kristal berraklığındaki suyla doldurursunuz. 

24 Susuzluk hissetmeyesiniz, her zaman lütuf ve esinle dolu olasınız, Ruhumun sevgisi yüreğinizde 

yaşasın diye bu çeşme kabını ağzına kadar doldurdum. 

Sözüm bu şekilde sona erse bile bu kaynak kurumayacaktır. O zaman benim ışımalarımı, 

dualarınızdaki, kendinden geçişlerinizdeki cümlelerimi alacaksınız. Her şey sizin için anlaşılır olacak, o 

zaman yabancı bir dil kullanmayacağım, ama sizinle konuştuğum ruhani ifade biçiminde konuşmaya 

devam edeceğim ve hazırlığınız ne kadar büyük olursa, öğretilerin içeriğini o kadar yüksek 

kavrayabileceksiniz. 

25 Size daha ne kadar vahiy vereceğim, millet! Bir insanın aracılığı ile söylenmemiş olan her şeyi 

daha sonra size ruhtan ruha anlatacağım. Ancak bunun için özveriyle dua etmeye devam etmelisiniz. Dua 

ederek kendinizden geçeceksiniz ve sonra ruhunuz yükseldiğinde, İlahi Üstadın Sözünü nasıl açıkladığını, 

size her şeyi tek bir cümlede nasıl anlattığını hissedeceksiniz ve size verdiğim bu cümleyi anlayacaksınız, 

arkadaşlarınıza anlatacaksınız ve böylece 1950'den sonra insanlar bu şekilde çalışmaya devam 

edebilecekler. 

26 Bir gün bile boş durmana izin vermeyeceğim. Hazır olduğunuzda, ilhamım sürekli olacaktır. Sizi 

her zaman hazır bulduğumda, ruhu ilgilendiren büyük öğretileri size açıklayacağım ve yeni nesillere 

hizmet edecek büyük kehanetler vereceğim, çünkü birçok öğretiyi yazılı olarak bırakacaksınız. 

1950'den sonra, bu ilhamları yazmanıza izin vereceğim, böylece hafızalardan silinmeyecekler, insanlık 

için bir miras olarak tüm zamanlar boyunca korunacaklar ve bu dünyanın Bana sunduğu o muazzam açlık 

─sevgiye, gerçeğe, anlayışa, ruhani vahiylere olan susuzluk, İsrail halkının tüm bölgelere, büyük 

kalabalıklara elçiler olarak getirmesi gereken talimatlar aracılığıyla giderilecektir. 
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27 Her şeyi kapsayan yargılama zamanı geldi ve tüm işler ve tüm dini topluluklar Benim tarafımdan 

yargılanacak. İnsanın ruhundan bir ıstırap çığlığı yükselecek, çünkü yanlış olan her şey açığa çıkacak; 

yalnızca gerçek parlayacak. İnsanlıkta bir uyanış olacak ve o zaman insanlar Bana şöyle diyecekler: 

"Baba, bize yardım et, bize yol gösterecek gerçek bir ışık ver." Ve bu ışık ve bu yardım Kutsal Ruh'un 

öğretisi olacak, size verdiğim ve hepsine ait olan öğreti olacak, çünkü ben herkesin Babasıyım. 

28 Ruhum şimdiden insanların yetimliğini ─ herkesin kalbinde hissettiği boşluğu─ görüyor. Bu 

boşluğu nasıl dünyevi zevklerle doldurmaya çalıştıklarını ve susuzluklarını giderecek hiçbir şey 

bulamadıklarını görüyorum. Her yerde bu rahatlamayı, merhemi arıyorlar ve çok az buluyorlar. Ama 

─insanlık kendi kendine sorduğunda ─ ve bu merhemi ve bu huzuru kiminle bulacağız? 

Ama Baba sana diyor ki, insanlık: Seni bekliyorum; ihtiyacın olan her şey Bende ve senin içinde, ama 

sen onu nasıl arayacağını bilemedin. Farklı yollara saptınız ve huzurun olmadığı yerde huzur aradınız. 

Gerçek sevgiyi ve gerçek ışığı olmadıkları yerde aradınız. Beni arayın ve Benimle kalbinizi doldurması 

gereken sevgiyi bulacaksınız ve Benimle huzuru, ışığı ve iyileştirici merhemi bulacaksınız. 

Arayışınızdan çoktan yoruldunuz ve artık Ruhumun kapılarını çalmıyorsunuz. Sen aptalsın, ama ben 

seni bekliyorum ve kapımı çaldığında hemen açılacak ve içeri girmene izin vereceğim. Size krallığın tüm 

zenginliklerini göstereceğim ve geçmişte çektiğiniz acılar konusunda sizi teselli edeceğim; o zaman boşa 

harcadığınız zamana ağıt yakacak, günahlarınızdan yakınacak ve Benden bağışlanma ve yeni bir fırsat 

dileyeceksiniz. 

Sana her şeyi vereceğim. Sizin ve insan kardeşlerinizin iyiliği için Benden istediğiniz her şeyi size 

vereceğim. Zenginliklerim sınırsızdır ama ruhani zenginliklerdir. Benden bu hazineyi isterseniz, size her 

şeyi veririm ve size derim ki: kullanın! Çünkü size verdiğim lütuf ve armağanların her biri sonsuz yaşama 

aittir ve herkes içindir. 

29 Bu yüzden bu zamanda geldim, insanlar ve bazılarınız Beni dünya uluslarıyla kapı kapı dolaşan bir 

hacı olarak gördünüz. Bazıları kapılarını açtı, bazıları ise kapalı kaldı. Ama kapıyı çalmaya devam 

edeceğim, Baba ve Üstat olarak görevimi yerine getireceğim, size yolumda adım adım ilerleteceğim, size 

ışık vereceğim ve hepiniz aklınızı başınıza toplayacak ve yaşamınızın nedenini anlayacaksınız. 

Nihai hedef sevgidir, Benim yasalarımın yerine getirilmesidir ve bunu yapmadığınız sürece, sevgiyi 

uygulamadığınız sürece, Benim emirlerime itaat etmediğiniz sürece, yoldan çıkmaya devam edeceksiniz. 

Ama ben bir sınır koydum ve bu sınıra yakında ulaşılacak. 

30 Acı kâsesinden son damlalarını içeceğiniz duyurulan bu dünya çapındaki büyük denemeden sonra, 

restorasyonun başlangıcı olacaktır. O zaman insanlık tövbe etmeli ve doğru yola dönmelidir. Tüm 

günahlarının farkına varmalı ve Beni bulmalıdır. 

31 Evet, İsrail halkı, siz Benim tezahürümün tanıkları olarak, Benim konuşmamı duyan ve insanlığı 

yargılayanlar, siz de Beni dikkatle dinleyin: sözlerimi tutun, çünkü siz de bu insanlığın bir parçasısınız. Siz 

de Ruhuma yüreklerinizin boşluğunu gösterdiniz, siz de aç ve susuz geldiniz. Sevginin kaynağında 

susuzluğunuzu giderdiniz. Bu nedenle, içlerinde kötülük daha güçlü olduğu için Beni bulmaya henüz hazır 

olmayanları düşünün. Ama bir gün bu kötülük sınırlanacaktır. 

32 İnsanlık Benim yasalarımı yerine getirmek, kendini yenilemek ve Benimle barış içinde yaşamak 

için geniş bir alan bulmalıdır. Onları tüm yollarda yürüttüm çünkü onlarla deneyim dolu bir şekilde 

buluşmak istiyorum. 

Benim isteğim doğrultusunda dünyaya gelen çocuğum insan, ruhuna eziyet eden binlerce sınavdan 

geçti. Ama daha sonra, eğer imanı sağlam kalırsa ─ elde edeceği ödül ne kadar büyük olacaktır! 

Sıkıntılardan, karışıklıklardan ve tehlikelerden sonra, Ruhumun ışığını bulacaktır. 

33 Bu nedenle, halkım, denemelerden geçmekten korkmayın, büyük çatışmalara girmekten 

korkmayın. Onların içinde yok olmayacaksınız. Tüm çocuklarıma, duyarlılıklarının uyanması için gerekli 

donanımı vereceğim. Denemelerden, deneyimlerden ve meyvelerden sonra sizinle konuşacağım ve şöyle 

diyeceğim: "Denemenin ne kadar yararlı olduğunu, içinde nasıl güçlendiğinizi ve şimdi ne kadar sağlıklı 

ve bütün olduğunuzu görün! Benim isteğim yok olmanız değil, Benim isteğim sadece ruhunuzu dirençli 

kılmanız, Beni sevmeniz ve denemelere ve kasırgalara rağmen Beni tanımanızdır." 

34 Ateşle imtihanlara, acı imtihanlara katlanan uluslar var, ama onlar için bir ödülüm var. Sabırla acı 

çeken ve Bana güvenen herkes ruhsal huzura kavuşacak, tüm bu sıkıntıların üzerine çıkacak ve Bana 

tanıklık edecek ve İsrail halkı bu tanıklığı kabul edecek. 
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35 Benim Sözüm her alanı etkiler. Size bütün ulusları, insanları gösterdim. Sizinle konuşurken, size 

onların acılarından ve sıkıntılarından söz ettim ve size dedim ki: Ey insanlar, dua edin, kanaatkâr olun, 

tövbe edin ki, o milletlere sıkıntılarında yardımcı olabilesiniz. Güçlüsünüz çünkü sağlam topraklara 

girdiniz. Dua edin ve kendinizi başkaları için bir siper olmaya hazırlayın ki elinizi uzatıp ihtiyacı olan 

herkese merhamet edebilesiniz. 

Tanımasanız bile insan kardeşlerinize merhamet gösterebilirsiniz. Büyük bir güce sahip olan ve lütufla 

donanmış olan ruhunuz, size bahşettiğim bu iyiliği onlara gönderebilir. 

Bu nedenle, sizlerden her şeyden önce sevgi istiyorum ─ Beni ve kendinizi tanıyabilmeniz için sevgi 

istiyorum. Sevgi Benim Kanunumun orijinal ilkesidir. Sevgi tüm çalışmaların nihai amacıdır, size her 

zaman öğrettiğim şey budur. Sevgi, barış ve merhamet ─ bu erdemler içinizdedir, sevmeyi öğrenmek 

zorunda bile değilsiniz. 

36 Sevgi öğrenilmez, hissedilir, içinizde taşınır ve tüm yaratıklar gibi siz de yaratıldığınızda onun tüm 

yeteneklerini ve niteliklerini aldınız. Bu nedenle, kendinizi kendinize verin, varlığınıza yerleştirdiğim 

erdemleri arayın ve bunları kendi yollarınızda uygulayın. 

37 İnsanlık arasındaki görevini yerine getirebildiğinde, yeteneklerini ortaya çıkarıp onları algılanabilir 

hale getirebildiğinde, Tanrısallığımı hoşnut ve tatmin eden meyveler ekip biçtiğinde ne kadar mutlu 

olacaksın İsrail. 

Tam faaliyet zamanı henüz gelmedi, ancak yaklaşıyor. Bu, insanlıkla yüzleşeceğiniz ve adımlarınızın 

emin, tanıklığınızın doğru olabilmesi için tüm ışığı, tüm bilgeliği kullanmanız gereken zamandır. 

38 Sizi bu şekilde hazırlıyor ve uyarıyorum. Benim Sözüme sahip olduğunuz her gün, Babanızdan bir 

uyarı, bir öğüt duyarsınız, çünkü yarın buna ihtiyacınız olacaktır. 

Bugün huzurlusunuz, çünkü Beni duyuyorsunuz. Ancak büyük mücadele dönemleri gelecek ve o 

zamanlar için hazırlıklı olmanızı, birlik olmanızı ve bu birliğin sizi daha güçlü kılmasını istiyorum, 

böylece tek bir zayıf nokta kalmayacak, ancak İsrail halkı son sözlerimi duymak için ayrılışım sırasında 

etrafımda toplanacak, Tıpkı yeryüzünde tüm çocuklarıyla çevrili bir babanın son öğütlerini vermesi ve 

çocukların bu hayatın son anlarını beklemesi gibi ─ ve birbirlerini sevmeye ve erdemlerinde güçlenmeye, 

insanlığa rehberlik eden tek bir beden ve tek bir irade olmaya söz verir. 

Böylece sizleri, sorumluluk dolu ama aynı zamanda lütuf dolu insanlar olarak bırakacağım, öyle ki her 

an güçlü olabilesiniz. 

39 Seni kutsuyorum, İsrail. Bir araya geldiğiniz çeşitli evlerde, iyi davranışlarınızı kutsuyorum. 

Kalplerinize daha fazla duyarlılık veriyorum ve size diyorum ki: Mükemmel olmayan, Bana götürmeyen 

her şeyi kaldırın ─ kaldırın ki uygun zamanda Benim tarafımdan yargılansın ve İsrail halkı acı verici bir 

hüküm almasın, Efendilerini kusurları yüzünden bir kez daha çarmıhta kanarken ve ölürken görmesin, 

O'nu tüm insanlığa talimat veren sevgiyle dolu olarak görsün. 

40 Bu lütuf gününde, sizi güçlendirdiğimde, sizin için besin olan Sözümü size verdiğimde, sizi 

hazırlıklı ve önceden uyarılmış olarak bırakıyorum. Bunlar Benim Sözümün son zamanlarıdır ve son ana 

kadar Beni duymanızı istiyorum ki bu Söz ruhunuza kazınsın, sizi aydınlatsın ve gelecek zamanlar için sizi 

güçlü kılsın. 

41 Bugünkü dersim bu, millet. Kendiniz ve büyük yargıyla karşı karşıya olan İsrail halkı için dua 

edin. Büyük bir sınavla karşı karşıya olan dünya için de dua edin! Ruhunuzu yükseltmeden ve tüm bu 

denemeleri düşünmeden tek bir gününüz bile geçmesin. Dileklerinizi duydum ve isteğime göre size 

vereceğim. 

42 Kutsanmış olun, merhametime umut bağlayan, sizinkinden daha yüce bir İradenin size 

hükmettiğini bilerek, yaşamınız üzerinde tasarruf etme hakkını Bana veren alçakgönüllüler. Sizi 

kutsuyorum çocuklarım, çarmıhınız kolay olacak. 

43 Bana neden sınandığınızı sormakta ısrar edenlere diyorum ki: Susun, Bana nedenini sormayın! 

Bana karşı işlediğiniz suçu biliyor musunuz? Benden çıktığı gibi saf olarak Bana dönmesi için ruhunuzu 

ne şekilde arındıracağımı biliyor musunuz? Bu yüzden size söylüyorum: Size her gün gönderdiğim 

sınavları sabırla ve hazırlıkla kabul edin, çünkü Benim gücüm her zaman sizinle birliktedir. 

44 Kendinize doğru bir şekilde rehberlik edebilmeniz ve sevdiklerinize kurtuluş yolunda önderlik 

edebilmeniz için size ihtiyacınız olan ışığı bahşediyorum. 
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45 Size, tüm denemelerde sizi kurtaracak olan, Babanızla bir araya gelmenin değerli armağanını 

veriyorum. Bu sabah şifalı merhemim ve tesellim hepinizle, dünyayla ve Benden çıkan tüm yaratıklarla 

birlikte. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 348 
1 Sevgili İnsanlar: Üstat, kalbinize kazınmış olarak yanınızda taşımanız için size öğretilerinin 

kitabını sayfa sayfa verir. Bu dersler yarın sizin için paha biçilmez değerde bir hazine olacak ve 

yeryüzündeki görevinizi yerine getirmenize ve ruhunuz için bir ödül hazırlamanıza yardımcı olacaktır. 

Mücadeleniz sayesinde bu öğretiler insanların kalplerine kazınacak ve Vaat Edilmiş Topraklara 

ulaştığınızda bir zafer şarkısı söyleyeceksiniz. 

2 Hazırlık döneminiz boyunca, hemcinslerinize vermek üzere benim hazinemden eksiklerinizi 

alabilmeniz için size izin veriyorum. Çünkü çeşitli şekillerde, seçtiklerim öğrencilerim, işçilerim, İşimi 

savunacak askerlerim olacaklar. 

3 Tüm yaratılış benim yasama tabidir ve her şey kendi uyumu içinde bana ibadet eder. Bakışlarınızı 

gökyüzüne kaldırın ve bilgeliğimin yarattığı parlak yıldızları göreceksiniz. Onlarda bir itaat ve uyum 

örneği görün, bu görkemden, bu mükemmellikten ilham alın ki, Babamın sesinin vicdanınız aracılığıyla 

sizinle konuşmasına izin verin. Ağaçlar her zaman lezzetli olan meyvelerini verir. Size verdiğim yasayı 

yansıtabilmeniz ve ona itaat edebilmeniz için Baba her şeyde kendini gösterir ve sizinle konuşur. 

4 Kabileleri, halkları ve ulusları yarattım ve hepsine ruhsal gelişimleri için ihtiyaç duydukları şeyleri 

verdim. Yıldızlarda ve insan yapımı nesnelerde Bana ibadet ettiniz. Şimdi Beni kendinizde arayın. İçsel 

sessizliğe giren kişi kutsanmıştır, çünkü Benim varlığımı hissedecek ve ruh huzuruna kavuşacaktır. 

5 Sözümü, insan bilimi tarafından eğitilmemiş, eğitilmemiş beyinler aracılığıyla aldınız. Yine de 

onları Evrensel Işınımın üzerinde durduğu ayak taburesi olmaları için hazırladım. 

6 Benim Sözümü işittiğinizde, Baba'nın Kendisini fiziksel gözlerinizin önünde görünür kılmasını da 

istersiniz. Ama sana söylüyorum: Kalbinizi hazırlayın ve Beni hissedeceksiniz. Çünkü ben sadece bu acı 

zamanınızda sizi teselli etmek için değil, İkinci Zaman'da İsa'da sizinle birlikteyken size vaat ettiğim 

öğretiyi getirmek için geldim. 

7 Örneklerim, Tutkularım ruhunuzda yazılıdır. Üç çağda yazdığım kitap, elçilerimin sözleri, 

tanıklıklar, eylemler var. Ruhunuza nüfuz etmeyi öğrenirseniz her şeyi keşfedebilirsiniz. 

8 Bu çağda Üstat sizinle, sizi beklediğim dağın tepesinden konuşuyor. Bana yükselebilmesi için 

ruhunuza hayat veriyorum. Sevgimi hissedin ve huzurumu içinizde hissedin. Hem bu dünyada hem de 

ruhani vadide kaybolmuş olanları arayın. Ne mutlu Bana: "Tanrım, senin izini takip edeceğiz, bizi bu 

Davayı savunmak için cesur askerler yap" diyenlerinize. 

9 Size bir kez daha gerçeği bulacağınız yolu gösteriyorum. Size öğretiyorum ki, insanlığa Bana 

tanıklık edebilesiniz, gelecek nesilleri örneğinizle hazırlayabilesiniz ve onlar da Benim sevgimi içlerinde 

taşıyıp Benim huzurumu hissedebilsinler. O zaman kendinizi İkinci Çağ'daki elçilerimi örnek alan 

öğrencilere dönüştürmüş olacaksınız. 

Yolunu kaybetmiş olanlara yol göstermesi için bazılarınızı farklı illere ve uluslara göndereceğim. Ama 

alçakgönüllülükle yola çıkmalı ve size emanet edeceğim kalabalıklar için saf bir örnek olmalısınız. Kutsal 

Ruh'un ışığının parladığı meşaleler gibi olmalısınız. 

10 Seçtiklerimi, günahlarına bakmaksızın Sözümle eğitirim. Onların ruhlarını iyileştiriyorum çünkü 

ben en iyi hekimim. Onları ayağa kaldırır ve söylerim: Size sunduğum bu hakikat yolunu izleyin ve 

yakında Bana geleceksiniz. 

11 Sizler, insanlığın sizin aracılığınızla kurtuluşa erişebilmesi için İlahi Mührümü taşıyan 144.000 

kişiyi seçtiğim İsrail'siniz. 

12 Farklı uluslardan erkekler, kadınlar ve çocuklar Beni arayacaklar ve siz, Seçilmiş İnsanlar, 

aracısınız, Benim tarafımdan bahşedilen kişisiniz, böylece kavrulmuş tarlalar ve çöller yolunuzda verimli 

tarlalara dönüşebilir. 

Kıssa 

13 Geniş bir arazide az sayıda insan yaşıyordu. Gezegenin dört bir yanından, farklı ırklardan ve 

renklerden gezginlerin bu topraklarda yaşamak için gelecekleri zamanın geleceğini biliyorlardı. Mütevazı 

bir genç onlara hakikat, barış, ışık ve sevgi sözcükleri öğretti. Yaşlı bir adam kalabalıkları aradı ve onları o 

ülkeye gelmeye çağırdı. Onlara önderlik etti, onları hazırladı ve onlara o kutlu topraklardan söz etti. 



U 348 

67 

Kalabalıkların teker teker geldiği zaman geldi ve genç yaşlı adama şöyle dedi: "Bana ne getirdin?" 

Yaşlı adam, "İşte senin öğrencin olmaları için hazırlayıp buraya getirdiğim bu kalabalıklar" diye karşılık 

verdi. O zaman genç ona şöyle dedi: "Kutsanmış ol, kayıp koyunları çeşitli yollardan ve ara sokaklardan 

aramaya devam et. Dünyanın dört bir yanını ışıldayan bir deniz feneri gibi aydınlat, kaybolan koyunları 

omuzlarında taşı." 

14 Yaşlı adam, büyük kalabalığı birleştirmek ve toplamak için teslimiyet ve itaat dolu bir şekilde 

yoluna devam etti. Sonra genç o topraklarda yaşayanlara döndü ve onlara şöyle dedi: "Sizi sevgimle 

hazırladım, size talimatlarımı verdim, çünkü sizler Kutsal Ruh'un ışığının yakında gelecek olan büyük 

kalabalıkları aydınlatacağı aracılar olacaksınız. İşte, sofrayı sonsuz yaşam ekmeğiyle ve bununla kurdum. 

aynı ekmekle insanlığı besleyeceksiniz". 

Benzetmenin sonu 

15 Böylece size sesleniyorum, çocuklarım. Öğretilerimin anlamını inceleyin ve kimin genç adam, 

kimin yaşlı adam olduğunu anlayın. Size öğreten ve sizi yaklaşmakta olan dünya görüşleri savaşına 

hazırlayan benim. Yaşlı adam İlyas'tır, engelimin koyunlarını birleştiren ve toplayan iyi çobandır. 

16 Huzur yeniden tesis edilsin ve acılar hafiflesin diye dua eden insanlar ─ şimdi yakında 

hemcinslerinizin canlı sesinin tanıklığını sevinçle duyacak ve duanın değerini anlayacaksınız. 

17 Bugün öğütlerimi ve uyarılarımı dinlemenize izin veriyorum, çünkü yarın bunlara ihtiyacınız 

olacak. Güçlü olabilmeniz ve aranızda tek bir zayıf nokta kalmaması için birlik olmanızı istiyorum. Tıpkı 

sonunun yaklaştığını hisseden bir babanın son anda çocuklarını yanına çağırıp onlara son öğüdünü vermesi 

gibi, ben de sizlerle konuşuyor ve birbirinizi sevip anlamanız, erdemde güçlenerek dünyayı izleyen ve dua 

eden tek bir ruh oluşturmanız için Bana söz vermenizi istiyorum. 

18 Size büyük bir görev bırakıyorum ama size huzur ve güç veriyorum. Yaptıklarınızı kendiniz 

yargılayamayacaksınız. Ama Ben, Yargıç, çalışmalarınızı tartacağım, meyvelerinizi alacağım ve sonunda 

size tüm emeklerinizin ve çabalarınızın sonucunu göstereceğim. 

19 Kaderinize daha yüce bir iradenin rehberlik ettiğini kabul eden siz alçakgönüllüler kutsanmışsınız. 

Bunu Benim Tanrısallığıma atfediyorsunuz ve hayatlarınız üzerinde tasarruf etme hakkını Bana 

veriyorsunuz çünkü size olan sevgimin kanıtını her zaman size verdiğimi biliyorsunuz. 

20 Sizler, Kutsal Ruh'un ışığını almak üzere dünyayı uyandırabilmeniz için Baba'nın bakışlarını 

üzerine diktiği spiritüalist insanlarsınız. 

21 İnsanlık Beni dinler aracılığıyla arar, bunların arasında davranış biçimlerinde maneviyatı 

gösterenler de vardır. 

22 İşimi size emanet ettim ve Sözümü insanların yüreklerinde yorulmadan geliştirebilmeniz için sizi 

aydınlattım ─ böylece Yasa'nın bayrağıyla yükselebilir ve iyi askerler olarak size emanet ettiğim davayı 

sevgiyle savunabilirsiniz. 

23 Ruhum iyi işçilerin hasadıyla sevinir, ama aynı zamanda işçinin uyuduğunu, kendisine emanet 

ettiğim tohumu nasıl besleyeceğini bilmediğini gördüğümde de acı çeker. 

24 Acı kâsesini boşaltırken, Baba sizi sessizce duyar ve ruhsal olarak teselli eder. 

25 Bu süre içinde Çalışmamda lütuf yaşamına doğanların sayısı çok fazladır. Bununla birlikte, ilk 

olan sizler, yarın sözümü artık bir ses taşıyıcısı aracılığıyla duymadığınızda, hemcinslerinizin kendilerini 

öksüz ve şaşkın hissetmemeleri için kendinizi hazırlamalısınız. 

26 İnsanlık yalnızca Birinci Çağın Yasasını ve Birinci ve İkinci Ahit'te yazılı olanları bilir; ancak 

Üçüncü Çağ şimdi insanların hazırlık ve anlayış eksikliği nedeniyle çarpıttıklarını birleştirecek ve 

düzeltecektir. İnsanlık mesajımı incelemelidir ki, her bir kelimenin özüne nüfuz ederek, kendilerini 

ruhsallaşmaya götürecek tek bir ideali, tek bir gerçeği, tek ve aynı ışığı keşfedebilsinler. 

27 Sevgili halkım, size emanet ettiğim bu hazineye nasıl göz kulak olacağınızı bilmeniz için kendinizi 

hazırlayın. 

28 Ne mutlu Beni insan aklı aracılığıyla her tecellimde anlayanlara. Ne mutlu o ailelere ki, ilk 

üyesinden son üyesine kadar hepsi Benim Ruhsal Çalışmamın bağrındadır. Onlar itaatkâr aileler, 

insanlığın önüne örnek olarak koyacağım kutsanmış tohumlar olacaklar. 

29 Size ruhun yaşamından, öte dünya dediğiniz şeyden ve Benim İlahi heybetimden söz ettim. Ama 

ben size bu öğretilerde hiçbir gizem olmadığını söylüyorum. Çünkü saf olan kişi, Yüce Ötesi'nin ─Kutsal 
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Ruh'un ışığıyla aydınlanan o ruhani dünyanın ve birlikte bir sevgi bağı oluşturan sakinlerinin─ yaşamını 

görme ve anlama ayrıcalığına sahip olacaktır. Görenlerin sizinle konuştuğu o dağın zirvesini görecek. 

Baba tüm insanlığı orada beklemektedir. 

30 Ruhsal Dünyam, ruhsallaşmaya erişebilmeniz için size ilham vermek ve sizi beslemek için 

yorulmadan çalışır. Görevinizi yerine getirmede daha fazla ilerleme kaydedebilmeniz için size yardımcı 

olur. 

31 Uzun zamandır bildirilerimde, ruhsallaşmayı bilmeyen hemcinslerinize talimat vermek için 

Üstadınız gibi olmanız gereken günün geleceğini duydunuz. Kutsal Ruh'un ışığının sizi tamamen 

aydınlatacağı ve ışıtacağı zaman gelecektir, öyle ki bu zamanda verilen Eserimi, Sözümü dünyaya 

duyurabilesiniz ─her ruhu İlahi Yuva'ya götürecek olan ışık. 

32 İnsan yaşamınız için size emanet ettiğim şeyle uyum içinde yaşayın. Yaşam ağacının meyveleriyle 

beslenin, onun dalları altında huzur ve barınak bulacağınızın farkına varın. Dallarının ve meyvelerinin 

çoğaldığını görebilmeniz için onu kendiniz besleyin. 

33 Kaynak, gezginlerin ─çölden geçenlerin─ susuzluğunu gidermek için berrak suyunu dereler 

halinde akıtacak ki güçlensinler. 

34 Kuzu postuna bürünmüş kurt yolda sizi bekliyor olacak. Ancak izlemeli, dua etmeli ve uçuruma 

düşmemek için dikkatli olmalısınız. Zaman zaman güneş ışınlarının acımasızca varlığınızda kendini 

hissettirdiğini hissedeceksiniz. Ama ruhani dünyamın yolunuz üzerinde koruyucu bir örtü gibi olmasını 

sağlayacağım. Bu insanlık içinde yeni bir dünya yaratmamda Bana yardım edeceksiniz. 

35 Sizler yarın savaşmaya hazır olan öğrencilersiniz. Cesur olacaksınız ve insanlık için ellerinize 

emanet ettiğim birçok şeyi aktaracaksınız. 

36 Yasaları ihlal etmenizi istemiyorum. Bazılarınız karanlığa yenik düştü ve bu başınıza geldi çünkü 

sizi büyük bir sevgiyle çağıran Çobanınızın sesini dinlemek istemediniz. 

37 Benim Sözüme alıştınız ve Üstadın insanın anlama yetisi aracılığıyla sizinle konuşmayı 

bıraktığından şüphe ediyorsunuz. Ama sana söylüyorum: Neden yüksek öğütlerime burnunu sokuyorsun? 

Sizin için zamanı belirledim ve Bana şöyle demeniz Benim isteğim değildir: "Efendim, unutmayın ki 

kaderin darbeleri ve savaşlar dünyayı korkuya sürüklüyor. İnsanlık için bir imtihan zamanıdır ─ ve siz 

bizden ayrılmak mı istiyorsunuz?" 

O zaman vicdanınız size cevap verecek ve size Sözümü emanet ettiğim uzun zamanın farkına 

varmanızı sağlayacaktır. Ama Baba ve Efendi olarak, 1950'den sonra, tıpkı bugün olduğu gibi, dualarınız 

aracılığıyla tüm isteklerinizi duyacağım. 

Ayrılışımdan sonra hepiniz kendinizi eşit bir şekilde emirlerimi yerine getirmeye adayacaksınız, 

yeteneklerinizi ortaya çıkaracaksınız ve yenilenebilmeniz için vicdanınız aracılığıyla sizinle konuşacağım 

ve mahvolmamanız için Kutsal Ruhumun ışığı aracılığıyla doğru yolu bilmenizi sağlayacağım. 

38 Teselliye ve ruhları için merhametime ihtiyaç duyan büyük kalabalıklar size geldiğinde, 

aracılığınızla Sözümü alabilmeleri için sizi aydınlatacak ve size ilham vereceğim. Işığın çocukları olarak 

tanınabilmeniz için size lütfumu emanet ettim. 

39 Sizi arındırdım, sevgili insanlar, çünkü bu zamanda ruhunuza büyük görevler emanet ettim, 

böylece sevap kazanabilirsiniz, böylece insanlığa iyilik yaparak Öğretimin doğruluğuna tanıklık 

edebilirsiniz ─ böylece ahirette Benim huzuruma sahip olabilirsiniz ve artık karanlıkta yok olmazsınız. 

Ruhunuzun Bana ulaştığında, Bana şöyle demesini istiyorum: "Efendim, Senin İsteğini kendi yolumda 

yerine getirdim ve işte yine buradayım, böylece ruhuma İlahi Merhametine uygun talimatlar ve emirler 

emanet edebilirsin." 

40 Kendinizi ruhanileştirirseniz, çocuklarınız size itaat edecek ve kalabalıklar size saygı duyacaktır 

çünkü sizin Kutsal Ruh'un ışığını taşıyan evrimleşmiş ruhlar olduğunuzu göreceklerdir. O zaman geride 

kalanlar sizin örneğinizi görerek yola geri dönecek, sağ elinizi tutacak ve adımlarınızı takip edeceklerdir. 

Gerçeğe aç olanlar sana yaklaştığında, onlara sözlerimi vereceksin ki, uysal kuzular olsunlar. 

41 O zaman kötülük demetler halinde bağlanacak ve ateşe atılacaktır. Tüm bu işleri ben yapacağım ve 

sen, İsrail, dünyaya içinde yaşadığı zamanı ve tüm bu olup bitenlerin nedenini anlatacaksın. Size 

gerçeğimi emanet ettim çünkü size olan sevgim büyüktür. Sizler büyük vahiylerin ve kehanetlerin 

emanetçilerisiniz. 
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42 Sizin aracılığınızla Yasa yeni kuşaklara yeniden duyurulacaktır. Bu yüzden size hazırlıklı olmanız 

gerektiğini söyledim. Çünkü sen geleceğin yolunu hazırlamak için geldin; öyle ki, gelecekte yeni kuşaklar 

artık putperest olmayacak ve insanlığı kandırmak için aralarında sahte peygamberler çıkmayacak. 

43 Tüm bunları dünyaya açıklamalısın, İsrail. Farklı dünya görüşlerinin ortaya çıktığı bu zamanda, 

mezhepler mezheplere karşı ayaklanacak, mezhepler kendi aralarında savaşacak ve sizi de reddedecektir. 

Ama siz ışığın ve esenliğin çocukları olduğunuz için, onlara şöyle demelisiniz: "Gerçek, Üçüncü 

Antlaşma'nın anlamında saklıdır, Rab'bin bu zamanda varlığına ve gelişine tanıklık vardır." 

İnsanlığa bu kitabı gösterecek ve yasalarımı yerine getirerek onun doğruluğuna tanıklık edeceksiniz. 

44 Ama uyursan İsrail, ne çok acı çekeceksin, çünkü uluslar adaletimden etkilenecek. Gerçek Tanrı'yı 

nasıl arayacaklarını bilmeyecekler ve sadece kendi dünya görüşleri içinde kaybolacaklar ve kafanızı 

karıştırmak için sahte tanrılarını kabul etmenizi isteyeceklerdir. 

45 Uyanık yaşayın halkım, çünkü cahil kalmayasınız diye Sözümü size bol bol emanet ettim. Çünkü 

varlığımı nasıl hissedeceğinizi biliyorsunuz ve size Sözümün anlamını tanımayı öğrettim. 

46 Aramızdan ayrıldıktan sonra pek çok kişi, akılları aracılığıyla Kendimi tanıtmaya devam ettiğime 

sizi inandırmaya çalışacaktır. Ama Ben Kendimi bu beyinlerde tanıtmayacağım ve ruhsal dünyam da 

tanıtmayacak, çünkü 1950'den sonra artık kendisini size tanıtmak için insan beynini kullanmayacak. 

Sadece ruhani olarak benim ruhani ışık dünyamla iletişim kurabileceksiniz. 

47 Aldatmacaya kapılmamak için itaatkâr çocuklar olun, çünkü ben ayrıldıktan sonra büyük olaylar 

gerçekleşecek. Ancak, uykuda olanları uyandırmalı ve putperestliğe geri dönmemelisiniz. O zaman, dua 

ederek ayağa kalktığınız anda, Benim teşvikimi hissedecek ve lütfumun akışını alacaksınız. Böylece size 

hataya düşmediğinizi kanıtlayacağım. 

48 Bakışlarım her zaman sizinle ilgilenecek, sizi asla terk etmeyeceğim. Ruhum sizinle birlikte 

olacak, mücadelenizde sizi izleyecek ve sizi entrikalara ve tehlikelere karşı koruyacaktır. Yasalarımı 

yerine getirin ki, insanoğlu kendi yasalarıyla yolunuza çıkmasın. Eğer Beni hoşnut ederseniz, dünyaya 

karşı duracak ve tüm komşularınızın kardeşliğini hissedeceksiniz. 

Artık dünyanın ışığımı tanımasının ve elçilerimi reddetmemesinin zamanı geldi. 

49 Komşularınızın yaşam ipliğini birbirlerinden zorla koparmamaları için, karanlığın varlıklarını 

insan kardeşlerinizden kovma gücüne sahipsiniz. 

50 Kısa bir süre için dünyanın kendi isteğini yerine getirmesine izin vereceğim, ama daha sonra 

Benim isteğim tüm dünyada yerine getirilecek. İnsanlığın boşalttığı acı kadehi karşısında izleyin ve dua 

edin. Çünkü yıllar geçti ve zaman sizin için şaşırtıcı derecede hızlı geçti. 

Yürüyeceğiniz yolu size gösterdim ve ihtiyacınız olan her şeyi size verdim, çünkü ruhunuzu gözettim. 

Onu ebedi yaşamın ekmeğiyle besledim ve uykusundan uyandırdım ki Görevimi tanısın ve İşimdeki 

sorumluluğunu hissetsin. 

51 Materyalizm ve anlayış eksikliği büyüktü ve bu nedenle, sevgili öğrenciler, ruhunuzun gelişmesine 

izin vermeden alışılmış rutininizde kaldınız. 

52 Her zaman, sevgi sözlerim aracılığıyla, size emanet ettiğim İşi insanlığa duyurmak için neleri 

yapmadığınızı fark etmenizi sağladım. Ama eğer kendinizi donatmadıysanız, insanlık sizin aracılığınızla 

Benim huzurumu, ışığımı ve sevgimi nasıl elde edebilir? Öğretilerimi her yere yayma görevini emanet 

ettiğim sizlersiniz. Ruhunuzun taşıyıcısı olduğu görkemi size gösterdim. 

Sizi sevgimden ve lütfumdan dolayı seçtiğimi ve meshettiğimi söyledim, siz liyakat kazanmadınız. 

Yüreklerinize nakşettiğim talimatlarımı dünyaya gösteren elçiler olmanız için sizi seçtim. 

53 Zaman geçti, ancak henüz liyakat kazanmadınız. Düşeni kaldırmak için kolunuzu uzatmalısınız. 

Karanlıkta olan hemcinslerinize aydınlık günün ışığını göstermelisiniz ki, Kendimi size ve tüm insanlığa 

her zaman açıkladığımı bilsinler. 

54 İlk Çağ'da, halkımın başına yerleştirdiğim Musa aracılığıyla sizi Firavun'un esaretinden kurtardım, 

böylece onları Vaat Edilmiş Topraklar'a, Kenan ülkesine götürecekti. 

55 İkinci Çağ'da, İlahi Üstat İsa, size Benim zihnimin, varlığımın ve gücümün kanıtını verdi. Fakat 

egoizmi ve materyalizmi içindeki insan Beni reddetti. 

56 Şimdiki zamanda, bir kez daha kölesiniz ─ artık Firavun'a değil, günaha kölesiniz. Çünkü size 

boyun eğdirmek için zenginlik, zevk ve güç verdi ve çoğunuz zayıf olduğunuz için düştünüz ve ışık 
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yolundan saptınız. Ben sizden lütfumu çekmedim, siz Yasamı yerine getirmediğiniz için lütfunuzu 

kendinizden esirgediniz. Ancak dünya anlayışsızlığı nedeniyle bunun farkında değil ve insanlar kendi 

yarattıkları bir eseri hemcinslerine teslim ediyorlar. 

57 "İlklerin" düştüğü yanılgı ne kadar büyüktür ve sizin de düştüğünüz yanılgı ne kadar büyüktür, 

çünkü sizinle konuşanın tek ve aynı Tanrı olduğunu ve bu nedenle başka bir talimat ya da başka bir yasa 

almadığınızı düşünmediniz. 

58 Tek Tanrı Kendisini her zaman size tanıttı, sizi asla terk etmedim, her zaman kalbinize yakın 

oldum. İsa İkinci Çağ'da Benim İlahi sevgimi açıkladı ve Efendi olarak size Yasa'ya itaat örneğini verdi. 

Sana dua etmeyi öğrettim ve sana yolu gösterdim. 

59 Bu Üçüncü Çağ'da İlahi İrade gerçekleşiyor çünkü ruhunuz için ebedi yaşam ekmeği olan 

talimatımı aldınız. Ama size 1950 yılından sonra artık Benim Sözümü insan aklı aracılığıyla 

duymayacağınızı ve sadece ruhunuzun gelişimi aracılığıyla ruhtan ruha Benimle temas halinde olacağınızı 

duyurdum. 

60 Ses taşıyıcıları aracılığıyla tezahür ettiğim bu son üç yılı size emanet ettim ki sorumluluklarınızı 

düşünüp anlayasınız, alıştığınız rutini terk edip ruhunuzun ilerlemesine izin veresiniz. Ancak birçoğunuz 

uyumaya devam ettiniz ve anlayıştan ve yükselişten yoksun kaldınız. 

İsrail, neden kendini sana verdiğim ayrıntılı talimatları incelemeye ve yorumlamaya adamadın? Körler 

hala ışığı görmedi, topalları nasıl iyileştireceğini bilmiyorsun ki Beni takip edebilsinler ve kalabalıkların 

kafası karışık ve doğru yolu bulup bulmadıklarını merak ediyorlar? 

61 Birçoğunuz Yasamı yerine getirdiğinize inandınız ve büyük bir yanılgı içindesiniz çünkü onlar 

sadece hemcinslerine kötü örnek oluyorlar. İnsanların kafalarının karışmasının ve putperestliği beslemeye 

devam etmelerinin ve gerçek Tanrı'yı çeşitli insan fikirleri aracılığıyla aramalarının nedeni bunlardır. 

62 Sevgili insanlar, bildirimin sonunda yetim kalacaksınız. Ama İkinci Çağ'da olduğu gibi, Beni 

ayrılışımdan sonra anlayacaksınız. Artık Sözümü duymadığınızda, size sık sık öğrettiklerimi fark 

edeceksiniz, ama uyanışınız geç olacak. 

Bu nedenle, insanlar, yasalara uymadığınız ve itaat etmediğiniz için sizi Babacan Yüreğimde büyük bir 

acıyla kınıyorum. İnsanlığın yarın sizi Benim İlahi lütfuma layık olmayan insanlar olarak görmesini 

istemiyorum. Yine de pek çok kişi Beni sizin gibi duymadan mesajıma inanacak ve Beni sevecektir. 

63 Benim işimi gerçeğin ışığına göre göstermediğinizi anlayabilmeniz için hatalarınızı size gösterdim 

─ öyle ki kendinizi yenileyebilesiniz ve Benden aldığınızı dünyaya açıklayabilesiniz. 

64 İsrail, sevgi dolu bir Baba olduğum için, hatalarınızdan dolayı sizi kınamayacağımı ve sizi yarının 

gerçek öğrencileri, askerleri ve öğretmenleri olarak dünyaya tanıtmak için örtümle örtmem gerektiğini 

kastettiniz. Eğer böyle yapsaydım, İsrail, Ben Kendim seni sevgimden mahrum ederdim. Çünkü zamanı 

geldiğinde, sözleriniz ve işlerinizle Benim gerçeğime tanıklık edemeyeceksiniz ve o zaman yarının 

insanlığı Benim tezahürümü inkâr edecek. Çünkü mükemmellik hiçbir zaman sizin kusurlarınızla 

karıştırılmamıştır. 

65 Size nefrete karşı sevginin, karanlığa karşı ışığımın, gurura karşı alçakgönüllülüğün savaşının 

zamanında olduğunuzu söyledim. Ama yarın, uyanışınız gerçekleştiğinde, boşa harcadığınız zamanı 

anladığınızda kalplerinizde sonsuz ve derin bir üzüntü hissedeceksiniz ve o zaman size benim gerçeğimi 

vermek için kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilen ses taşıyıcılarının görevini takdir edeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 349 
1 Sevgili insanlar: Bu zamanda ve hatta tezahürümün son günlerinde gelişime inandınız, aceleyle, 

yorulmadan, Sözümü arzulayarak geliyorsunuz. Birçokları çağrıldı, hepsine bu pınarın suyunu verdim, 

ama çok azı Beni duydu ve anladı. Ama Ben Kendimi tanıttım ve sevgiyi tüm dünyaya yaydım. 

2 İkinci Çağ'da size, "Ne mutlu görmeden iman edenlere!" demiştim. Bu kez de size aynı şekilde 

sesleniyorum: "Kutsanmış olun, çünkü Beni görmeden inandınız ve işime sadık kaldınız!" 

3 Gelişim sizi şaşırtmamalı, çünkü duyurulmuştu. Ama hangi saatte geleceğimi bilmiyordun. 

İkinci Çağ'da ayrılışımdan sonra, sözlerim öğrencilerim tarafından yazıldı ve onlar da bunları tüm 

dünyaya yayılmak üzere diğer yeni öğrencilere götürdüler. 

Dönüş vaadim, beni doğrudan takip edenler için zorlu mücadelede bir teşvik, güzel bir umut ve bilgiye 

susamış ruhları için bir besin oldu. Ve kuşaktan kuşağa öğrencilerim Efendilerinin yeniden ortaya çıkışını 

görmeyi umdular. 

Ama bakın, kuşaklar birbirini izledi, birbiri ardına geldi. Çok sayıda varlık dünyaya enkarne olmak için 

geldi ve daha sonra gözleri bu vaadin gerçekleştiğini görmeden öte dünyaya geri döndüler. Yüzyıllar ve 

hatta bin yıllar geçti. Ancak saat işaret edildiğinde ve ruhtaki Varlığım yeni bir çağ açtığında, insanların 

Sözümü kalplerinden sildiklerini ve çok azının dönüşümü beklediğini gördüm. 

4 Sessizce, gösteriş yapmadan sana geldim. Ancak Kendimi tanıtma biçimim pek çok kişiyi şaşırttı, 

bazıları için şüphe, bazıları için de alay konusu oldu. Sadece uyanık bir ruh ve uyanmış bir zihinle sebat 

edebilenler, Kendimi ifşa etmeyi seçeceğim herhangi bir biçimde Beni hissedebilecekleri gibi Beni 

hissettiler. Ancak vaat herkese verilmiştir ve yerine getirilmesi de aynı şekilde herkes içindir. 

5 Bu zamana ilişkin ifşaatım şudur: İnsan her zaman benim ses taşıyıcım olmuştur. Onu seçtim 

çünkü o Benim çocuğum, Benim Eserim ─ nedeni budur. Ve bu çocuk kendini mükemmelleştirmediği için 

Bana layık olmadığını hissetse de, bu kusurların ötesinde Ruhumun bir parçası olan o ışık parçacığını 

görüyorum ─ ayrıcalıklı yaratığı, Sözümü iletebilen zeki varlığı. 

6 Sizler insan olarak ─ sadece iyi çocuklarınızı mı seviyorsunuz? Ebeveynlerin hasta ya da kayıp 

çocuklarını acılarından kurtarmak için onlara daha fazla özen göstererek destek olduklarını gördüm. Bu 

görevi mütevazı, basit erkek ve kadınlar, günahkârlar ve eğitimsizler arasında yerine getirmek için bu 

zamanı seçtim. Çünkü onlarda minnettarlık buldum ve görevlerini layıkıyla yerine getirmek için 

kendilerini nasıl arındıracaklarını ve yücelteceklerini bildiler. 

7 Eğer bu zamanda İsa aracılığıyla yaptığım gibi sizinle konuşmak için insan olmadıysam, bunun 

nedeni şudur: bugün, içinde yaşadığınız dünyada korkmuş ve zayıf olan ruhunuzun sesini duyamayacak ve 

ona itaat edemeyecek kadar maddileşmiş olduğunuz için, ruhani sesimi duymanız, ilahi dili algılamanız ve 

anlamanız mümkün mü? 

8 Bu nedenle insanı seçtim ve Benim ses taşıyıcım olabilmesi için ona ruhani yetenekler bahşettim. 

Ve bu bildiri sayesinde inanç buldum ve birçok kişi tarafından anlaşıldım. Ancak diğerleri inançsızlıklarını 

sürdürdü. 

9 Ruhani dünyanın da aynı şekilde kendini insana tanıtmasına izin verdim ve bu varlıkları ruhen, 

diğerlerini de bedenen birleştirdim. 

10 Tüm acı bardaklarının "lezzetini" tatmanız, acıyı ve aynı zamanda huzuru bilmeniz gerekir; 

böylece her şeyi bilirsiniz ve bu sizin varlığınızın bir parçasını oluşturur. Çünkü gerçek öğrenciler 

olmanızı, sözden çok işle öğretmenizi istiyorum. Örnek, sözden daha güçlüdür ve çalışmamın tüm 

hemcinslerinize ulaşmasına izin vermeniz gerekir ve bu onu yaymanın en iyi yoludur. 

11 Sabırla çalışın, sonuna kadar kararlı kalın. Hiçbir şey sizi yolunuzdan alıkoyamaz, çünkü 

hafifletmeniz gereken acı büyüktür ve ortadan kaldırmanız gereken çok fazla karanlık vardır. Her şeyden 

önce, Babanıza ve kendinize güvenin ve armağanlarınızın değerini bilin. 

12 İsa, İkinci Çağ'da Kendisini izleyen kalabalıklara Sözünü söylediğinde, O'na yaklaşan yaratıkların 

içsel yaşamını açığa çıkaran tek bir öğretide herkese ve her şeye seslendi. Yine de, O'nun önüne 

getirdikleri çeşitli dilekçelere, ihtiyaçlara ve niyetlere rağmen, O'nun bilge, doğru ve net sözü her zaman 

bir acıyı teselli etti, bir sorunu çözdü veya şüpheyi ortadan kaldırdı. 

Bazılarının hazırlıksız kalbi sözü alıp anlamını yorumlayamasa da, bedenden daha erişilebilir ve ilahi 

ışımalara daha duyarlı olan ruh öğretileri kabul etti ve düşünüp bedeniyle bir savaş verdikten sonra 
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sonunda inandı. Çünkü sadece üstün bir Efendi, sonsuz iyiliğin Babası, insanların içinde yaşanan dramı 

fark edebilir ve onların ruhlarını yatıştırıp rahatlatabilirdi. 

13 Birçok insan, öğrencilerin Efendileriyle birlikte yaşadıklarını gördüklerinde, İsa'nın yaptığı işlerin 

aynısını onlardan da beklediler ve onların sadece ruhsal olarak yükselmeye başlayan ve Rablerinin büyük 

derslerini anlamaya çalışan küçük çocuklar olduklarını gördüklerinde hayal kırıklığına uğradılar. Ama İsa 

henüz kalabalığa, "Bu öğrencileri dinleyin!" dememişti. Vaaz verdiği sırada onları öğretmen olarak 

tanıtmamıştır. Onlar hâlâ taştı, sadece sonradan parlatılmak üzere cilalanıyorlardı. 

14 Öğrenciler, İsa'nın sözlerini duymak için ona yaklaşan küçük çocukları ne kadar sık 

uzaklaştırmaya çalışmışlardır ─ onların da öğrenciler arasında yer almaları gerektiğini anlamadan, doğru 

olanı yaptıklarını ve böylece daha fazla bağlılık gösterdiklerini düşünmüşlerdir. Bu gerçekleştiğinde 

─çocuklar anneleriyle birlikte ayrılırken ne kadar acı hissettiler! 

15 İsa'yı izleyen insanlar onun ve öğrencilerinin işlerini her zaman dikkatle değerlendirmişlerdir. 

İçlerinden biri kılıç çekerek Efendisini savunmaya çalıştığında, bu davranışı kalabalık tarafından 

azarlandı. Ama İsa sadık öğrencilerini düzeltmeye ve eğitmeye devam etti, ta ki onlara, "Size yaptıklarımı 

insanlara yapmanız için sizi yerime bırakıyorum" diyeceği güne kadar. 

16 Tüm kusurlar, hatalar ve cehalet, işe yaramaz giysiler gibi üzerlerinden düşmüş, onları gönderenin 

armağanları ve yetkisiyle giydirilmişti. Artık Efendilerini temsil edebilirlerdi ve insanlar onları acımasızca 

inceleseler bile, onları suçlamak için hiçbir neden bulamazlardı. Rablerinin öğretisini duyurmak için 

gerekli olan yücelme derecesine erişmek için kendileriyle ne kadar çok mücadele etmek zorunda kaldılar! 

Ama size doğrusunu söyleyeyim, onların örneği silinmez. 

İşime tanıklık etmek için çıktıkları yolda ne kadar alçakgönüllülük ve ne kadar sevgi yaydılar ve bu 

insanlık için ne kadar verimli ve yararlı bir örnek oldular. Yüzyıllar sonra bile onların isimleri ve anıları 

insanların kalplerinde yaşamaya devam ediyor ve ben Üçüncü Çağ'da, bir çağ sonra onların büyük işlerine 

tanıklık ediyorum, çünkü onlar benim gerçeğime nasıl tanıklık edeceklerini biliyorlardı. 

17 Bugün, İkinci Çağ'da olduğu gibi bir kez daha öğrenciler ve küçük çocuklar tarafından 

kuşatıldığımda, sizi de aynı şekilde hazırlıyor ve lütuf ve güçle giydiriyorum. Siz de onlar gibi, kurtlar 

arasındaki koyunlar gibi kalacaksınız. Ama umutsuzluğa kapılmayın, büyük bir iş başarmak ve insanlığa 

örnek olmak size imkânsız görünmesin. 

18 Farkına varmadan erdemli bir yaşam sürmeye başlayacaksınız ve adımlarınız sizi misyonunuzun 

giderek daha büyük bir anlayışına ve açılımına götürecektir. Kendinizi misyonunuzu yerine getirmeye 

adadığınızda, örneğinizin sahip olacağı gücü ve yaratacağınız etkiyi bilemezsiniz. 

19 Bu insanlığın geleceğinde, zorluklar ve ağır imtihanlar altında yol alan bu mütevazı halkın 

eserlerinin nasıl parlak harflerle yazılacağını görüyorum. 

20 Sevgi ve merhamet çalışmalarınız ne kadar çok karanlığı ortadan kaldıracak ve ruhanileştirmenizin 

gücü karşısında ne kadar çok fanatizm sunağı yere düşecektir! Çünkü benim barış ve sevgi öğretimi 

gözlerinizde, dudaklarınızda, yüreğinizde ve ruhunuzun tüm yetilerinde taşıyacaksınız. 

21 Sözümün artık bu şekilde tezahür etmeyeceği bugün, size söylüyorum: Bu tezahürlerin yokluğu 

kalplerinizi soğutmamalı ve aranızda bir yabancılaşma nedeni olmamalıdır. Görevinizi yerine getirirken 

hâlâ tek başınıza mücadele edemezsiniz. Sıcaklık, yaşam ve teşvik için hâlâ birbirinize muhtaçsınız. Ben 

ayrıldıktan sonra da toplantılarınıza devam ettiğinizi görmek istiyorum. Çalışmalarınıza rehberlik etmeye 

ve bu sevgili toplantılara ilhamlar yağdırmak için Kendimi kiralamaya devam edeceğim. Şu anda 

yaptığınız gibi, sabırla Sözüme, yeni vahiylerime yönelmeye devam etmenizi istiyorum, çünkü İlahi Işık 

hepinizin üzerine sınırsızca dökülmeye devam edecek. 

22 Öğretilerimi incelerken herhangi bir tartışma ya da tutkudan kaçının ki muhakemenizi asla 

gölgelemeyin. Adanmışlık ve yücelme olan maneviyat toplantılarınızı her zaman yönetmeli ve sadece 

kendinizi düşünmemelisiniz. Hastaları, zayıfları ya da yaşamdan bezmiş olanları ─ uyguladıkları çeşitli 

tarikatlarda hayal kırıklığı yaşayanları ─ ruhsal beslenmeye aç ve susuz olanları, davaları anlaşılmadığı 

için aşağılanmış ve savunmasız olanları aranıza alın. Hepsini sevin ve onları bir araya getirin ve 

toplantılarınızda onlara teselli verin, yaralarını iyileştirin, dua etmelerine yardım edin ve hepsi tek bir 

duada birleşerek Bana gelsin. Beni Baba ve Hekim olarak arayın, o zaman bu eylem şifa merhemini 

dökmem ve size mucizeler bahşetmem için yeterli olacaktır. 
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23 Meclisiniz ne kadar ruhani olursa, o kadar büyük mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. 

Öğretilerimin iyi yorumcuları aranızdan çıkacak ve yorumlarını size bildirmek için konuştuklarında, onları 

aydınlatacağım ve o anda onlara neyin ilham edileceğini söyleyeceğim. Ancak hiç kimse kibirden 

konuşmasın ki, kendisini değerli armağanlarından mahrum bırakmasın. 

24 Bu zamanlarda size bu tezahürü bahşederek hazırlığınızı ödüllendirdiğim gibi, gelecek zamanlarda 

da yükselişiniz ve işimdeki gayretiniz uğruna size lütuflar bahşedeceğim. Bu şekilde hareket ederseniz, 

dönüşümü öğrendiklerinde mesajımı bilmek isteyecek ve size öğrettiklerimi ve Üçüncü Çağ'da insanlığa 

nasıl seslendiğimi hevesle soracak olan erkekler ve kadınlar size gelecektir. 

Ancak "altın tüylerin" şu anda yaratmakta olduğu o kitap ─ses taşıyıcısının kitap sayfalarında 

toplanacak ve özenle korunacak kelimelere çevirdiği o ilham ─ ekmeğe aç olan herkese ve ruhları için 

besin isteyen herkese bıraktığım kutsal miras olacaktır. 

25 Bu sayfaları unutkanlığınızın bir köşesine koymayın, çünkü dudaklarınız henüz gerekli belagatle 

nasıl konuşulacağını bilmediği savaş günlerinde silah olacaklar. Zayıf hafızanız öğrettiklerimi unutursa, bu 

basılı kelimeler size öğrettiklerimle aynı ikna edicilikte konuşacaktır. Bu öğretilerin ışığı tanıklık ettiğiniz 

kişilerin kalbine nüfuz edecek ve onlar sarsılacak ve Kutsal Ruh olarak tezahürüme inanacaklar. 

26 Sizin için savaş zamanı gelecek ve insanların kendilerini güçlü ve cesur hissettiklerini, inançlarıyla 

yanıp tutuştuklarını göreceksiniz. O saatin gelip gelmediğini anlamak için hemcinslerinize sormak zorunda 

kalmayacaksınız, ama Babanızın size yönelttiği çağrıyı hissedeceksiniz. Peygamberler uyanık olacaklar 

çünkü sorumlulukları bitmeyecek. Onların manevi gözleri, insanları iyi yola götürecek işaretleri açıkça 

görecekleri o dünyaya huşu ve sevgiyle nüfuz edecektir. Ve bu dünyada da, size o tamamlanma saatinden 

söz edecek olaylar olacaktır. 

27 Her şeyi açıklayan ve aydınlatan bu basit ve net Söz aracılığıyla henüz anlamadığınız o zamanlar 

için hala neyi bilmek istiyorsunuz? İnsanların gerçek öğretmenleri ve danışmanları olabilmeniz için siz de 

aynı netlikle talimat vermelisiniz. 

28 Topraklar savunmaları olarak size bakacak, peygamberler inanç bulacak. Yatıştırıcı, iyileştirici 

sözleriniz hastalar tarafından arzulanacak, danışmanlığınız acilen aranacak ve aynı şekilde dua ve 

şefaatiniz de deneme anlarında talep edilecektir. 

29 Görevinizi yerine getirmeniz için ne güzel zamanlar olacak! Ruhunuzun çiçek açması ve 

yeteneklerinizin ortaya çıkması için ne harika bir fırsat! Faydasız bir şekilde yaşamış olan birçok kişinin 

iyilik içinde güçlendiğini ve yararlı işler, önemli işler yaparak yükseldiğini gördüğünüzde ne büyük bir 

mutluluk hissedeceksiniz! 

Göreviniz budur: komşunuzu kurtarmak ve ona kaybettiği ışığı geri vermek, böylece ilahi lütfun bir 

parçası olduğunu hissedebilmesini sağlamak. İlahi huzurun, ilahi bilgeliğin ve ilahi sevginin sahibi olmak 

için mahrum bırakıldığı her şeye yeniden sahip olacaktır. 

30 Bu zaman için hazırlığınız mistisizm ya da insani teoriler içermemelidir. Sizler kültlerin ya da 

formalitelerin hizmetkârları değil, faaliyet zamanına giren basit öğretmenler olmalısınız. 

31 İnsanlığın şu anda ruhani yaşama uyanmakta olduğunu anlayın ve yakında onun ilerlemesini 

ortaya çıkaracak büyük olaylara tanık olacaksınız. Uzun zamandır düşman olan ulusların ittifak kurduğunu 

ve birbirlerini tanıdığını göreceksiniz, birçok karşıt ırk birleşecek. Kökleri ruhaniyete dayanmayan ve 

halklara hükmeden öğretiler, daha önce onları kurtarıcı olarak ilan eden halklar tarafından ortadan 

kaldırılacak ve yücelere doğru eğilen yeni öğretiler ortaya çıkacaktır. Bunların geçerlilik kazanmasına izin 

vereceğim çünkü bunlar en saf ruhanilikten önce gelen hareketler olacaktır. Ancak bu süreçlerin 

yeryüzünde ortaya çıktığını gördüğünüzde, insan ruhunun bir başka büyük zaman diliminin sonuna 

gelmeye hazır olduğunu bileceksiniz. 

32 Bugün akil adam olarak adlandırılan pek çok kişi o günlerde beyinlerini yoracak ve perişan olacak; 

adalet aşkları yüzünden zulme uğrayan ve aşağılanan diğerleri ise o denge ve ahlaki yenilenme günlerinde 

özlemlerinin, sağlıklı ideallerinin parladığını görecek. 

33 Ruhani yaşam bu gezegende kendini tamamen gösterecek ve etkisini tüm insanlar üzerinde 

hissettirecek ve materyalist olanlar dudaklarını kapatacak, kitaplarını kapatacak ve inkar ettikleri bu 

yaşamı görmek için ruhani gözlerini açacaklar ve büyük kalabalıklara kapattıkları kapıları açacaklar. 

34 Işığımın dünyanın her yerinde parladığını göreceksiniz ve her ruh aydınlanmış olacak. Hazine açık 

olacak ve içine bakmak isteyen herkes, kendilerini biraz sevgiyle hazırlarlarsa bunu yapabilecek. 
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35 Eğer insanlık benim öğretimi tanır ve anlamını kavrarsa, ona güvenecek ve adalet, sevgi ve 

komşusuna saygı içinde yaşamak isteyen her insan için güvenli bir yol, bir rehber olduğu inancını 

güçlendirecektir. 

Bu öğreti insanların yüreklerinde kök salarsa, anne babaları erdemde, evlilikleri sadakatte, çocukları 

itaatte güçlendirerek aile yaşamını aydınlatacak ve öğretmenleri bilgelikle dolduracaktır. Yöneticileri yüce 

gönüllü yapacak ve yargıçlara gerçek adaleti uygulamaları için ilham verecektir. Bilim insanları 

aydınlanmış hissedecek ve bu ışık onlara insanlığın yararı ve ruhani gelişimi için büyük sırları ifşa 

edecektir. Bu şekilde yeni bir barış ve ilerleme çağı başlayacaktır. 

36 Spiritüalizm ─benim bu öğretiyi adlandırdığım gibi─ mistisizm ya da fanatizm anlamına gelmez. 

Bu öğreti ibadetin basitleştirilmesini ve ruhun en saf şekilde yüceltilmesini öğütler. Size bu yolda 

rehberlik eder ve hakikat yolunda adım adım ilerlemenizi sağlar. 

37 Ne kadar az kişi Beni anlamış ve öğretilerimin gerçek özüne dair bir fikre sahip olmuştur! 

Öğrencilerimde ayrıca atalarının gelenek ve göreneklerine bağlı kalma arzusunu da görüyorum 

─insanların donanımlarında ilerlemelerine engel olan birçok alışkanlık ve töreni terk etme korkusu. Ama o 

küçüklere, o zayıf ruhlara yardım edeceğim ki güçlensinler ve ilk öğrencilere yetişsinler, çünkü hepiniz tek 

bir amaçta birleşeceksiniz. 

38 Bu halkın görevi, yeryüzünün bu vadisinin göksel evin bir yansıması ve sakinlerinin krallığımda 

yaşayan doğruların bir benzeri olabilmesi için Sözümü vaaz ederek ve yoluna ekerek bu dünyanın barışı 

için çalışmaktır. 

39 Bu dünyada hedefe ulaşmak için mücadele etmeli, acı çekmeli ve gözyaşı dökmelisiniz, ancak 

mücadelenizde kalbinizi kaybetmemelisiniz. İnsan kalbinin kusurları ve katılığı karşısında sarsılacaksınız, 

ancak hemcinslerinizi yargılamamalısınız. 

Unutmayın ki, İkinci Çağ'da, öğrencilerim tarafından hemcinslerinden hiçbiri kınanmadı. Beni 

izleyenlerin eylemlerini yalnızca ben düzelttim ve yargıladım ve eğer bir başkasının yaptığına öfkelenen 

biri Bana yaklaşıp şöyle derse: "Tanrım, bu kardeşim neden günah işledi? Bu nedenle ona ne olacak, 

yaşam yolunda onun için ne gibi sonuçlar doğuracak?" diye sorduğunda, ona şu yanıtı veririm: "Eğer o 

günah işlemişse, sen de aynı hatayı işleme ve kendini daha mükemmel ve Bana layık hissetmek için onun 

cezalandırılmasını bekleme." Öğrencilerimle Son Akşam Yemeği'ni kutladığım ve Yahuda'nın 

yaptıklarının herkes tarafından bilindiği gün bile, Varlığım sessizliği emretti, kimse onu kınamadı, kimse 

ona adaletsiz ya da hain demedi, kimse onu azarlamadı ya da ona nankör demedi. Sessizlik oldu çünkü 

öğrenciler bu dersi Efendilerinden çoktan öğrenmişlerdi ve onu hesap vermeye çağıran ve yargılayan 

sadece Yahuda'nın vicdanıydı. 

40 Bu zamanda siz de böyle olmalısınız: Ne kadar cahil ve hatalı görürseniz görün, insan 

kardeşlerinizi yargılamayın ve kınamayın. Endişelerinizi Bana bırakın ve iyi öğrenciler olarak görevinizi 

yapın. Örnek olun; çünkü bunu içtenlikle, gösterişten uzak bir şekilde yaparsanız, etrafınızdakilerin 

kalplerinde bir yankı bulacak ve çok geçmeden onların da aynı adımları attığını ve aynı ilhamı takip 

ettiğini göreceksiniz. 

41 İzleyin ve dua edin, millet! Birleşmeniz ve barış için çabalayın. Bu yılın son günlerini 

yaşıyorsunuz ve ben sizi birlik içinde görmek istiyorum. Kanatları altında tüm civcivlerin barındığı tarla 

kuşu oldum. Bu yüzden dağılmamanız için size sıcaklık vermeye devam edeceğim. Sizden sonra gelenlere 

nasıl rehberlik edeceğinizi ilk bilen siz olun diye size sık sık talimat verdim. Aralarında istikrarlı 

olmayanlar olduğunu ve onlara yardım etmeniz gerektiğini unutmayın. Beni sık sık işitenler arasında bile 

zayıf olanlar vardır. Sözlerimi onlara tekrarlayın, yoldan çıkmamaları için onlara sıcaklık ve hayat verin ve 

çalışmalarınızla bu dünyanın barışı için çalışın. Dua edin ve bu dua hemcinslerinizin yaşamlarını 

aydınlatacaktır. Ve bir barış tarlakuşuna dönüşen ruhun, yeryüzünün üzerinde Efendi gibi uçacak ve 

mesajımı iyi niyetli tüm insanlara ulaştıracak. 

42 Ancak, ekiminizin sonucunu tohumu toprağa yerleştirdiğiniz anda beklemeyin. Ruhani tohumun 

filizlenmek için sizin tarlalarınıza ektiklerinizle aynı yere sahip olmadığını söylemiştim. Maddi tohum 

yedi günde filizleniyorsa, manevi tohum da yedi saniyede filizlenebileceği gibi sonsuzluğun yedi 

aşamasında da filizlenebilir. Sevgiyle ekmeli ve beslemelisiniz ve bir gün sonsuz yaşama ait olan ruhani 

ruhunuz ektiği tohumun filizlenmesini, büyümesini, çiçek açmasını ve meyve vermesini görmenin 

sevincini yaşayacaktır. Ama sadece bu değil, yalnızca bir tohumunu ektiğiniz meyvenin çoğalması. 
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43 Bu şekilde size kavrayamadığınız şeyleri öğretiyor ve açıklıyorum, sizi her gün daha da 

güçlendiriyorum çünkü sizi ruhen güçlü ve bedenen sağlıklı görmek istiyorum. 

44 Kendini zayıf ya da hasta hisseden herkes, benim varlığımla güçlensin, rahatlığımı hissetsin ve 

kaderine olan inanç ve güvenle yükselsin. İşte bu inanç, kişinin kendini ayakta tutmasını ve ilerlemeye 

devam etmesini sağlayacak bir asa olacaktır. 

Acılarınız uzun sürerse, size verdiğim güçle onların üstesinden gelin. Eğer insan kardeşlerinizde acı 

görüyor ve bunu ortadan kaldırmak istiyorsanız, teselli kaynağına gelin; o zaman bu acıyı çok hızlı bir 

şekilde huzura ve gülümsemeye dönüştüreceksiniz. Ölümü var olmadığı yerde görmeyin, çünkü Ben 

Yaşam'ım ve insan olarak hepiniz Ben'de yaşıyorsunuz. 

45 Ruhani vadide yaşayan varlıklar için dua etmek istiyorsanız, onları çağırmak ve o yaratıklara 

yaklaşmak için günler veya saatler ayırmayın. Bunu sizi onlarla birleştiren sevgiyle yapın ve onların 

ruhani yaşama ait olduklarını, sonsuzlukta yaşadıklarını ve zamanın geçişine tabi olmadıklarını 

unutmayın. 

46 Şimdi o dünyayla birlik içinde yaşayın, biri diğerine yakın olsun. Sevgi bağlarınızı sıkılaştırın ve 

yeryüzünde birleştiğiniz varlıklar ruhani merdivende sizden daha yüksekse, yaşamınızda size yardımcı 

olacaklardır. Öte yandan, geride kalmışlarsa ve sizin duanıza ve yardımınıza ihtiyaç duyuyorlarsa ─onlara 

verebileceğiniz örnekle─ onlara yardım edin ve bu şekilde bu dünyada uyum ve barışı koruyun. 

47 Sevdiklerinizle tekrar birlikte olmak için sabırsızlık göstermeyin. Bu sabırsızlık, bu varlıkların 

şeklini, yüzünü ve davranışlarını algılamak ve bir an için onlardan zevk almak isteyen insan kalbinden 

kaynaklanır. Bu sabırsızlığı dizginleyin ve o kavuşmanın sevinçli anı gelene kadar gerçek ruhani erdemle 

bekleyin; o zaman hepinizi benim sağıma götürecek olan aynı yolda birlikte yürüyeceksiniz. 

48 Ötelerdeki varlıkları izleyin ve onlar için dua edin. Sizden hiçbir şey istemeyenler için duanız bir 

selam, bir öpücük, manevi bir kucaklaşma olacaktır. Ancak yardımınıza ihtiyacı olanlar için dualarınız bir 

merhem, bir kurtuluş, bir okşayış ve imtihan ve telafi yolunda cesaretlendirici bir ses olacaktır. 

Kendilerine ait olan eve, ait oldukları ve onları bekleyen dünyaya yükselememiş olan ruhlar, duaları 

aracılığıyla bu dünyadan onları çeken sesi aldıklarında, uykularından uyanacak, ölümlerinden yükselecek 

ve kurtuluşları için çabalayacaklardır. 

49 Ancak insanlık bu varlıkların yaşamlarını nasıl aydınlatacağını ya da maddeleşmelerini nasıl 

ortadan kaldıracağını bilmiyor. Üzerlerindeki pişmanlık ve acı zincirlerini kıramaz. 

Işığa sahip olan sizler ─ dua edin ve size yabancı olan bu dünyaya merhamet edin ve onların 

kendilerini özgürleştirmelerine ve ait oldukları yaşama giden yola koyulmalarına yardım edin. Onların 

varlığından çekinmeyin ve onlardan korkmayın. Dua etmeniz ve Bana birlikte gelmeniz için sizi bir araya 

getiriyorum. Herkesi kapsayacak şekilde yayılması gereken esenliği size vermek için sizi bu şekilde kabul 

edeceğim. Çünkü hepiniz benim çok sevdiğim çocuklarımsınız. 

50 İlahi Ruhum sizi kucaklıyor ve kutsuyor. Işık, güç ve bilgelikle dolu olabilmeniz için Sözümü alın 

ve İsteğimi bilebilmeniz için ona nüfuz edin. Aldıklarınızı dikkatle korumanızı ve nasıl yorumlayacağınızı 

bilmenizi istiyorum. 

51 Sevgi ifadelerimde, size hayat verdiğimi hissettiniz. Sıcaklığımı ve korumamı hissedersiniz ve 

artık üşümezsiniz, böylece inanç ve umut dolu varlıklar haline gelirsiniz. 

52 Her sözüm bir emirdir ve bunları yerine getirmek için aceleyle yola çıkmanızı istiyorum. Basit ve 

alçakgönüllü yaratıklar aracılığıyla verdiğim kehanetlerim gerçekleşecek ve siz de bunlara tanıklık 

edeceksiniz. 

53 Benim işim uğruna, birçoğunuz kötü bir şekilde yargılanacaksınız. Ama meseleyi kendi ellerinize 

almayın, Bana bırakın ve Ben sizi savunayım. Sadece bu ışığı yaymaya çalışın ve alçakgönüllü olun. 

     Ne zaman saldırıya uğrarsanız, yalnızca size verdiğim silahları kullanın: sevgi, saygı ve 

alçakgönüllülük. Ne kadar çok eleştirilirseniz, Ben de gücümü sizinle birlikte o kadar çok göstereceğim. 

Ve bu yaşamın ötesini, ruhun bölgelerini görme yeteneğine sahip olanlarınız, sözlerimi doğrulayarak 

zayıfları güçlendirir. Ve Yüksek Ötelerin seslerini duymak için yükselme yeteneğine sahip olanlarınız, 

mesajlarımı iletmek için kendinizi hazırlayın. Bu yüksek tezahürler ruhlarınızı en büyük sınavlarda bile 

ayakta tutacaktır. 

54 Çalışmalarınız sonsuza dek yazılı kalacaktır. Bu nedenle, hizmetime adanmış olan sizler, aklınızı 

ve söz armağanınızı doğru şekilde kullanın. 
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55 Öğretimi size bir tohum olarak veriyorum ki, onu ekebilesiniz ve besleyebilesiniz. Hazır kalbiniz 

çalışmaya başlama saatinin geldiğini hissettiğinde, onu açın, tüm açlarla paylaşın ve tohum çoğalacaktır. 

Pek çok kişi İyi Haber'i nasıl alacağını bilemeyecektir, çünkü zihinleri bu dersleri anlamaya henüz 

hazır olmayacaktır. Diğerleri bu değerli meyveyi çalıp kötüye kullanmak isteyecektir. Ama sonra tövbe 

edecekler ve "Mirasyedi Oğullar" gibi Bana gelecekler. Ancak, cehalet yüzünden kaybettikleri tohumun 

yerine yenisini koyacağım ve iyi niyetli her ruh ona sahip olacak. 

56 Ruhunuzun ihtiyaç duyduğu tüm ışığı ve teşviki benim öğretici sözümde nasıl bulacağınızı 

öğrendiğinizde, beni sonuna kadar takip edeceksiniz. Yorgunluk hissetmeyeceksiniz, Sözümü duyurma 

görevinizde durdurulmayacaksınız ve talihsizlikler sizi tereddüt ettirmeyecek. Bir dersi anladığınızda, bir 

sonrakini kavrayın ve çalışmanız ve kendinizi beslemeniz için size bıraktığım sonsuz dersler kitabını 

okumaya devam edin. Ondan yaşamak için gerekli olanı alın. Benim öğrencilerim olarak yaşayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 350 
1 Sizi insanlığın vekaletiyle kabul ediyorum, ey İsrail halkının küçük kalabalığı. Konserimi 

dinlemek ve maddenin sınırlarının ötesine bakmak için dünyadan uzaklaşıyorsunuz. Sizi korumam 

altındaki yolda seyahat ettireceğim ve her biriniz yeryüzündeki yolunun sonuna ulaştığında tökezlemesin 

diye bir lamba taşıyacaksınız. 

Ruhunuz Bana yükselmek ve işlerini Bana sunmak için bedenden ayrıldığında, tüm eylemlerinizi, 

adımlarınızı yaşamınızın kitabında yazılı olarak göreceksiniz ve Benimle birlikte işlerinizi 

yargılayacaksınız. 

2 Bugün ruhunuzu görevini yerine getirmek için özgür, hizmet etmeye hazır ve ilhamlarıma kulak 

verirken, yaşam yolculuğunun sonunun yakın, çok yakın olduğunu görürken ve size vereceğim ödülü 

yakında alacağınızı hissederken görmek istiyorum. 

Size şöyle diyeceğim: Bana gelin ─ insani anlayış yetisi aracılığıyla Sözümü duymayı anlamış olanlar, 

buyruklarım doğrultusunda yaşamış, sevgi ve bağışlama ekmiş olanlar. 

3 Sözümü aklında taşıyan ve yaşamında uygulayan herkes krallığıma sahip olacak, sağlığa, ilhamlara 

ve peygamberlik armağanlarına sahip olacak. Bu şekilde, öğrencilerim ister cahil ister bilgili, ister yoksul 

ister zengin, ister çocuk ister yetişkin olsunlar, yasamı uygulayabileceklerdir. 

Eğitimsiz olanlar aydınlanacak ve bilgelikle konuşacaktır. Dünyada hiçbir şeye sahip olmayan kişi her 

şeye sahip olduğunu hissedecektir, çünkü kendini ruhsallaştırmış olacak ve dünya mallarına kayıtsız 

kalacaktır. Kalbi sevinçle dolacaktır çünkü hazinesini ona sahip olmayanlarla paylaşabilecektir. Ve ruhları 

büyük ölçüde gelişmiş olan çocuklar kararlılıkla konuşacak ve onların tanıklıkları yeni inisiyelerin inancını 

ateşleyecektir. 

4 Benden öğrenmiş olanlar, alçakgönüllü olun, sabırla öğretin ve hemcinslerinizin hatalarını 

bağışlayın. 

5 Sizi, Benimle en büyük mükemmellikle iletişim kuracak yeni nesillere hayat vermek üzere 

hazırladım. O zaman insanlar Benim onlara geldiğimi ve ruhlarında krallığımı kurduğumu görecekler. 

6 Tetikte ve her denemeye hazır olarak yaşayın. Bugün insanlığın ve kendinizin acısını Benim 

önüme getiriyorsunuz. Ama sana söylüyorum: O bardağı çıkarın, huzuru hissedin ve onu iletin. Seni 

okşuyorum ve sana neşe veriyorum. Bir ruhu acıdan veya kötülükten kurtardığınızda, başka bir seviyeye 

yükselmiş olacaksınız ve İlahi İşlerde Üstadınızla birlikte çalışmış olmanın mutluluğunu hissedeceksiniz. 

7 Meleklerim seninle olacak. Ben, Rabbiniz, yolunuzda size eşlik ediyorum. 

8 Şu anda kalbinizde bir sığınak inşa ediyorum. Ne görkemli konutların ne de insanların gereksiz 

lükslerinin peşindeyim. Çağrıma açık olan sade, nazik ve alçakgönüllü bir kalp oluşturuyorum. 

9 Sadece kısa bir süre için insan aklı aracılığıyla sizinle temas halinde olacağım. Sizi yarın dünyaya 

barış getirmeniz için hazırlıyorum. Merhametim kaybolanları mahvolmaktan kurtarır. Çünkü sadece saf 

ruhlara yönelseydim bir Baba olamazdım. Çünkü doğru kişiler zaten krallığımda yaşarlar. 

10 İnsan çeşitli inançları aracılığıyla Benimle temas kurmak istedi, ama ruhsal olarak durdu. İşte bu 

yüzden size Sözümü emanet ettim ki, yarın ayağa kalkıp insanların kusurlarını görebilecekleri berrak bir 

ayna olabilesiniz. 

11 Ben her kalbe çok yakınım, ama insanlar Beni anlamadılar. Beni anlayabilmeniz için sizinle kendi 

dilinizde konuştum. Çünkü size talimatlarımı daha seçkin bir dilde verecek olsaydım, Beni 

anlayamazdınız. Bu nedenle, öğrenci ve müritle basit kelimelerle konuşurum ki kafaları karışmasın ve 

sevgimi reddetmesinler. 

12 Sizin donatmanız ve yenilemeniz sayesinde insanlık iyiliğe kavuşacaktır. Çünkü içinizden böyle 

donanımlı biri sayesinde, insanlığın başına gelen felaketler yalnızca dua ile durdurulacaktır. 

13 Anlamadığınız şeyleri size açıklıyorum ki yarın siz de insanlığa tam bir açıklıkla talimat vermek 

üzere yola çıkabilesiniz. Eğer bin zihin eğitilmiş olsaydı, öğretimi onlar aracılığıyla yayardım. 

14 İkinci Çağ'da çocuklarımdan on ikisini havarilerim yapmak için seçtim ve onlar Beni takip etmek 

için mallarını unuttular ve akrabalarını terk ettiler. 

"Yeryüzünün zenginliklerini bırak, çarmıhını yüklen ve beni izle" dediğim kişi de Benimle birlikteydi. 

Ama servetinden vazgeçmek istemediği için Bana, "Tanrım, senin ardından gelemem" dedi. 
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15 Ben Merhametliyim ve sizden kurban olarak ölmenizi istemiyorum. Çünkü öğrencilerim de kendi 

istekleriyle, benim İlahi Yasama itaat ederek, insanların balıkçıları olmak için yola çıktılar. 

16 Bugün benim öğrencilerimsiniz. Ama sevinç, rahatlık ve esenlik içinde olabilmeniz için, 

yüreklerinizde sözüme yer verin. 

17 İkinci Zaman'da, zina eden kadın kalabalık tarafından eziyet gördüğünde, ona eziyet edenlere şöyle 

dediğimi hatırlayın: "Aranızda günahsız olan varsa, ilk taşı o atsın." Aynı şekilde, şu anda zina yapan 

kadını bir kez daha affediyorum. Bu nedenle, size komşularınızın işleriyle ilgilenmemenizi söylüyorum. 

Onları kınamak için yargıç olmayın. Çünkü ben de size diyorum ki: "Hanginiz hatasız?" 

18 Ben Işık ve Merhamet'im ve sizde neyin eksik olduğunu biliyorum. Bu nedenle, savunmasız 

insanlık Bana gelir ve Ben de ona şöyle derim: "Acını katlanılabilir kıl, çünkü bunu biliyorum. Ben 

teselliyim, ben merhametliyim, ben bağışlayıcıyım." 

19 Bu zamanda, insanlık beslediği fikirler yüzünden yönünü şaşırmış ve kafası karışmış durumda ve 

bu nedenle birçoğunuz Üstadınızın Üçüncü Çağdaki varlığından şüphe duydunuz. Ama size diyorum ki, 

çocuklarım: Kendinizi hazırlayın ve bu sözün benim İlahi Ruhumdan kaynaklandığını anlayın. 

20 İnsanın anlama yetisi aracılığıyla Tanrısallığımın tezahürünün şeklini anlayabilmeniz için size ışık 

veriyorum. Ses taşıyıcısı yalnızca, onun aracılığı ile sizinle konuşmak üzere Benim tarafımdan hazırlanmış 

bir araçtır. Size Yasa'dan, adaletten ve sevgiden söz etmek için basit yürekleri, beceriksiz zihinleri ve 

belagatten yoksun dudakları kullanarak Kendimi tanıtmaya geleceğim yazılmıştır. 

21 Her zaman büyük ışık ruhlarını yeryüzünde enkarne olmaları için gönderdim ki onların örnekliği 

ve sevgisi sayesinde insanlık kendini kaos, nefret ve karmaşadan kurtarsın. 

22 Sevgili insanlar, size İkinci Çağ'ın elçileri gibi sizin de insanların balıkçılarına dönüşeceğinizi 

söyledim. Sevgiyle, acı çekenlere karşı şefkatle yola çıkacaksınız. O zaman hangi kalp sizi yolunuzdan 

geri çevirir? Kafası karışmış ruh, susuzluğunu gidermek için öğretilerimin ışığını ve kristal sularını 

alacaktır. 

23 Kötülüğün gelişmeye devam etmesine izin vermeyin. Gençlik yok olur, bakireler körpe 

gençliklerinde bataklığa sürüklenir. İnsan kardeşlerinize merhamet edin. İnsan ırkının şu anda boşaltmakta 

olduğu acı kadehine bir bakın. 

24 Kehanetlerim şimdi gerçekleşiyor. Bu nedenle, görevinizi yerine getirme zamanı geldiğinde 

kendinizi güçsüz hissetmemeniz için hazırlıklı olmanızı rica ediyorum. 

25 Şu anda uluslara göndermem gereken kişileri, size emanet ettiğim talimatların elçileri olmaları için 

seçiyorum. Omuzlarınıza yüklediğim bu çarmıhı yük olarak almayacaksınız ─parlayan bir çarmıhtır ve 

taşıması kolaydır. 

Sizi ilkinden sonuncusuna kadar işçilerime dönüştürüyorum. Ruhani ev sahiplerim sizi izleyecek ve 

İkinci Çağ'ın havarileri gibi savaşa girip size ait olanı yeryüzünde bıraktığınızda, insanlığı dönüştürmeniz 

için gerekli olan her şeyi size vereceğim. 

26 Size sembolik olarak 144.000 işaretlenmiş kişinin Seçilmiş Halkım İsrail'i oluşturacağını söyledim. 

Sen dünyaya cankurtaran botunu göstereceksin ve ben de senin aracılığınla insanlığa huzur ve rahatlık 

vereceğim. 

27 Size acı çektiren ben değilim. Acılarınızın kaynağı kusurlarınız ve itaatsizliklerinizdir. Size, 

"Uyanın sevgili halkım, çünkü sınavlar kapınızı çalıyor" dedim. Ama hepiniz izler ve dua ederseniz, 

denemeler ortadan kalkacak ve ayartma size yaklaştığında onun ağlarına düşmeyeceksiniz. 

28 Sizi ışığımla işaretledim ki sınavlardan tek parça halinde sağ çıkabilesiniz. Bu armağan 

yeryüzündeki tüm zenginliklerden ve hazinelerden daha değerlidir. Bu Üçüncü Çağ'da ruhunuza 

bastırdığım ilahi bir öpücüktür, öyle ki en büyük talihsizliklerde ve yaşamın en zor anlarında bile Benim 

huzurumu hissedebilesiniz. 

29 Bu hediye, bedenen veya ruhen hasta olanları iyileştirmek için şifalı merhem içerir. Serbest 

bırakıldıklarında doğanın güçlerini durdurma gücüne sahiptir, uyuşmazlığı ve savaşı barışa dönüştürecek 

silahlara sahiptir. Bu, şu anda kullanmanız ve geliştirmeniz gereken ruhani mirasınızın bir parçasıdır. 

30 Yüreğiniz hayatta büyük bir şeye sahip olmayı arzuluyordu, ama elde edeceğiniz şeyin dünya 

malları ya da zenginlikleri değil, ruhun malları olacağını bilmiyordunuz. 

31 Bir insanın Cennetteki Babası gibi olmaktan daha büyük bir tutkusu olabilir mi? Size doğrusunu 

söyleyeyim, beslemeniz gereken en büyük arzu budur. 
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32 Rabbiniz gibi olmanız imkânsız değildir. İşte bu nedenle, yaşamım ve örneğim aracılığıyla size 

sevgide ve doğrulukta İlahi Ruh'a benzemeyi öğretmek için dünyaya bir insan olarak geldim. Size 

gerçekten söylüyorum, hayatınızı Benim gibi olma görevine adadığınızda, diğer yollarda boşuna 

aradığınız mutluluğu ve huzuru bulacaksınız ve bu huzur sadece içsel değil, aynı zamanda dışsal da 

olacaktır. Çünkü artık vicdanınız her fırsatta ve her gün, günahlarınızın şimdi yaptığı gibi sizi suçlamak 

zorunda kalmayacaktır. 

33 Beni sevin ve İsa'da Beni kendinize örnek alın. Hatırlayın, Ben size gücümün, bilgeliğimin ve 

zenginliğimin dünyanınkinden daha büyük olduğunu Celileli o alçakgönüllü Efendi aracılığıyla 

kanıtladım. Çünkü tüm işlerim, her şeyi yaratan yaşamın, gücün ve ışığın kaynağı olan sevgiden doğdu. 

34 Aynı şekilde, size bu Üçüncü Çağ'da zaferin Benim işlerimi örnek alanlara ait olacağını 

söylüyorum. Çünkü savaşacağınız silahlar benim o dönemde kullandıklarımla aynı olacak. 

35 İsa aracılığıyla size "Ben dünyanın ışığıyım" dediysem, sizin de insan kardeşlerinizin yaşamlarında 

bir deniz feneri gibi olmanızı, varlığınızın her zaman faydalı ve etkinizin yararlı olmasını istiyorum ─ 

düşünceleriniz saf ve duygularınız dürüst olsun. O zaman hayatın ne kadar kolay olduğunu, yeryüzündeki 

yaşam mücadelesinin ne kadar kolay olduğunu ve komşunuza hizmet etmenin ne kadar güzel olduğunu 

deneyimleyeceksiniz. O zaman liyakat yoluyla ışığın çocukları olacaksınız. 

36 Sözümün etkisi altında yüreğinizde hangi arzu uyanıyor? Bu dünyanın sefil arzuları mı? Hayır, 

sevgili insanlar. Sözüm içinizde ruhunuzu hakikat yolunda yükseltmek için asil bir arzu uyandırır. 

37 Sizi yoksul, ağlayan, sefil ve hasta, yırtık pırtık ya da aç görmek istediğimi düşündüğünüz için 

öğretimi yanlış yorumlamanızı da istemiyorum. Hayır, maddi yaşam mücadelenizi ruhani misyonunuzla 

uyumlu hale getirmeyi öğrenmenizi istiyorum, öyle ki dünyada gerekli olana sahip olabilesiniz ve ruhun 

da armağanlarını kullanması ve misyonunu yerine getirmesi için birkaç dakikaya sahip olmasına izin 

verebilesiniz. 

38 Ey insanlar, sizi insanlar arasında bu zamanın peygamberi olmanız için hazırlıyorum ─ yaklaşan 

olayları duyurduğum ve size emirlerimi ve talimatlarımı verdiğim iyi peygamber. 

39 Sana söylüyorum: Eğer bir gün yalan ve hile ekecek olursanız, lekelerinizi acı ve gözyaşlarıyla 

temizlemeniz gerekecek ve yalanlarınız ne kadar çok yayılır ve ne kadar çok zarar verirse, arınmanız da o 

kadar büyük olacaktır. İnsanlık arasında kötülük yayanlar kendilerini haklı olarak "ışığın çocukları" olarak 

adlandırabilir mi? Hayır, sevgili havariler! 

40 Size ne kadar çok ışık verdim, her gün öğretilerimi almak için gelen siz çok sayıda insan. Uykulu 

olmanızın ve bir anda tökezlemenize neden olacak bir sınavla karşılaşmanızın adil olmayacağını düşünün! 

41 Kalbiniz acıyla dolu bir şekilde Bana şöyle diyor: "Efendim, bizi sadakatsizlik, ihanet veya 

başarısızlık yapabilecek biri olarak mı görüyorsun?" Ama ben size cevap veriyorum: Evet, ey insanlar, 

kesinlikle sizin sözünüzü tutmayacağınızı düşünüyorum. İkinci Çağ'ın on iki öğrencisi arasında, sunduğum 

Krallığın bu dünyaya ait olmadığına kendini ikna ettiğinde Beni dünyanın adaletine teslim eden biri yok 

muydu? Petrus Beni tutukladığı anda yüzbaşıya ölümcül bir darbe indirmedi mi, çünkü öğrencisi 

Efendisini bu şekilde savunmak ve O'nu yazılandan daha uzun süre tutmak istedi? Onlarla her zaman 

birlikte olacağıma dair defalarca söz vermiş olmama rağmen, Thomas Benim ruhani varlığımdan şüphe 

etmeye cesaret edemedi mi? Bugün senden neden şüphe etmeyeyim? 

Elbette herkes imtihan anlarında sözlerimi göz ardı etmeyecektir; çünkü o günlerde olduğu gibi bugün 

de sadık olanlar, itaatkâr olanlar, itaatkâr ve güçlü olanlar olacaktır. 

42 Öğrencilerim, size yalnızca bu saatte şunu söylüyorum: "Günaha düşmemek için dikkat edin ve 

dua edin." 

43 İsrail: Yüreklerinizin soğuk olduğunu gördüğümde Ruhum kederlenir, yenilenme ve itaat etme 

kararlılığınızı gördüğümde ise sevinçle dolar. 

1950'den sonra şiddetli fırtınaların size saldıracağını biliyorum. Ama siz, Sözümün ışığıyla tüm 

felaketlerden kurtardığım Seçilmiş Halkımsınız. 

Kendi aranızda bile birçok samimiyetsiz söz kulağınıza ulaşacak, ama ben seçtiklerim arasında 

karışıklık olmasını istemiyorum. Ancak bu olaylarda, benim gerçeğim yalanı ortadan kaldıracak ve Kutsal 

Ruhumun ışığıyla güçlü olacaksınız, İşimi nasıl savunacağınızı bileceksiniz ve ışığın çocukları olduğunuz 

için karışıklığı başkalarından uzak tutabileceksiniz. 
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44 Ben nasıl dünyanın ışığı isem, siz de insanlar arasında öyle olmalısınız. İnsanlar Benim ilhamıma 

sağır kaldıkları için acı çekiyor ve ağlıyorlar. Ama onlara rehberlik edecek olanlar sizlersiniz. Yolcunun 

vahası olacaksın ve ona uysallıkla Benim huzurumu vereceksin. 

45 Kendinizi hazırlamazsanız, sonuncunun ilk olacağını kanıtlayacağım ve Sözümü işitmemiş olsa 

bile, Yasamı onun yüreğine yazacağım. 

46 Ey İsrailliler, size doğrusunu söyleyeyim: Siz başkalarına ışık ve esenlik veren öğütçüler 

olacaksınız. Uygun zamanda Benim işimi savunacak ve en asi kişinin kalbine bile yumuşaklıkla 

sesleneceksiniz. O zaman onların nazik kuzular olduklarını göreceksiniz. 

İçinde bulunduğunuz hatalara geri dönmeyin; çünkü bu sadece ruhunuzda gerileme yaratır. Işık ve 

talimat getirmek için birleşin. 

47 Çocuklarınızın iyi ve kötünün sonuçlarını fark etmelerini sağlayın. Size verdiğim örnekleri onlara 

da öğretin. Onları hazırlayın, çünkü onlar yarın Bana hizmet edecek olanlar arasındadır. Kutsal Ruhumun 

ışığıyla yönlendirilebilmeniz için sizi mutlu, sakin ve yalnızca iyiyi düşünürken görmek istiyorum. 

48 Her an sizi tüm kötülüklerden koruyorum; aynı şekilde siz de başkaları için dua etmelisiniz. Her 

yerdeki acıyı görün: terk edilen çocuklar, çamura sürüklenen gençler, eşin sadakatsizliği. Ancak erkekler 

tarafından eleştirilen günahkâr bir kadınla karşılaştığınızda, ona doğru yolu öğretin ve kendisini 

yenilemeye başlayabilmesi için onu etrafını saran acı ve tedirginlikten uzaklaştırın. 

49 Ey İsrail, dünyaya merhamet et ve İkinci Çağ'da onunla nasıl konuştuysam, sen de Benim Sözümü 

ona ilet. 

50 İnsanlığa, size ulaşacak bir bilgelik hazinesini içeren Üçüncü Ahit'i bırakacağım, çünkü sizi 

lekelerinize bakmadan onu almaya layık kılacağım, çünkü Ben Sevgi ve Mükemmellik'im. Ama İlyas 

ruhlarınızı giderek daha çok arındıracaktır. 

51 Beni duymak için kendinizi dünyadan uzaklaştırdınız. Yüreklerinde bir sığınak inşa etmek için 

alçakgönüllülerle birlikteyim. 

İkinci Çağ'da size sevgi, merhamet ve bağışlama öğretimi vermek için sizinle konuştum. Ancak dünya 

kendi anlayışına göre başka inançlar yaratmıştır. Yine de Ben, Baba olarak, tüm çocuklarımı aydınlatmaya 

devam ettim. 

Birçoğunuz Bana, "Baba, hemcinslerim sapıklık içinde mi? O halde neden onlara yolu 

göstermiyorsun?" Ama doğrusu ben size diyorum ki, ey kutsanmış insanlar, sizi aydınlatan ışığı, size 

verdiğim öğretiyi herkese eşit olarak verdim. Yine de insanlar kendi özgür iradelerini izlediler ve Beni 

kabul etmek istemediler. 

Çocuklarımı zorlamam, her biri kendi iradesiyle, kendi çabasıyla benim yoluma gelmelidir. Çünkü şu 

anda tüm insanlığı aydınlatıyorum. Bazıları Beni duydu ─ yani siz, İsrail'in kutsanmış halkı. Diğerlerine 

sezgi yoluyla yolu gösteriyorum ve onlar da vahiyler yoluyla Üçüncü Çağ'ın ışığını alıyorlar. 

52 Her zaman sevgiyi vaaz ettim, çünkü sevgi, tüm gücümü yerleştirdiğim koruyucu bir savunmadır. 

Kalbinde sevgiyle yaşayan kişi kutsanmıştır, çünkü yaşamındaki tüm sorunların üstesinden yavaş yavaş 

gelecektir. Ne mutlu yaşamında sevgi taşıyan ve bunu davranışlarında gösteren kişiye. Çünkü bu 

çalışmalar hem kendisi hem de başkaları için bir nimet olacaktır. 

53 Çocuklarım, Beni Baba ve Ruh olarak tanıyın ki artık Beni putperestlik içinde aramayın. 

Ruhunuzda her zaman Kutsal Ruh'un ışığı olarak Ben varım. 

54 Eğer merhamet ederseniz, Ben o merhametin içindeyim ve eğer tüm emirlerimi yerine getirmek 

için yola çıkarsanız, mutlu, kutsanmış insanlar olun, çünkü kutsamalarım sizde sonsuza dek kalacaktır. 

55 Sözlerimi artık bu araçlar aracılığıyla duymayacaksınız. Ancak bu zaman ruhunuzun hazırlanması 

için belirlenmiştir ve 1950'den sonra savaş başlayacaktır. Kendimi sizden ayırmayacağım, ancak kendinizi 

ruhsallaştırmanız gereklidir. Çünkü kendilerini hazırlayanlar aracılığıyla, Kendimi ruhtan ruha göstermeye 

devam edeceğim. Görenler Beni görmeye devam edecekler ve ruhsallaşanlarla sezgi yoluyla konuşacağım 

ve onlarda sezgi olacak. 

57 Mübarek insanlar: İkinci Çağ'da öğrencilerime şöyle dedim: "Gökte ve yeryüzünde tüm yetki Bana 

verildi" ve gerçekten size diyorum ki: Her yere gidin ve Sözümü, sevgimi ve öğretimi getirin. 

Aynı şekilde, şimdi size söylüyorum, kutsanmış insanlar: Sizler hazırlanmış öğrencilersiniz ─ 

yeryüzünün tüm yollarına gidip Sözümü ve sevgimi getirmesi gerekenler sizlersiniz. 
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Bir kez daha, yüreğinde şüpheyle, aldığınız şeyin yalnızca bir yalan olduğunu söyleyen kişi ayağa 

kalkacaktır. İnanmaları için sırayla böğrümdeki yaraya dokunmaları gerekecek. 

58 Beni uzun zamandır dinlemesine rağmen, öğrencim Yahuda İskariot gibi Beni reddedecek ve 

eserimi satacak olan kişiyi görüyorum. Ama Ben o yüreklere yaklaşacağım ve doğruluğum aracılığıyla 

onlardan gerçeği kaldıracağım. Çünkü benim işim saf ve temizdir, hiçbir lekesi yoktur. Tüm kalplerde ve 

ruhlarda tüm saflığıyla yükselecektir, çünkü Benim İsteğim budur. 

59 Baba'ya gelin, sizin için hazırlanan ziyafete gelin. Bu masada ruhunuz için sonsuz yaşam ekmeği 

var. Öğrencilerimi hazırlıyorum ki, yarın Baba'yla birlikte olduğunuza ve O'nun yüreklerinizde yaşadığına 

tanıklık edebilesiniz, çünkü burayı O'nun tapınağı olarak hazırladınız. 

60 Sizler, Efendiniz gibi olabilmeniz için hazinemden "ölülere" yaşam verme gücünü almış olan 

kişilersiniz. 

61 Size öğrettiğim gibi kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, Benim ruhsal faydalarım sizinle 

olacaktır ve elde ettiğiniz ruhsallaşma sayesinde, insan kardeşleriniz sizin ışığın çocukları olduğunuzu, 

Benim yüksek niteliklerimi içinizde taşımanıza rağmen, kendinizi en alçakgönüllü olarak gösterdiğinizi 

anlayacaklardır. 

62 Ayağa kalkın sevgili insanlar, ruhunuzun ilerleyişini durdurmayın. Üstadınızın size verdiği talimatı 

kullanın, onu kalbinize kazıyın. Çünkü insanın anlama yetisi aracılığıyla Beni duyacağınız anlar çok 

kısadır. 

63 Üçüncü Ahit'i gelecek nesiller için hazırlayın. Büyük kalabalıklar gelecek ve siz hazır 

olduğunuzda, Kutsal Ruh'umun esiniyle onlarla konuşacaksınız. 

Kıssa 

64 Büyük mülklerin sahibi bir beyefendi, ulu bir ağacın yanına geldi. Yakınında kristal berraklığında 

bir su kaynağı vardı. Buradan geçen gezginlere seslenir ve onları bu ağacın gölgesinde dinlenmeye ve bu 

pınarın suyunda susuzluklarını gidermeye davet ederdi. 

65 Bu gezginler arasından Rab yedi adam seçti ve onlara şöyle dedi: "Benim lütfumu istediniz ve 

şimdi her birinize bu topraklardan büyük bir parça emanet edeceğim, böylece üzerinde iyi bir işçi olarak 

çalışıp bu tohumu ekebilir ve ona bakabilirsiniz, böylece zengin bir hasat biçebilirsiniz. Çünkü 

kalabalıklar çoktur, aç ve susuzdurlar." Sonra Rab onlara tohumu ve iş aletlerini emanet etti ve hepsine 

tarlada çalışmalarını söyledi. 

"Tarlaları hazırlayacak ve bu altın tohumu ekeceksiniz. Tarlaları bu pınarın suyuyla sulayacaksınız ki, 

bereketli bir hasat elde edesiniz ve ulu ağaca bakacaksınız ki, meyvesi her zaman güzel bir tada sahip 

olsun. Birlikte çalışacaksınız ve sonra aç, susuz ve yorgun kalabalıklar geldiğinde, onlara ağacın gölgesini 

ve meyvesinin tatlılığını sunacaksınız. Onlara ekmek ve su vereceksin ki, kendilerini güçlü hissetsinler ve 

benim esenliğimi içlerinde taşısınlar." 

Rab adamlara şöyle dedi: "Ben şimdi gidiyorum, ama varlığımı yüreklerinize çok yakın 

hissedeceksiniz, bakışlarım sizi görecek ve işitmem sizi duyacak."  

Benzetmenin sonu 

66 Size doğrusunu söyleyeyim: Bu Üçüncü Çağ'da işçilerimi onlara miraslarını vermek için çağırdım, 

öyle ki Babanız gibi ziyafeti hazırlayabilesiniz ve Sözüme açlık ve susuzluk duyanları kabul edebilesiniz. 

Sana emanet ettiğim ruhani hazineleri senin aracılığınla alacaklar. 

67 Sizler benim ruhani engele yönlendirilmiş koyunlarımsınız. Bu zamanda size rehberlik eden çoban 

İlyas'ın ruhudur. Kimse bu çobanı görmez ama herkes onu hisseder. Bazıları bunun farkında, bazıları ise 

bilmiyor. 

68 Altıncı Mühür, bunu yapma yetkisine sahip olan Benim tarafımdan çözülür çözülmez, İlyas altıncı 

bölümde Yaşam Kitabı'nı açtı. 

69 Altıncı Mühür size ne gösterdi? Bu zamanda dünyaya göstermek için koynunda hangi mesajı 

saklıyordu? Ruhani yaşam, kendiniz hakkındaki bilgi, tüm niteliklerinizin açığa çıkması, ruhani 

armağanları ortaya çıkarmanın yolu, zihin yoluyla ruhani tezahür ve ruhtan ruha tezahür. 
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70 Ruhunuz sevinçle doludur çünkü aydınlandığını hisseder ve kendisini elçiler ve melekler 

tarafından korunduğunu görür. Çobanınıza sadık kalın ve dünyevi yolculuğunuz boyunca şimdi içinizi 

dolduran bu kutsanmış huzuru hissedeceksiniz ve bu pagan, putperest ve materyalist dünyanın önünde 

adaletimi ilan ettiğinde kendinizi saklamak için kaçmak zorunda kalmayacaksınız. 

Evet, ey insanlar, İlyas aranızdadır ve sahte tanrının rahiplerini bir kez daha sınayacak ve onlara 

hangisinin gerçek olduğunu ve O'na nasıl tapınılması gerektiğini bir kez daha gösterecektir. Ama İlyas 

insan olmak için gelmeyecektir. Bir ruh varlığının yeryüzünde tezahür etmesi için insan bedeni kesinlikle 

gerekli değildir, hele ki bir dünya ile diğeri arasındaki iletişimin kapılarını açan anahtara sahip olan 

İlyas'ınki hiç gerekli değildir. 

71 Ruhlar dünyası, varlıklarına ve mevcudiyetlerine tanıklık etmek için insanlara daha da 

yaklaşacaktır. Her yerde yeni bir çağın başladığını ısrarla anlatan işaretler, kanıtlar, vahiyler ve mesajlar 

ortaya çıkacaktır. 

72 Halklar arasında çekişmeler, çalkantılar olacak, çünkü dini temsilciler bu mesajlara inananlar 

arasında korku yayacak ve bilim bu gerçeklerin doğru olmadığını ilan edecek. 

Bunun üzerine halk cesaretini toplayacak ve kendilerine ulaşan kanıtların doğruluğuna tanıklık etmek 

üzere ayağa kalkacaktır. Bilim tarafından terk edilenler, ruhani bir yolla sağlıklarına kavuşanlar ayağa 

kalkacak ve mucizevi şifalara, sonsuz bir gücün ve mutlak bir bilgeliğin vahiylerine tanıklık edecekler. 

Sıradan ve bilinmeyen insanlar arasında, ışık dolu sözleriyle teologları, filozofları ve bilginleri 

şaşırtacak erkekler ve kadınlar ortaya çıkacaktır. Ancak tartışmalar en üst düzeye ulaştığında ve yoksullar 

aşağılandığında ve tanıklıkları gururlular tarafından inkâr edildiğinde, İlyas'ın bilginleri, lordları ve 

yöneticileri hesap vermeye çağıracağı ve onları incelemeye tabi tutacağı an gelecektir. 

O saatte yalancıların ve ikiyüzlülerin vay haline, çünkü o zaman kusursuz doğruluk onlara inecektir! 

Kıyamet saati olacak. Ama birçok ruh ondan gerçek yaşama yükselecek, birçok kalp imana dirilecek ve 

birçok göz ışığa açılacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 351 
1 Ben Işığım, Sevgiyim, Merhametim ve Bağışlayıcıyım. Kendinizin ve insanlığın iyiliği için ihtiyaç 

duyduğunuz şeyi Benden almaya gelin. 

2 Sevgili öğrenciler, siz Efendimizin etrafında toplanmış olanlar: Benim bilgeliğimi almaya, 

yaşamlarınıza yön vermeye ve size verdiğim görevi yerine getirmeye geliyorsunuz. 

3 Eğer Efendiniz size Benim bilgeliğimde olan her şeyi anlatsaydı, asla anlayamazdınız. Ve bunun 

dışında, hazinemde sizin için sakladığım şeyi keşfetmeye ne değeriniz olabilir ki? Sizi Benim İlahi 

ilhamımı almaya layık kılan şey ruhun yücelmesidir. 

4 Evrim geçirdiniz ve bu süre zarfında size zaten anlayabileceğiniz şeyleri açıkladım. Yine de 

anlayışınıza sınır koyan Ben değilim ─ Benden daha fazlasını alabilmek için daha fazla yükselmesi 

gereken sizlersiniz. 

5 Size öğrettiklerim, görevinizin ne olduğunu ve sizinle konuşanın Kilisesi'ni kendi içinizde nasıl 

kurmanız gerektiğini anlamanız için yeterlidir; böylece insanlığın dünya görüşlerini birleştirebilir ve bu 

öğretiyi İkinci Çağ'da İsa'nın öğretisiyle ve Birinci Çağ'da peygamberler ve aydınlanmışlar tarafından 

söylenenlerle nasıl birleştireceğinizi bilebilirsiniz. 

6 Bu şimdiki zamanda gelişlerim, pek çok kişinin beklediği gibi bedensel bir biçimde olmadı, ama 

insanlığı İkinci ve Üçüncü Zaman öğretilerimi anlamaya getirecek olanlar sizler olacaksınız. 

7 Halkım: Bildirimi bu şekilde sona erdirme zamanı yaklaştı, ancak kendinizi daha da 

donatmalısınız. 

8 Dünyada pek çok ayartıcı şey vardır. Ancak İşimi daha iyi anladığınız ölçüde, bedeniniz üzerinde 

hakimiyet kurduğunuz ölçüde, mükemmelliğe giderek daha fazla yaklaşacaksınız. 

9 Kendinizi ruhsallaştırın ki ruhunuz ulaşması gereken hedef olan ebedi mükemmelliğe doğru 

yükseliş yoluna devam edebilmek için gerekli olan yücelme derecesine erişebilsin. 

10 İkinci Çağ'daki sözlerimi hatırlayın: "Sezar'a ait olan şeyleri Sezar'a, Tanrı'ya ait olan şeyleri 

Tanrı'ya verin." Ama şimdi size diyorum ki: "Bedeninize hakkını verin, ruhunuza da hakkı olan yücelme 

ve ilerlemeyi verin. 

11 Şimdi benim "Sözüm" bir insan haline gelmedi. Anlayamadığınız şeyleri size açıklamak için bulut 

üzerinde "ruhsal olarak" size gelir. 

12 Yıllar geçtikçe, günaha girme yolunuzda varlığını hissettirdi. Sizi doğru yoldan saptırmaya, 

kafanızı karıştırmaya ve yönünüzü şaşırtmaya, kalbinizde belirsizlik bırakmaya hevesli olmuştur. 

13 Vahiy ve sezgi yoluyla bu dünyaya mesajlar verdim ve insanlığa onların aracılığı ile konuşmaları 

için hazırlanmış insanları, seçilmiş ruhları gönderdim. Ve yüreğiniz ne zaman kendini hazırladıysa, 

Ruhuma sığınak verdiniz. Kendimi yaşamlarınızda öğreti, merhamet ve esenlik olarak gösterdim. Ama 

Ben sizin Benim tezahürüme inanıp inanmadığınıza aldırış etmedim. Çünkü Efendi ve Baba olarak arzum, 

vicdanınız, huzurunuz ve yükselişiniz aracılığıyla sizinle konuşan O'nun sesini tanıyabilmenizdir. 

14 Bedeninizi değil, ruhunuzu kurtarmaya geldim. Bu nedenle, yükselip Birinci Çağ'ın patrikleri gibi, 

İkinci Çağ'ın havarileri gibi ve Üçüncü Çağ'ın öğrencileri olabilmeniz için sizinle sevgiyle konuştum. 

15 Gelişimin her aşamasında ruhunuz maddeleşmiş olarak kaldı ve bu nedenle de sevgimden 

uzaklaştınız, hatalara düştünüz ve sözüme farklı bir yorum getirdiniz. 

16 Şimdi, insan aklı aracılığıyla aktarılan Sözümü duyacağınız zamanın sonuna yaklaşıyorsunuz; 

böylece son kez. Ama Babamın yüreğinde acı hissediyorum çünkü Sözüme karşı anlayış ve alışkanlık 

eksikliği gösteriyorsunuz, sadece ruhunuzda çok az yükselme var. Ama hazırlık eksikliğiniz yüzünden 

Kendimi insan beyni aracılığıyla tezahür ettirmeye devam edecek miyim? Hayır, sevgili insanlar. Çünkü 

benim mükemmel olduğumu ve isteğimin tek olduğunu duydunuz. 

Baba, iradesinde insan gibi olabilir mi? O zaman mükemmel olmazdım, sizin Yaratıcınız ya da 

Tanrınız olamazdım. Kral'ın Yıldızı'nın parlamayı bırakması, Benim Sözümün ve İrademin yerine 

gelmemesinden daha çabuk olur. 

17 Daha İlk Çağ'da peygamberler bu lütuf dönemini bildirmişlerdi ve bu zamanda Kutsal Ruhumun 

ışığıyla ruhunuzu hazırlıyorum ki her geçen gün daha da yükselebilesiniz. 

18 Göreceksiniz ki, Sözümü bir ses taşıyıcısı aracılığıyla hiç duymamış ya da Evrensel Işınımın 

tezahüründe bulunmamış olanlar, kalplerini hazırlayabilmem için ayağa kalkacaklar ve sezgi yoluyla İlahi 
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Mesajımı ve direktiflerimi alacaklar. Onlar Beni İkinci Çağ'ın elçileri gibi sevecekler. Onlarla birlikte 

benim sözüm de gerçekleşecek: "Sonuncu olan ilk olacaktır". 

19 Görevinizi yerine getirin, ey İsrail kabileleri, insanlığa karşı sorumluluğunuzun farkına varın, 

Yasamın getiricileri olduğunuzun, size emanet ettiğim Spiritüalist Öğretinin habercisi olduğunuzun 

farkına varın. 

20 İsrail, tek yürek, tek irade olarak birleşip çabalayın ve Benim Yasama ve İlahi İradem'e itaat edin. 

Biliyorsunuz ki ben sizin kurtuluşunuzum. 

21 Öğretimi kalbinize nakşettim ve ilahi ışıltım ruhunuzda can suyu gibi oldu, sizi güçlendirdi ve 

canlandırdı ki görevinizi yerine getirmeye başlayabilesiniz, böylece insanlığa karşı ağabeyler ve kız 

kardeşler gibi olabilesiniz, böylece onları itaat ve uysallıkla benim yolumda nasıl yönlendireceğinizi 

bilebilesiniz. Sizler yarının öğretmenleri olacaksınız. 

22 Siz "sonuncular": Halkımı bilinmeyen biri olarak görmeyin, çünkü bu zamanda bu ruhları 

reenkarne olmaları için gönderdim ki insanlık onlar aracılığıyla Benim merhametimi elde edebilsin. 

23 Dünyada ne kadar çok kafa karışıklığı, ne kadar çok aldatma var, çünkü insan beyni Benim Yasam 

tarafından yönlendirilmek yerine materyalizme, paganizme ve putperestliğe düştü ve yetersiz insanlar 

kendilerini "İlahiliğimin temsilcileri", İlahi Sesimin, Sevgimin ve Işığımın sözcüleri olarak adlandırmaya 

cüret ettiler. Yine de onların bencilliği, karanlığı, fanatizmi, yalanı ve anlaşmazlığı beslediklerini 

görüyorum. Ama ben, bağışlanmaya erişebilmeniz için size ruhsallaşma ve sevgi yolunu gösteren 

Mükemmelliğim. 

24 Dünyada materyalizm ve putperestlik hüküm sürmektedir; insanlığın günaha düşmesinin nedeni 

budur. 

25 Üstat insanlığa benim gerçeğimi anlatmak için kimi kullanacak? Seçilmiş Halkım İsrail. 

26 Ruhsal olarak kendinizi Üstat'ın etrafında toplayın. Sözümü anlayasınız, ona itaat edesiniz ve onu 

silinmez harflerle yüreğinize kazıyasınız diye, talimatımı açık bir kitap gibi ve onunla birlikte Kutsal 

Ruh'un ışığının berraklığını verdiğim öğrencilerimsiniz. Sizler, çalışmalarınızda maneviyatı, sevgiyi ve 

inancı göstererek insanlığa iyi bir örnek teşkil etmesi gereken ışığın çocuklarısınız. 

27 Üstat bu Üçüncü Çağda size ruhsal olarak, insan zihni aracılığıyla Sözünü vermek için geldi ve bu 

talimat ruhunuzu uyandırmak ve bunun Tanrısının ve Rabbinin sesi olduğunu anlamasını sağlamak için 

gelen bir ışık huzmesi gibidir, çocuğuna seslenen Babanın sesi ─ öğretilerde, örneklerde, yüce ilkelerde 

Kendisini Söz olarak yayan Üstadın sesi, öyle ki ruhunuz kendisini Benim İlahi Ruhumun nitelikleriyle 

giyinmiş olarak görebilsin. 

28 Sevgili insanlar: Beni örnek almanızı istiyorum ─ "Benim suretimde ve benzerliğimde" olmanızı 

istiyorum. İşte bu yüzden size geldim, ses taşıyıcılarımın aklı aracılığıyla Kendimi tanıtmak için. Bunlar, 

ruhsal armağanları aracılığıyla Sözümü alabilmeniz için seçtiğim, hazırladığım ve arındırdığım kişilerdir. 

Onlar, içinden ruhlarınız için kristal berraklığında ve saf su fışkırttığım sert kayalardı. 

29 Bu zamanda "körlerin" ışığımı görmelerini sağlamak ve onlara yeni bir günün ışığını göstermek 

için geldim. Size varlığıma tanıklık etmeye, sevgimi ve gerçeğimi getirmeye geldim ki aranızda hiçbir 

şüphe kalmasın. Sözümü duyduğunuzda anlamını kavramanızı ve kendinizi iman ve sevgiyle dolu olarak 

Babanıza yükseltmenizi istiyorum. 

30 Kendinizi kirlettiğiniz ve Babanızdan uzaklaştığınız için en derin pişmanlığı göstermenizi 

istiyorum ─ ruhsal olana duyarlı olmanızı ve yüreğinizin Babanız için hazırladığınız bir sığınak olmasını, 

böylece O'nun sevgisini, huzurunu, ışığını ve sonsuz yaşamını içinizde taşıyabilmenizi istiyorum. 

31 Kendinizi hazırlayın çocuklarım, öyle ki ruhunuz her türlü maddileşmeden özgür olabilsin ─ öyle 

ki gözlerinizin önündeki karanlık bandajı kaldırıp Beni tüm ihtişamımla görebilesiniz. Dünyanın 

duygusallığı, Varlığımı tam olarak hissetmenizi ve kendi kalbinize dökülen bilgeliğimi takdir etmenizi 

engelledi. 

32 Ruhsal faydalarıma layık olabilmeniz ve yarın İlahi Ruhumdan ilham alarak acı çeken ve muhtaç 

insanlığa merhamet göstermek üzere yola çıkacağınız bu hazinenin mirasçıları olabilmeniz için ruhunuza 

verdiğim talimat ne kadar mükemmel ve saftır. Bu şekilde, kehanetler sizin için gerçekleşecektir. 

Sizin aracılığınızla insanlığa kurtuluş limanını, cankurtaran botunu göstereceğim. Size doğrusunu 

söyleyeyim, halklar ve uluslar, yeryüzünde yaşayan büyük insan kitleleri yoldan çıktılar, lütuf yaşamını 

öldürdüler. 
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33 Artık "ölülere" ait olmadığınızın farkına varın çünkü size yaşam verdim ─ çünkü Bana gelen 

herkes dirilecektir. Bu yaşamın ve gücün Benimle birlik içinde olmanıza izin vermesine izin verin. 

Gözlerinizi bu ışığa, bu görkeme kapatmayın. Çocuklarım, Babanızın merhametinin ne kadar büyük 

olduğunu bilin. 

34 Sizler Benim güven duyduğum insanlarsınız çünkü insanlığa umut ve teselli verecek ve onun 

karanlığını dağıtan parlayan meşale olacaksınız. 

İnsanlar umutsuzlukları içinde Beni ararlar ─ bazıları bilim yoluyla, diğerleri ise putperestlikleriyle. 

Kadınların, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin Baba'nın ─onlara huzur, teselli ve merhamet getirmek 

için geri döneceğini vaat eden o Kutsal Toprakların─ varlığını hissetmedikleri için ağıt yaktıklarını ve 

Beni çağırdıklarını gördüğünüzde, bu insanlığın kendi acısı içinde arındığını ve saflaştığını gördüğünüzde, 

donanımlı olmalı, Benimle uyum içinde olmalı, bu insanlığı izlemeli ve onlar için dua etmelisiniz ki sizin 

aracılığınızla Beni duyabilsinler ve Benim Kutsal Ruhumun ışığıyla aydınlanabilsinler. 

35 En katılaşmış kalplerin bile sevgimin dürtüsünü hissetmesini sağlayacağım, böylece artık insanlığa 

acı veren taşlar olmayacaklar. 

36 Bu, İsrail'in kutsanmış halkı, donanımlı olacağınız ve zor görevinizi yerine getirirken emin 

adımlarla yürüyeceğiniz zamandır. 

37 Sizi ruhsal olarak özgürleştirmek, taşıdığınız yükü kaldırmak, sizi bu dünyaya bağlayan ve 

ruhunuzun Bana yükselmesine izin vermeyen zincirlerden kurtarmak için Sözümle geldim. 

38 Sizler, doğruların ruhanileşmesini görmek istediğim insanlarsınız. 

39 Çarmıhınızı sevgi, alçakgönüllülük ve uysallıkla taşıyın, çünkü ben sizin Cyrenaeus'unuz* 

olacağım. İnsanlığa iyi bir örnek olun ve onun kendi yüzünü gördüğü berrak bir ayna olun. Hayırsever 

olun ve gücünüzü dostlarınızla paylaşın. Gülümsemeniz aracılığıyla Baba'nın size verdiği sevgiyi tüm 

dünyaya göstermenizi istiyorum. Çünkü doğa güçlerinin acımasızlığı karşısında sizi yalnız 

bırakmayacağım. 

Ayartılmanın ve büyük sınavların yolunuzu keseceği bu büyük tehlike zamanında, Beni çok 

yakınınızda hissedeceksiniz çünkü Ben sizin içinizde olacağım, böylece İlahi Adaletimin tezahürü 

karşısında dünyanın hissettiği korkuyu içinizde hissetmeyeceksiniz. 
* Orijinal İspanyolca metinde Cyrenaeus "Cirineo" şeklindedir. İsa çarmıhın ağırlığı altında çöktüğünde çarmıhını 

taşımasına yardım eden adamın adıdır. İncil'de Kireneli Simon olarak da anılır. 

40 Yasayı ihlal etmeyin ve kendinizi benim sevgimden uzaklaştırmayın, kendinizi dünyanın 

kötülüğüne bulaştırmayın. Yalnızca Babanızdan ayrılmaktan korkun; çünkü bu korku bilgeliğin 

başlangıcıdır ve bu sayede en yüce mutluluğa erişirsiniz. 

41 Hazırlıklı olan ve ellerine emanet ettiğim işi nasıl izleyeceğini bilen kişi, hazinemden durmaksızın 

Cennetin Krallığının merhametini, kutsamamı alacak ve insanlığın önünde sadık ve gerçek tanıklık edecek 

olan kişi olacaktır. 

42 Yolunuzda karşılaşacağınız ayartmalara karşı kendinizi koruyabilmeniz için size ışıktan silahlar, 

güçlü silahlar emanet ettim. Günaha kapılmak, size emanet ettiğim lütuf ve armağanları ruhunuzdan 

çalmak için yırtıcı bir kuş gibi her an hazırdır ─iyi tohumu alıp size samanı bırakmak için. Sizi yiyip 

bitirmek isteyen aç bir kurt gibidir. Bununla birlikte, size verdiğim gerçekte yaşamalısınız ki, örnekleriyle 

insanlara bu yolu gösteren iyi öğrenciler olabilesiniz. 

43 Gözlemlemediğiniz ve dua etmediğiniz zaman, ayartı size bir kasırga gibi gelir, mabedinizi yıkar 

ve meşalenizin ışığını söndürür, talimatınızı elinizden alır. O zaman kendinizi merhametimden mahrum, 

muhtaç ve huzurumda bir sanık gibi hissettiniz. Ağladın ve pişmanlık hissettin. Babanızdan tekrar 

merhamet diliyorsunuz ve sonra elinize tekrar ışık kitabını veriyorum, zihninizi temizliyorum, kalbinizi 

hazırlıyorum, size yeni bir cüppe veriyorum ve size şunu söylüyorum: Kalkın, günaha düşmemeniz için 

izleyin ve dua edin. 

44 Birleşin sevgili insanlar, öyle ki Baba çocuklarının itaatkârlığından ve sadakatinden sevinç 

duyabilsin. 

45 Tek bir öğrenci gibi olmanızı, dünyaya tek bir öğreti getirmenizi istiyorum. 

46 Halkım, Sözümde size emanet ettiğim ışık kılıcıyla ─ dua ederek savaşın ki ayartmayı 

yenebilesiniz. Sevgimin ateşiyle savaşın ki ayrık otlarını yok edebilesiniz ve Kutsal Ruh'un ışığıyla 
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savaşın ki şaşkınların, cahillerin, putperestlerin, yozlaşmışların üzerindeki karanlığı dağıtabilesiniz ve 

maddi mabetlerde Beni arayan masumlara rehberlik edebilesiniz. 

47 Bu mütevazı toplanma yerlerine başkanlık eden sizler, bu kalabalıkları karşılayacak ve onlara 

Sözümün sadeliğiyle sevgimden bahsedeceksiniz. Onlara, günahkârları mahkûm etmek için değil, Beni 

tanımaları, gözyaşlarını kurutmak, ruhlarındaki karanlığı dağıtmak, gözlerindeki körlüğü iyileştirmek ve 

Varlığımı hissetmelerini ve görmelerini sağlamak için geldiğimi söyleyeceksin. Bu şekilde benim adımla 

"ölülere" hayat vereceksiniz. Siz, Seçilmiş İnsanlar, insanlık için parlayan bir yıldız gibi olacaksınız. 

48 Sözümü kalbinize nakşettiniz ve hazır olduğunuzda, İlahi Ruhum bu kutsanmış kitaptan 

hemcinslerinize aktarılacaktır. Ruhların beslenmesi ve güçlenmesi için bu ekmeği çoğaltacağım. 

49 Görevinizin yerine getirilmesi sadece yeryüzünde yaşadığınız süre boyunca kalplerinize yakın 

olmayacak, çünkü bu süre içinde sadece ilk adımları atmaya başlayacaksınız. Büyük kalabalıkların 

putperestliği terk etmelerini ve savaş silahlarını bırakmalarını sağlayacaksınız ki, benim barış mesajımı 

yüreklerine alabilsinler. Ancak ruhunuz, fiziksel kabuğunu geride bıraktıktan sonra bile, insanların barış 

ve iyi niyete sahip olduğunu, içlerinde Kutsal Ruh'un ışığını taşıdıklarını, yücelmeyi aradıklarını ve 

ruhsallaştıklarını görene kadar yorulmadan savaşmaya ve çalışmaya devam edecektir. 

Nesilden nesile mücadele edeceksiniz ve bu şekilde zirvesine ulaşana kadar dağa tırmanacaksınız, 

orada çalışmalarınızın meyveleriyle kendinizi yenileyeceksiniz. 

50 1950'den sonra, artık Beni bu şekilde duymayacağınız zaman, perişan olmayacaksınız ve şöyle 

demeyeceksiniz: "Nereye gideceğim? Bu şekilde hangi görevi yerine getirmeliyim? Senin isteğin nedir, 

Tanrım?" 

Size gerçekten söylüyorum, Benim ilhamımı alacaksınız, ruhunuz Beni duyacak ve sizi elinizden 

tuttuğumu ve hemcinslerinize yönelmek için izlemeniz gereken yolu gösterdiğimi hissedeceksiniz. 

Gözlerinizin Beni arayanları görmesini ve kulaklarınızın Beni çağıranları duymasını sağlayacağım ve Beni 

arayanların sizi arayacağını bileceksiniz. O zaman seni ilhamla dolduracağım ve senin aracılığınla o 

kalabalıklara ışık vereceğim. 

51 İnsanlık çektiği acılarla kendini arındırdı ve daha da arındıracak ki ruhlar uyansın ve meyvelerinin 

acı ve ölüm taşıdığını fark etsin. Kurtarıcılarını arayacaklar ve sapmış oldukları yolu bulacaklardır. Ama 

bu ışık, barış ve sevgi mesajını seçtiklerim aracılığıyla dünyaya vereceğim. 

52 İlahi ışığın tüm insanların yolunu aydınlattığı yeni bir günde, bir lütuf zamanında yaşıyorsunuz. 

Ben, Efendi, sizi kabul ediyorum, bağrıma basıyorum ve sizi kutsuyorum ve buradaki bu insanları 

okşarken, tüm dünyaya kutsamalar ve faydalar yağdırıyorum. 

53 Siz, öğrencilerim, kendinizi bu seferki dersimi duymaya hazırladınız. Geçmişte size yaklaştığımda 

geldiğiniz gibi inanç ve umutla geldiniz. 

54 Size gösterdiğim yol Yasa'nın yoludur ─ üzerinde yürürken kendinizi güvende hissedebilmeniz 

için geniş, kesin olarak tanımlanmış bir yol. Bu yasanın yerine getirilmesi kurtuluşunuzun bedelidir. 

Kendinizi kurtarmak ve doğruların armağanlarına ve gücüne sahip olmak için bu yolun hedefine ulaşmak 

istiyor musunuz? Bu hedefe ulaşmak için gerekli olan her şey içinizde mevcuttur. İdealinizi 

mükemmelleştirebilmeniz için sizi erdemlerle donattım. 

55 Ruhunuzun zaferini kazanmak için verdiğiniz mücadelenin zorlu olduğunu hissediyorsanız, sahip 

olduğunuz gücü kullanın. Eğer bu dünyanın talihsizlikleri sizi eziyorsa, kendinizi sabırla donatın. 

İnsanların anlayışsızlığı size acı veriyorsa, ruhunuzu kaldırın ve burada, Benimle birlik içinde, 

şikayetlerinizi susturun ve dünyanıza barışı geri getirin, umursamadan ve intikam almadan, ama iyi 

öğrenciler gibi severek ve bağışlayarak. 

56 Dünyanın ondan beslenebilmesi için size getirdiğim bu öğretiyi yolunuz boyunca yayın. Çünkü 

insanların çektiği açlık ve susuzluk çok büyüktür. 

57 İnsan kardeşlerinizin size sıkıntılarını sunduğu anı boşa harcamayın. Istırabını hafifletmek için 

ruhuna rahatlık getir. Çünkü ruhsal yoksullukları ve hastalıkları bedenlerinin yaşadığından daha kederli ve 

baskıcıdır. 

58 Bir öğrenci olarak sözünüz, insan kardeşlerinizin kalbini saran sisi, hüznü dağıtma gücüne sahip 

olacaktır. 
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59 Ruhunuzu mükemmelleştirmek, beşeri bilginin ötesine geçip İlahi Hazineye girmek için Bana 

gösterdiğiniz o kutlu arzuyu tatmin etmeniz için sizi çağırdım. İsteklerinize kulak veren ve ilerlemenizi 

arzulayan Ben, kendinizi mutlu hissetmeniz için Sözümü bol bol verdim. 

60 Bugünün zamanı sona erdiğinde ve içinizde sadece bu tezahürün anısı kaldığında, kendinizi şanslı 

sayacak ve kitaplarda Benim Sözümü okuduğunuzda, çocuklarım olarak Bana gösterdiğiniz sevgi ve 

şefkatle yazılmış bu sayfaları gözyaşlarınızla sulayacaksınız. 

61 Bu insanlığın önünde benim gerçeğimin tanıkları olarak duracağınız zaman çoktan yaklaştı. Ama 

şimdiden kararlarınızı vermeli ve cesaretinizi toplamalısınız. Çünkü sizi bekleyen sınav büyüktür. Hiçbir 

şey sizi korkak yapamaz sevgili öğrenciler! Ve tıpkı Sözümün size tek bir yön göstermesi gibi: Sevgi ve 

Hakikat, sizler de insanlık arasında bu tohumun yorulmak bilmeyen ekicileri olacaksınız. 

62 Asan dua olacak, senin için iyi olanı hazırlayacak ve hazırlayacak. Bu duada ruhunuzun başka 

seviyelere, daha yüksek, daha yüce seviyelere geçtiğini hissedeceksiniz, hazırlığınız arttıkça. Ve bunların 

üzerinde huzur soluyacak, içlerinde yaşayan varlıklardan -adil ve erdemli olanlardan- ilham alacaksınız ve 

onlar sizi Varlığıma getirecekler. Bu komünyonda size yeni vahiylerimi ve emirlerimi vereceğim. 

63 Şimdi uzun gezintilerinizden sonra dinlenmenizi, bu toprak vadide daha fazla gözyaşı 

dökmemenizi ve moralinizi yükseltmenizi istiyorum. 

64 Size, insan bencilliğinin, güç arzusunun, sevgi ve merhamet eksikliğinin sonucu olarak dünyada 

meydana gelecek en büyük felaketleri görecek kadar yaşayacağınızı müjdeliyorum. İsrail, doğanın tüm 

güçlerinin serbest kaldığını ve insanoğlunun saldırganlaştığını gördüğün şu anda ne yapacaksın? 

Bu dünya şiddetli depremler yaşayacak, sular kıyılarını aşacak ve denizin bir kısmı kuru toprak haline 

gelecek ve diğer ülkeler sular altında kalacaktır. İnsanlar kurtarılmak için topraklarından ve hatta 

vatanlarından uzaklaşacaklardır. Su taşkınları, İlk Çağ'daki Tufan'da olduğu gibi birçok şehri harap edecek 

ve sadece bazıları bu sert yargıdan kurtulacaktır. 

65 Bu kadar sefaletten ve acıdan kaçan ve kurtarıcı gemiyi bu ulusta arayan bu insanları nasıl 

karşılayacaksınız? Vasiyetime itaat edip ekmeğinizi ve evinizi onlarla paylaşacak mısınız? 

66 Yakında dünya için büyük olayların yaşanacağı bir dönem başlayacak. Dünya sarsılacak ve güneş 

bu dünyanın üzerine yakıcı sıcak ışınlar göndererek yüzeyini kavuracak. Kıtalar bir kutuptan diğerine acı 

çekecek, tüm yerküre arınacak ve zorluğu ve kefareti hissetmeyen hiçbir canlı kalmayacak. 

67 Ancak bu büyük kaosun ardından uluslar yeniden sükûnete kavuşacak ve doğa güçleri 

sakinleşecektir. Bu dünyanın yaşadığı o "fırtınalı geceden" sonra, barışın gökkuşağı ortaya çıkacak ve her 

şey yasalarına, düzenine ve uyumuna geri dönecektir. 

68 Bir kez daha gökyüzünün açık ve tarlaların bereketli olduğunu göreceksiniz. Sular bir kez daha 

berrak ve deniz sakin olacak. Ağaçlarda meyveler, çayırlarda çiçekler olacak ve hasat bol olacak. Arınmış 

ve sağlıklı olan insan kendini yeniden değerli hissedecek ve yükselişi ve Bana dönüşü için yolun açıldığını 

görecektir. 

69 Herkes, yaklaşmakta olan Yeni Çağı deneyimlemeye layık olmak için aşağıdan yukarıya doğru 

saflaşacak ve arınacaktır. Çünkü yeni insanlığı sağlam temeller üzerine kurmalıyım. 

70 Kendilerine verdiğim görevi yerine getirmek üzere bu dünyaya inmek için sadece erdemin yeniden 

doğuşunu bekleyen pek çok ruh var. Kendinizi hazırlayın ve o zaman geldiğinde onları kabul etmeye hazır 

olun ve merhamet işlerinizle arınma günlerinizi kısaltın. 

71 Vicdanları aracılığıyla yönetenlerin ruhuyla konuşmak için tüm evlere gireceğim ─ aile babalarına, 

yargıçlara ve öğretmenlere ve yasayı içlerine kazıyacağım. 

72 Bu dünyada uzun süredir hüküm süren kötülüğün egemenliği, ruhun egemenliğine, insanda var 

olan ve onun çok yüksek bir kadere sahip olduğu ruhsal armağanların ve yetilerin serbest bırakılmasına 

yol açmak için yakında ortadan kalkacaktır. 

73 Birçoğunuz bugün size duyurduğum bu olaylara tanık olacaksınız. Bazıları inanarak, bazıları da 

inanmayarak bu sözlerin gerçekleştiğini göreceksiniz. 

74 Bu kehanetlerin gerçekleşmesini dikkatle bekleyin, hiçbir denemenin sizi zayıflatmaması için her 

zaman izleyin ve sözlerimi içinizde taşıyın. Çünkü bunların her biri, yaşamlarınızda nasıl uygulayacağınızı 

bilirseniz sizi kurtaracak bilgelik ve güç içerir. 

75 Eğer dua ederek ve talimatlarıma uyarak kendinizi nasıl koruyacağınızı bilirseniz, ruhsal 

ilerlemenizi başaracak ve yaşamak üzere olduğunuz yeni dönemden bilinçli bir şekilde geçebileceksiniz. 
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Eylemlerinizde, toplantılarınızda Benim varlığımı hissedecek ve Benden ilham alarak, Benim öğrencilerim 

olarak saygınlığınıza yakışır işler başaracaksınız. 

76 Birbirinizden uzakta olsanız bile, ruhani kardeşlerinizin arzu ve idealleriyle uyum içinde yaşayın. 

Ruhlarınız onlarınkiyle birleşecek ve hepiniz Benimle birlik içinde yaşayacaksınız. Bu benim isteğim. 

77 Sözümü duyduğunuzda cesaretimi hissedin, çünkü onu anlayabilen herkes için yaşamdır, öyle ki 

yarın Yasamı yerine getiren öğrencilerim olabilesiniz ─ böylece Sodom ve Gomora'ya besin vermeyesiniz. 

Ruhun gerçek zenginliğinin ne olduğunu anlayabilmeniz, kendinizi ruhsallaştırabilmeniz ve Krallığımı 

miras almaya layık olabilmeniz için size sözümü veriyorum. 

78 Karanlığa gömülmeyesiniz diye size Kutsal Ruhumun ışığını veriyorum. Kalbinizde Bana yer 

açabilmeniz ve onu Tanrısallığımın bir mabedine dönüştürebilmeniz için sizinle konuştum. 

79 Şu anda dünyayı ne besliyor? Ruhu ve bedeni hasta eden gurur, kibir, düşmanlık ve kötü zevkler. 

Ama seni bu şehvetli şehvetten özgür görmek istiyorum ve bu yüzden ruhuna sadece beyaz bir cübbe 

bıraktım. Yaşam yolculuğunun sonunda, sizi babacan kollarıma almak ve size şöyle demek istiyorum: Hoş 

geldiniz, yasalarım çerçevesinde yaşamayı bilen ve Benim işçilerim olmak için kendinizi dünyadan ayıran 

sizler. 

80 Sözümü duyan ve uygulayan herkes hazinemden merhametimi almaya layık olacaktır. Kendisini 

başkalarına berrak bir ayna olarak gösterecek olan kişi o olacaktır. Onda şifa armağanı ve peygamberlik 

sözü olacaktır. Sözüme susayanlar için kristal berraklığında bir su pınarı gibi olacaktır. İlahi Sözümü ona 

yerleştireceğim ve şifa merhemimi ona emanet edeceğim, böylece acı çeken herkese teselli veren o olacak. 

81 Yerleştiği her yere barış ve sevinç getireceğim ve tüm putperestlikle savaşması için ona bir kılıç 

emanet edeceğim. 

82 Çocuklarınıza bilinmeyenin içinde Beni aramalarını öğretin. Onlara Benimle birlikte Benim 

soframa oturduğunuzu ve artık putperest olmadığınızı söyleyin. Beni reddederlerse, onları sevin ve 

bağışlayın. 

83 Uluslar sınırlarını belirliyor, savaşıyor ve ölüm ekiyorlar. Ama Ruh'ta bazı insanları hazırlamak 

için geldim ve bunlar yarın Beni ruhtan ruha arayacak olan yeni nesillerin bir parçası olan sizlersiniz. O 

zaman yeryüzündeki uluslar artık savaşa hazırlanmayacaklar. İnsanlar Beni ruhlarında kabul edecekler. 

84 Sizlerden "ilk" olmanızı ve kendinizi İyi Haber'i paylaşmaya ve hemcinslerinize örnek olmaya 

hazırlamanızı istiyorum. 

85 Kendinizi arındırmanız Benim İsteğimdir, çünkü kirlenmiş olan Bana ulaşamaz ve o zaman acınız 

çok büyük olur. Acınızı hafifletmem için kendinizi Bana kaldırın. 

Ruhunuzda esenlik ve sevinç olsun diye, Ruhani Dağ'ın zirvesine yükselebilmeniz için sizden 

kötülükleri uzaklaştırıyorum. 

86 Efendinize ve insanlığa sevgi duyun, merhametimi esirgemeyin. Hemcinslerinizi fanatizmden 

kurtarmak için çaba gösterin, o zaman ruhani dünyam sizinle olacaktır. Tanıklarım olun ve sizin 

aracılığınızla dünyaya Müjde'yi vereceğim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 352 
1 Ruhum sizinle birlikte olduğunda bu kutsanmış bir andır ─ yolların ışığımla aydınlatıldığı ve 

böylece öğrencilerin Sözümü arzulayarak bu buluşma yerlerine geldikleri bir gün. 

2 Millet, sizi kabul ediyorum, hoş geldiniz! 

3 Dualarınızı işitiyorum ve yürekten dileğiniz nedeniyle merhametimi insanlığa yayıyorum ki her 

insan ruhen Benim şefkatimi hissedebilsin. 

4 İyi niyet ve inançla kalplerinizi hazırladınız ve kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak ilahi talimatı 

almaya açık hale getirdiniz. 

5 Bu hazırlık sayesinde sevgi sözümün sizinle olmasına neden olursunuz. 

6 Öğrencilerim, en eski zamanlardan beri sizi şu anda bulunduğunuz noktaya götürecek yolları 

hazırladım ─ Babanızla ruhtan ruha diyaloğu kavramanızı sağlayacak ruh gelişimine. 

7 Bununla, yolunuzda rastgele gitmenize asla izin vermediğimi ve yasamı yerine getirirken attığınız 

adımların ilahi bir öğüde itaat ettiğini anlamanızı sağlarım. 

8 Sanki senin gölgenmişim gibi ─ bu yüzden seni her zaman takip ettim ve her zaman yaşam ve 

hakikat yolunda yürümene yardımcı oldum. Bu yola girdiğinizde, adımlarınızı ben değil, siz benim izimi 

takip edeceksiniz. 

9 Burada, benim yolumda, ruhunuzun sahip olduğu tüm armağanları keşfedeceksiniz ─ bu, 

dolaşırken onu bekleyen binlerce tehlikeye karşı kendini savunmak için gerekli silahları kendi içinde 

keşfetmesinin tek yoludur. 

10 Birçokları için yaşam yolu zor ve uzun görünmüştür, çünkü varoluşlarının çarmıhını daha da 

zorlaştıranın, hataları ve zayıflıklarıyla kendileri olduğunu anlamak istememişlerdir. 

11 İdeal ve sevgiden yoksundular, bu yüzden kendilerini materyalist bir hayatın kollarına attıklarında 

sonunda tiksinti ve yorgunluk hissettiler. Dünyadan bıkmış, yüzyılların yorgunluğunu insani yanlarına 

aktarmış olan bu ruhlara, bu zamanda cesaret verici Sözümü getirdim; bu, onlara güzel ve uyumlu bir 

biçim verene kadar bu kalplerin kaba kayasını yavaş yavaş işleyen ince bir keski gibidir ─ sadece bir 

biçim, sadece dış görünüş değil, gerçek yaşam, ruhsal yaşam. 

12 Sadece bu kayanın sertliğinin kalmasını istiyorum; bu kaya daha sonra içinde sadece gerçeğin 

yaşadığı bir mabedin, yasalarımın korunduğu ve vicdanın sesinin duyulduğu bir kilisenin temelini 

oluşturacaktır. 

13 Bu Üçüncü Çağ'da insani anlama yetisi aracılığıyla size öğretme çabam ilahi bir sabırla 

gerçekleşmiştir. Çünkü bu tezahür sona erdiğinde, Sözümün her birinizin kalbinde korunmasını istiyorum. 

Böylece, yarın, tanıklık zamanınızın geldiğini anladığınızda, ruhunuzun bu özle dolduğunu hissedecek ve 

dudaklarınızın içinize akıttığım ruhani ilhamı telaffuz etmeyi reddetmediğini göreceksiniz. 

Kendinizi büyük kalabalıklarla çevrili göreceksiniz ve yine de anlık olarak yalnız hissedeceksiniz. 

Ancak yalnızlığınız yalnızca dışsal olacaktır, çünkü Benim sevgi dolu desteğimi ve dahası, fiziksel 

bakışlarınız için görünmez olsa da ruhsal duyularınız tarafından algılanabilen bir ışık dünyasının varlığını 

içsel olarak hissetmek için Benimle temas kurmanız yeterli olacaktır. 

14 Sizi Ruhsal Yaşamla temasa geçiren duanın sırrını bilmenize rağmen kendinizi yalnız ya da terk 

edilmiş hissedebilecek misiniz? Varlığınızda Efendinizin gücüne sahip olmanıza rağmen, 

talihsizliklerinizin sizi yenmesine izin verecek misiniz? Hayır, sevgili öğrenciler, misyonerlik 

yolculuğunuzda güveninizi kaybetmemeli ve zayıf düşmemelisiniz. Çünkü o zaman, gözyaşlarınızın 

varlığınızda taşıdığınız ve görmek istemediğiniz hazinenin üzerine düştüğünü fark etmeden, kendinizi 

parya sanarak gözyaşı dökeceksiniz. 

15 Hazine sandığınızı şimdi bile doldurun, ama içinde ne sakladığınızın bilincinde olarak ve sahip 

olduğunuz her şeyin ve her bir armağanınızın uygulamasının farkında olarak. 

16 Krallığımın mirasçıları olduğunuzu sadece dudaklarınızla tekrarlamanızı istemiyorum ─ Neden 

mirasçılarım olduğunuzu ve mirasınızın ne olduğunu gerçekten bilmenizi istiyorum. 

17 Sadece ruhunda ne taşıdığını en derinden bilen kişi benim çalışmalarımı nasıl duyuracağını 

bilecektir. Yalnızca bildiği ve sahip olduğu her şeyin farkında olan kişi büyük sınavlarda sağlam 

durabilecektir. 
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18 Beni dinlediğiniz süre boyunca ruhsal olarak ilerlediğinizi görüyorum. Vicdanınızın ışığında bir 

inceleme yaparsanız, ahlaki açıdan daha iyi hale geldiğinizi, imanınızın daha büyük olduğunu, Sözümden 

yayılan güçten bir şeyler aldığınızı fark edeceksiniz. Ancak size şu ana kadar elde ettiklerinizle 

yetinmemenizi, durgunluğa düşmeden mükemmellik yolunda adım adım ilerlemenizi de söylüyorum. 

19 Artık yürüdüğünüz yolu biliyorsunuz, adımlarınızı nereye yönlendirdiğinizi biliyorsunuz ve 

yüksek bir idealiniz var. 

20 Kaçınız yaşam mücadelesinde yenik düştü, çalışmalarında azim göstermeden, nereye gittiğini 

bilmeden, hedefsiz ve kurtuluş umudu olmadan. Ama bugün güven dolu ve ideallerle dolu yeni bir hayat 

yaşıyorsunuz. Bu ruhani yolunuzda ileriye doğru atılmış bir adım değil mi? 

21 Işığım, iman ve umut ışığına sahip olmayan ruhların içine düştüğü uçurumdan sizi kurtarmak için 

uzun zamandır yolunuzda parlıyor. 

22 İnsanların başına gelen acıları bilen ben, öğretilerimle onlara felaketlere dayanmanın, ayartmaları 

yenmenin ve kötülük ve talihsizliklere karşı zafer kazanmanın yolunu göstermeye geldim. Bu şekilde 

sevgimin bir başka tezahürüne sahip oldunuz. 

23 En eski zamanlardan beri insanlığa verdiğim bir söz uyarınca, sizi birleştirmek ve yeni İsrail 

ulusunu oluşturmaya başlamak için size geldim. 

24 Pek çok kez, dinlenme ya da meditasyon anlarında, ruhani bir şeyin size yaklaştığı hissine 

kapılmadınız mı? Çünkü benim sözüm siz daha dünyaya gelmeden önce ruhunuza yazılmıştı ve o zaman 

geldiğinde sezgi kendini netlikle ortaya koyar ve yolunuzdaki varlığımın anını hissetmenizi sağlar. 

25 Bu duygunun sadece bu sözü duyan sizlerde olduğunu düşünmeyin ─ hayır, her ruhta olmuştur, 

çünkü yeni halkım ırk, aile cinsiyeti, ten rengi ve dil ayrımı olmaksızın tüm insanlığı oluşturacaktır. 

26 Bugün, tüm dünyadaki insanlar acıyı en acı kadeh olarak boşaltırken, birçok hemcinsinizi bir 

sınavdan geçtikten sonra meditasyon yaparken ve hatta dua ederken buldum. Büyük günahkârların ve 

inatçı çapkınların yaptıklarında durakladıklarını ve kendilerini vicdanın sesini duymaya nasıl 

hazırladıklarını gördüm. 

27 Bu, Ruh'un vaadimi yüreğe açıkladığı ve kişinin içten içe kendisine şu soruyu sorduğu andı: 

"İçimde yaşayan bu umut nereden geliyor?" 

28 Size söyleyeyim: Bu benim İlahi Ruhumdan kaynaklanıyor. Adalet çubuğum yüreğinizin kayasına 

dokunarak ondan tövbenin billur sularının fışkırmasını sağlar; bu sularda yenilenene kadar lekelerinizi 

yıkayacak ve ondan sevginin fışkırmasına neden olacaksınız. 

29 Adaletimi ne kadar sert, acımasız ve merhametsizce yargılarsanız yargılayın, gerçekten size 

söylüyorum, içinde her zaman Babalık sevgimi bulacaksınız. 

30 Dikkatinizi kendinize odaklayın: Acı çekerek kendinizi sürekli olarak arındırıyorsunuz ama aynı 

zamanda Sözümün size verdiği teselliye, merheme ve güce de sahipsiniz. 

31 Size yeni bir şey söylemiyorum, insanlık. Çünkü ilk zamanların yasasında her şey söylenmiştir. 

Ancak ruhsal olgunlaşmamışlığınız ve kavrama beceriksizliğiniz, İsa'da insanlaşan Babanızın, Yasa'nın 

içeriğini işler aracılığıyla size açık hale getirmek için dünyaya gelmesine neden oldu. 

32 Ancak insan nesilleri Sözümün özüne nüfuz edemediler ve bu zamanda Birinci Çağın Yasasının ve 

İkinci Çağın Eserlerimin ve Sözlerimin yeni bir açıklamasının yapılmasına neden oldular. 

33 Şu anda kalpleri arıyorum, çünkü bazılarına Yasamın emirlerini sanki İlk Çağ'da emirlerimin 

oyulduğu taş tabletlermiş gibi yazacağım, bazılarına ise İsa'nın çarmıha gerildiği tahta gibi giydireceğim. 

34 Evet, insanlık, insanlar arasında öylesine büyük bir ruhsal gerilik var ki, uyanabilmeleri ve ─bir 

kez uyandıklarında─ eski zamanlarda açıklanan her şeyin açıklaması olan yeni mesajımı alabilmeleri için 

geçmişi tekrarlamak gerekecek. 

35 Kendini düşünmeye, vicdanını sorgulamaya ya da dua etmeye vermiş bir adam bulduğumda, ona 

gerçek yaşama diriliş saatinin geldiğini duyurmak için o anı nasıl kullanacağımı bilirim. Bu, ruhun 

kendisini dünyaya bağlayan zincirleri kırdığı ve varlığının en saf kısmından özgürlük için haykırdığı 

zamandır; tıpkı uzun bir süre hapis kaldıktan sonra nihayet gözlerinin önünde şehitlik olan parmaklıkların 

açıldığını gören bir mahkum gibi ─ tıpkı çalkantılı denize karşı umutsuzca mücadele ettikten sonra nihayet 

ufukta özlenen sahili gören bir kazazede gibi. 

36 Sana söylüyorum: İnsanın bu zamanda kendisi için yarattığı sınavlar çok zordur, çünkü kurtuluşu 

için gereklidirler. 
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37 Her insanın en sevdiğinde, her insan yaratığının yaptıklarının hesabını sormak için ilahi adalet 

gerçekleşecektir. 

38 Şimdi, sevgili insanlar: Sizler, olgunlaşmamışlığınıza uygun bir biçimde Benim Varlığımın bir 

önsezisine sahip olanlar, işte Ben, Sözümü hissedebilmeniz ve anlayabilmeniz için insanlaştırıyorum. 

Geçmişiniz, bugününüz ve sizi bekleyen sonsuzluk üzerine derin düşüncelere dalmış olan sizler, şu 

anda insanlığa karşı büyük bir ruhani sorumluluk üstlenmiş bulunuyorsunuz: Üçüncü Çağ dağının 

eteklerinde işittiğiniz bu yeni mesajımın tanıkları olmak. 

39 Artık onun hizmetkârı olmamanız için "bedene" ve dünyaya karşı savaşmanız gereken çok şey var 

─ ya da Sözümün değerli bir taşıyıcısı olabilmeniz için yüreğinizi arındırmanız gereken çok şey var. 

40 Bu nedenle, İşimin sizi sürekli bir mücadeleye tabi tutması ve uyanık yaşayabilmeniz için bilgece 

dersler olarak denemelerin hayatınızdan eksik olmaması gerekir. 

41 Sizi temin ederim ki, acı içinde inancını güçlendiren kişi, yaşamı boyunca Yasama en büyük 

kararlılıkla sadık kalan kişi olacaktır. Çünkü bazıları sadece yardım aldıklarında inançlarının canlandığını 

hissederler. Ama istedikleri ya da umut ettikleri şey onlara ulaşmazsa, o zaman Bana sırtlarını dönerler. 

Ama bu iman değildir, hayatın büyük savaşlarında sığınılacak siper bu olamaz. 

42 İnsanın ruhsal kefaretin ne anlama geldiği bilgisine ulaşması ne kadar önemlidir ki, ruhun yalnızca 

Tanrı'nın bildiği bir geçmişi olduğunu kabul ederek, çektiği acıları sevgi, sabır, saygı ve hatta sevinçle 

kabul edebilsin ─böyle yaparak geçmiş ve şimdiki lekeleri yıkadığını, borçlarını ödediğini ve Yasa önünde 

liyakat kazandığını bilsin. 

43 Sevgiyle, adaletime saygıyla ve herkesin kendisi için elde ettiğine teslimiyetle acı çekilmediği 

sürece acı içinde ruhsal yükselme olmayacaktır. Ancak yalnızca denemelerin ortasındaki bu yükseliş 

insanlara ruhani telafi yasasının ne olduğu bilgisini verebilecektir. 

44 Bu vahiyler karşısında titremeyin; tam tersine, bu Söz'ün sonsuz cezaya ilişkin sahip olduğunuz 

fikri ve geçmişte sonsuz ateşe ilişkin size verilen tüm yorumları yok edeceği düşüncesiyle sevinin. 

"Ateş" acının, kendini suçlamanın ve tövbenin sembolüdür; ruha işkence edecek ve onu altının potada 

saflaştırıldığı gibi saflaştıracaktır. Bu acı benim irademdir ve benim irademde size olan sevgim vardır. 

45 İnsanların günahlarını yok edenin ateş olduğu doğru olsaydı, o zaman günah işlemiş olanların tüm 

bedenlerinin burada, dünyevi yaşamda ateşe atılması gerekirdi, çünkü öldüklerinde artık bunu 

hissetmeyeceklerdi. Çünkü bedenler asla Ruhsal Uzaya yükselmezler ─ tam tersine, görevlerini 

tamamladıktan sonra dünyanın içine batarlar ve orada yaşam aldıkları Doğa ile birleşirler. 

46 Ama eğer "ebedi ateş" dediğiniz şeyin beden için değil de ruh için olduğuna inanıyorsanız, bu da 

bir başka vahim hatadır, çünkü Ruhsal Krallık'ta maddi unsurlar yoktur ve ateşin ruh üzerinde herhangi bir 

etkisi yoktur. Maddeden doğan şey maddedir, ruhtan doğan şey ruhtur. 

47 Benim sözlerim herhangi bir inanca saldırmak için değildir. Eğer böyle düşünen biri varsa, büyük 

bir yanılgı içindedir. Sözüm, doğru yorumlanmamış ve bu nedenle insanlık arasında nesilden nesile 

aktarılan hatalar yaratmış olan her şeyin içeriğini açıklayacaktır. 

48 Ruhları hatadan ve günahtan kurtaramayacak olsalardı, yasalarımın ve öğretilerimin ne değeri 

olurdu? Ve sonu olmayan bir kefaretle sonsuza dek yok olması gereken pek çok kişi olsaydı, dünyada bir 

insan olarak varlığımın ne anlamı olurdu? 

49 Sözümü dinleyin ve sizi ne kadar çok karanlıktan kurtardığını deneyimleyin. Sözümü dinleyin ve 

ruhunuzun özlemini çektiği tüm vahiyleri, sahip olmanız gereken bilgiyi ve şüpheleriniz için tüm 

açıklamaları keşfedeceksiniz. 

50 İnsanın yaşam yolunu bu varoluş düzlemine doğru yönlendirebilmesi için ruhani yaşam hakkında 

bilmesi gereken her şeyi size öğretilerimde açıklıyorum. 

51 Böylece ruhun gelişimi hakkında bir fikir sahibi olacak, ruhun geçtiği aşamalar hakkında bilgi 

sahibi olacak ve telafinin önemini bileceksiniz. Ancak öğretilerimi gerçekten anlamak istiyorsanız, size 

üzerinde yaşadığınız ve gerçeğin ışığını görmenizin imkânsız olduğu bu materyalizm düzlemini terk 

etmeyi öğrenmeniz gerektiğini söylüyorum. 

52 Akıl tek başına bu eserin içeriğini kavramaya muktedir değildir. Ayrıca ruhani öğretilerimin özüne 

nüfuz edebilmek için ruhani duyarlılık ve sezgiye ihtiyaç duyar. 

53 Öğrencilerime ruhtan ruha dua etmeyi öğretmemin nedeni budur. Çünkü bu şekilde dua etmeden, 

insanlar başka yollarla zihinlerinin aydınlanmasını sağlayamayacaklardır. 
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54 Peygamberler tarafından önceden bildirilen, Gerçeğin Ruhu'nun gelip her şeyi açıklığa 

kavuşturacağı zamanlar, tam da şu anda yaşamakta olduğunuz zamanlardır. Ama Ben Kendimi bu biçimde 

tezahür ettirerek sizi şaşırtmak istedim, böylece insanın anlama yetisi aracılığıyla Kendimi ruhsal olarak 

tezahür ettireceğimi söyleyen kehanetlerin anlamını kavrayışınızı sınamak istedim. 

55 Bugün, Kendimi onlar aracılığıyla insanlara tanıttığımda vaadim yerine geldiğine göre, bildirimin 

en büyük amaçlarından birinin, size öğrettiğim dua etme ve yükselme yolunu tüm dünyaya yaymanız 

olduğunu unutmanızı istemiyorum; böylece insan, Benim Varlığımı ruhunda, zihninde ve kalbinde 

hissetmek için kendini nasıl hazırlayacağını öğrenebilir. 

56 Sevgili insanlar, bu Üçüncü Çağ'da insanlığa benim ruhani varlığımı ilan edenlerin, serbest 

bırakılmış elementler, serbest bırakılmış fırtınalar, şehirleri yok eden depremler, karaları harap eden 

denizler ve deniz haline gelen karalar değil de sizler olmanızın daha iyi olacağını düşünmüyor musunuz? 

Sevgi ve merhameti yerine getirerek bu olayları beklemenin sizin açınızdan daha ruhani ve daha insani 

olacağını düşünmüyor musunuz? 

57 Kendinizi gerçekte ve ruhta hazırlayın, o zaman bu halkı imanı güçlü olan Nuh gibi kullanacağım 

ve onlara, insanların bağrında kurtuluş bulacağı manevi bir gemi inşa etmelerini tavsiye edeceğim ─ 

imanla, ruhsallaştırmayla, merhametle inşa edilen bir gemi, gerçek bir barış, güvenlik tapınağı ve hem 

maddi hem de manevi talihsizliklerde sığınılacak bir yer olacaktır. 

58 Zaman geçtikçe ve insanlar bildirimin doğruluğunu kanıtlamak için tanıklıkları ve işaretleri 

inceleyip araştırdıklarında, bu zamanlarda olan her şeyin, bildirimin sona erdiğini ve başka bir zaman 

diliminin başladığını dünyaya duyuran birçok işaretten başka bir şey olmadığını anlayacaklar. 

59 Üçüncü Çağ'ın peygamberleri ne kadar çok uyumuşlar! 

Sadece nadiren gözlerinizi açar ve onları gelmekte olanı görmeye hazır hale getirirsiniz. Bu nedenle bu 

halk gelecek hakkında bilmesi gereken her şeyi bilmiyor, tıpkı diğer zamanlarda İsrail'in peygamberleri 

tarafından bir olaydan yüzyıllar önce hazırlanıp uyarıldığı gibi. 

60 Sizi uyaran ve uyandıran Benim Sözüm olmalıydı, tıpkı bugün size İlahi Adaletin yeryüzünün tam 

yetkili kişilerini ya da yöneticilerini de etkileyeceğini duyurduğum gibi, çünkü onlar da ruhlarını 

arındırmalıdır. Gittikçe daha çok acı çekecekler, çünkü bu şekilde denemeler zamanını takip edecek olan 

barış, refah ve birlik zamanını hazırlayacağım. 

61 Yeni Tufan'dan sonra gökkuşağı barışın ve insanlığın Rabbi ile ruhsal olarak yapacağı yeni 

antlaşmanın sembolü olarak parlayacaktır. 

62 Kendinizi çetin bir savaşa hazırlamalısınız, çünkü hepiniz silahları şan-şöhret peşinde koşmak, 

nefret, dünyevi güç, ahlaksızlık, kibir, bencillik, yalan, putperestlik ve fanatizm olan kötülük ejderhasına 

karşı savaşmak zorunda kalacaksınız ─insan yüreğinden doğan tüm kötülük güçlerine karşı, onları yenene 

kadar büyük bir cesaret ve inançla mücadele etmeniz gerekecek 

63 Tutkularınızın ejderhası ışıktan silahlarınızla öldürüldüğünde, insanların gözlerinin önünde yeni 

bir dünya belirecek ─aynı olmasına rağmen yeni bir dünya; ama daha güzel görünecek. Çünkü o zaman 

insanlar bunu kendi refahları ve ilerlemeleri için kullanacak ve yaptıkları her şeye bir ruhanileştirme ideali 

aşılayacaklardır. 

64 Kalpler yüceltilecek, insanların zihinleri aydınlatılacak, ruh kendi varlığına tanıklık edebilecektir. 

İyi olan her şey yeşerecek, canlandırıcı olan her şey insan işleri için tohum görevi görecektir. 

65 Materyalde de aynı şekilde dönüşümü deneyimleyeceksiniz: Nehirler suyla dolacak, çorak tarlalar 

bereketlenecek, doğa güçleri alışılagelmiş akışlarına geri dönecek, çünkü insanla Tanrı arasında, insanla 

ilahi eserler arasında, insanla yaşamın Yaratıcısı tarafından dikte edilen yasalar arasında uyum hüküm 

sürecektir. 

66 Sözlerim size bir fantezi olarak mı görünüyor? Çünkü dünyevi bir dönemin sonunda ve ruhani bir 

çağın başında olduğunuzun farkına varamıyorsunuz. Bu dünyadan geçişiniz o kadar kısa ki, birçoğunuz 

maddi yaşamda ya da ruhani yaşamda meydana gelen değişiklikleri fark edemiyorsunuz. Çünkü bazen bu 

geçişlerin tamamlanması yüzyıllar alır. Sadece inançla, iyilikle ve duayla yüceltilmiş bir zihnin çalışması, 

zamanın insanlar üzerindeki etkisinin farkına varmanızı sağlar. 

67 Beni kuşkuyla dinleyen sizler, ruhsallığa ulaştığınızda, bu gerçeği tüm doluluğuyla 

kavrayabileceksiniz, çünkü o zaman yeryüzünde yaşadığınız çeşitli durumlardaki varoluşlarınızı 

karşılaştıracak ve her bir dünyevi aşamanın ve her bir ruhsal çağın evrimini, amaçlarını ve ilkelerini 
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yargılayabileceksiniz. O zaman ruhunuzun deneyimini, uzun süredir hayatın öğrencisi olanlara layık işler 

başarmak için nasıl kullanacağınızı bilemediğiniz için hayıflanacaksınız. 

68 Bu sözleri ruhunuza yazılı olarak bırakıyorum ki, gerçekleşmelerine tanık olduğunuzda, Sözümü 

kutsayabilesiniz ve öğretime ve şu anda size kehanet ettiğim tüm olayların açıklamasına tanıklık etmek 

için ayağa kalkabilesiniz. 

69 Biliyorum ki, sözüme inanmayan ya da reddedenlerin tövbesi, onun gelişine tanık olduklarında çok 

büyük olacak ve kalpleri şüphe ettikleri için Benden af dileyen cümlelerle dolacak. Ama aynı zamanda 

onların arasında şevkle dolacak ve öğretilerimin en yorulmaz ekicilerine dönüşecek olanlar olacağını da 

biliyorum. 

70 İnsan, inancını canlı bir alev olarak muhafaza edebilmek için, kendisini düşünmeye sevk edecek ve 

duygularını yüceltecek olağanüstü olaylara her zaman ihtiyaç duymuştur. Ruh gelişiminden yoksun olduğu 

için, gerçek kendisini yalın bir şekilde ortaya koyduğunda ve gizem perdeleriyle örtülmediğinde ondan 

şüphe eder. 

71 Beni her zaman acı çekerek aradınız, Beni sevgi ve şükranla arayanlar çok azdır. 

72 İnsan kendini tanımalıdır ki sadece madde olmadığının, aynı zamanda varlığının asil ve iyi bir 

parçası olan ruha da sahip olduğunun farkına varabilsin. 

73 Ruhsal açıdan daha gelişmiş olanlar Meryem'e belirli bir biçim vermeksizin onu bir ruh olarak 

tanırlar. Ancak inanmak için görmek zorunda olanlar, zihinsel gerilikleri nedeniyle ruhani niteliklerini 

temsil eden imgeler aramaya zorlanırlar. 

74 Üstadı model alırsanız, ruhsal armağanlarınızın ortaya çıkması için bedeninizde ustalaşarak, iyilik 

yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi Benden alabileceksiniz. Ancak bunu başkalarına övünmek için değil, 

Efendinizi takip etmek için yapmalısınız. 

75 Eğer Tanrı'yı arıyorsanız, O'nu ruhani olanda, iyi olanda, doğanın harikalarında arayın, ama 

Tanrı'yı imgelerde aramayın. 

76 Meryem, Tanrısallıkla öylesine kaynaşmış olan Ruh'tur ki, vahyin üç biçimiyle temsil edilen 

yönlerinden birini oluşturur: Baba, Söz ve Kutsal Ruh'un Işığı. Bu anlamda Meryem, ilahi şefkati açığa 

çıkaran ve somutlaştıran Tanrı'nın Ruhu'dur. 

77 Meryem size ilham veren ve sizi erdem kazanmaya ve içinde yaşadığınız dünyanın sınavlarını 

teslimiyet ve isteklilikle karşılamaya teşvik edendir; böylece sınavların ortasında ruhsal mutluluğu 

bulabilirsiniz, çünkü bu ruhunuzun daha büyük bir yüceliğe ulaşmasına yardımcı olacaktır. 

78 Ruh Tanrı'dan zevk alacak ve O'na katılacaktır. Ama önce farklı bedenlerde yaşayarak gelişmeli ve 

sonra ebedi mükemmelliğe ulaşana kadar yüksek yaşam düzlemlerinde gelişimini sürdürmelidir. 

79 Halkım, Sözümü sadece duymakla yetinmeyin ─ onu kavrayın ki artık Beni bu biçimde 

duymadığınızda, kendinizi güçlü hissedebilesiniz ve insanlığa iyilik yapma konusunda Efendinizin 

örneğini izleyebilesiniz. Eylemleriniz her zaman benim doğrularıma dayanmalıdır. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 353 

94 

Talimat 353 
1 Baba'nın Kalbi sizi kabul etmek için sevgiyle açılır. Çünkü acılarınızı görüyorum ve size 

merhametimi bağışlıyorum. 

2 Lütuf pınarı bu Üçüncü Çağ'da akar ve eğer İkinci Çağ'da elçilerimi Sözümle hazırladıysam, bu 

Çağ'da tüm insanlığı Kutsal Ruhumun ışığıyla aydınlatırım. Çünkü herkesi kendilerine Tanrı'nın çocukları 

demeye layık kılmak istiyorum. 

3 Sizler İsrail'in Seçilmiş Halkısınız, güçlüsünüz, şımartılmışsınız ve tüm insanlığın 

kalabalıklarından önce gelmek zorundasınız çünkü hepiniz Benim çocuklarımsınız. Bu kez günahkârı 

seçiyorum, Savurgan Oğul'a ruhunun kurtuluşu için bir fırsat veriyorum. 

4 Kimsenin kaybolmasını istemiyorum, hiçbirinizin bağrımdan ayrılmasını istemiyorum, çünkü 

benim sevgim eşsizdir. İşte benim merhametim ve mükemmel sevgim. 

5 Ne size ihanet ederim, ne de kalbinizdeki lekeye bakarım. Bana şöyle dediğinizde tövbenizi 

duyuyorum: "Baba, bu yolda hiçbir leke olmadan yürümek istiyoruz." O zaman her günahı bağışlarım. 

Ayrıca Bana, "Baba, senin izini takip etmek istiyoruz" dediğinizi de duyuyorum ve size şöyle diyorum: 

"Erdemle dolu bu yola girin. Bu, günahın kalbinizden çıkarılacağı saf yoldur." 

6 Benden sevdiklerinizle temas kurmanızı sağlamamı istiyorsunuz ve gerçekten de Üstat bu lütuf 

gününde size şöyle diyor: Size bu lütfu son kez veriyorum. Size doğrusunu söyleyeyim: Bu yıldan sonra 

insan zihni aracılığıyla bu tezahürler artık olmayacak. Ama Benden ışık istediğiniz ruhlar kendilerini size 

sadece ruhtan ruha tanıtacaklardır. Bu nedenle, bu lütfu alabilmeniz için ruhunuzun giderek daha fazla 

yükselmesi için sizi hazırlıyorum. 

7 Asla savunmasız kalmayacaksınız, insanlar, çünkü Ben Kendimi sizden asla uzaklaştırmadım, sizi 

her zaman Merhametimin şefkatiyle korudum. Zaman zaman kendinizi Benden ayıran sizlersiniz. 

8 Bugün size, size doğru yolda rehberlik etmesi için merhametini veren, sizi çok seven bir Baba 

olduğunu hatırlatıyorum. 

9 İnsanoğlu gözlerinize karanlık bir bandaj taktı ve sizi güvenli yoldan saptırdı, sizi uçurumlara, 

karanlıklara götürdü. Ama size doğrusunu söyleyeyim, ey kutsanmış insanlar, yok olmanızı istemiyorum. 

Bu nedenle, kurtuluşunuz için size yeni bir fırsat veriyorum. 

10 Şu anda her birinizin kalbine "sevgi" kelimesini yazıyorum ─ İsrail halkının en iyi savunması olan 

sevgi ─ tüm insanlık için en güçlü silah olan sevgi ─ sizi gerçekten ışığın krallığına getirecek olan sevgi. 

11 Geçmişte, Savurgan Oğul gibi kayboldunuz, dünyanın yollarında yürüdünüz, ruhunuz perişan 

oldu, kalbiniz hayal kırıklığına uğradı, varlığınızın derinliklerine keder kazındı ve ne bir teselli sözü ne de 

size yol gösterecek bir el buldunuz ve bazen çölün serabı önünüzde belirdi. Ve sonra, güvenli yolu 

keşfettiğinizi düşündüğünüzde, aynı anda yanıldığınızı ve gözlerinizin önünde beliren ışığın sadece bir 

aldatmaca olduğunu anladınız. 

12 Bu süre zarfında ışık yoluna girdiniz. Sizi bu yola getiren şey tesadüf değildi ─ Benim İrademdi. 

Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, sevgili insanlar: "Ben istemeden ağaçtan tek bir yaprak bile 

kımıldamaz." Çünkü her yaratığın kaderi Benim elimdedir. 

13 Baba sana diyor ki: İkinci Çağ'da, İsa'nın bedeni mezar mağarasına taşındığında, Ruhum karanlıkta 

olan ruhlara ışık vermek ve onları zincirlerinden kurtarmak için gönderildi. O andan itibaren, "ebedi" 

geceye mahkûm edilen ruhlar ışığı aldılar. 

14 Sözüm gerçekleşecek, ruhlar benim lütfum ve sevgim aracılığıyla dirilişi alacak ve ruhani vadide 

daha da yükselmeyi arayacaklar. Çünkü onlar kendilerinden önce gidebilecek olan Rablerini, 

Kurtarıcılarını tanımışlardır. Rab'be Hosanna'yı söyleyecekler ve ben de onlara gerçekten başka bir lütuf 

bahşedeceğim: Sizi 1950'ye götürebilmeleri için onları koruyucu meleklerinize dönüştürmek. 

Sezgi yoluyla onların mesajlarını ve tavsiyelerini alacaksınız ve deneme anlarında onları benim adımla 

çağırabilirsiniz. Onların isteği benim isteğimdir, size olan sevgileri benim sevgimdir, çünkü onlar 

Kuzu'nun en saf sularında yıkanmış ve kendilerini bu lütfa layık kılmışlardır. 

15 Sizler, insanlığın kendi kendini yönetebilmesi için Yasa'nın verildiği Seçilmiş Halk'sınız. Ve şimdi 

bu insanlığın emirlerime itaat ederek ışık ve hakikat yolunda yükselme zamanıdır. 

16 Size İlahi Işığımı üç kez verdim ama size farklı bir "tatta" meyve getirmiyorum. Bu Üçüncü 

Zamandaki öğretilerim, size her zaman emanet ettiğim ruhani öğretilerle aynıdır. 
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17 Ruh her zaman cisimleşmiştir. İşte bu yüzden insanlık yönünü şaşırmış durumda ve kendisini 

mükemmelliğe ulaştıracak yolda ruhani olarak nasıl rehberlik edeceğini bilmiyor. 

18 Efendi sizi seçmek ve hazırlamak, sizi Sözümü gerçeği arzulayan yüreklere eken işçilere 

dönüştürmek için sizinle birlikte oldu. Ancak şüphe ve ruhsallaştırma eksikliği, çalışmalarımın henüz tüm 

insanlık tarafından tanınmamasının nedeni olmuştur. 

19 Bu zamanda Beni işitenlerin sayısı çok azdır. Evrensel Işınım sizi aydınlattı ve tüm çocuklarımın 

sizin aracılığınızla çağrımı duyabilmeleri için sizi hazırladı. 

20 İsrail, bu şekilde ilan ettiğim son günlerde bile seni bekleyen karanlığa karşı savaşacağın sevgi 

kılıcını güven ve cesaretle kuşanmaya hazır ol. 

21 İlahi Kelamım, insanlığa örnek olabilmeniz için, Kelamımın özü aracılığıyla ruhunuzun yücelmesi 

için size hazırlık ve yaşam vermek üzere insan aklı aracılığıyla kendini tanıttı. 

22 Talimatımı ruhunuza yerleştirdim ki, bedenini esnek hale getirerek yükselebilsin, böylece 

Sözümün habercileri olabilesiniz, böylece insanlar Ruh'un İşinin ilerlemesini engelleyen bir bariyer haline 

gelmesin. 

23 Dünya paganizmi ve putperestliği besler. Size hiçbir zaman fanatizmi teşvik eden ya da 

Çalışmamda var olan ruhaniliği inkar eden bir öğreti vermedim. 

Doğanın güçleri Bana tanıklık etti, ama dünya derin bir uykuda uyuyor ve ruhun uçurumda ve 

karanlıkta kalmasına izin veriyor. Kalk İsrail, itaatle, ruhundaki güçle, dünyayla konuşmak ve onu 

uyandırmak için. 

24 Bu nedenle, kendinizi hazırlamadığınıza, öğretimi toplamadığınıza ve üzerinde çalışmadığınıza 

göre, artık ses taşıyıcısı aracılığıyla Kendimi size tanıtmayacağım ─ hayır, çünkü Benim İradem tektir ve 

Sözümü tüm dünyada yerine getirerek kendini gösterir ─ görünürde ve görünmezde. 1950'den sonra da 

size ruhtan ruha rehberlik etmeye ve ilham vermeye devam edeceğim. 

25 Yok olmayacaksınız, çünkü o zaman ben artık Tanrı olmazdım. Ama Benden çıkan her şey Bana 

geri dönmelidir. Ancak ruh, saf hasadını Benim nüfuz eden bakışlarımın önüne sermek için kendini 

arındırmalı ve mücadelesinde liyakat kazanmalıdır. 

26 Karanlıkla, aldatmacayla yüzleşmek için cesaretle ayağa kalkın. Bu süre içinde aldığınız gerçeği 

gösterin. 

27 Çoban İlyas önünüzden gidecek ve anlamadıklarınızı açıklayacaktır. Kendinizi eğitin, 

İlahiyatımdan aldıklarına dünyaya tanıklık eden nazik ve alçakgönüllü koyunlar gibi olun. 

28 Meryem sizi mantosuyla örtecek ve anne yüreğinden İlahi şefkat akacak, böylece onu yüreğinizde 

taşıyabileceksiniz ve o sizin cesaretlendiriciniz olacak. 

29 Kendinizi hazırlayın ey insanlar, çünkü zor zamanlar sizi bekliyor ve hazırlıksız olduğunuz için, 

size verecek hiçbir şeyi olmayan kör ve muhtaç bir adamdan rehberlik istemeniz Benim isteğim değildir. 

Körlere ışık getirmek ve onlara yol göstermek için bu zamanda Kendimi tanıttım. 

30 Üstadın size uzun zaman önce sahte ses taşıyıcılarının aldatmacalarına karşı savaşmanız 

gerektiğini söylediğini hatırlayın. Çünkü gelecek zamanlarda sahte işçiler ortaya çıkacaktır. 

31 Zayıf ya da bilgisiz olmanız benim isteğim değildir. Ama eğer böyle hissediyorsanız, bunun nedeni 

Benim öğretilerimden yoksun olmanız değil, öğretilerimi yüreğinize yerleştirmemiş olmanızdır. 

Birçoğunuz, insan aklı aracılığıyla bilinen Üstat olarak daha uzun süre sizinle birlikte olacağıma inanıyor. 

Ama size uyanık olmanızı söylüyorum çünkü bu zaman sona eriyor. Bu nedenle, size hazırlıklı olmanızı 

söylüyorum, çünkü aranızdan dünyaya Benim talimatlarımı verecek öğretmenler çıkacak. 

32 İnsanlık Beni arayacak, İşimi arayacak, sizi arayacak. En çok küfreden kişi Beni en çabuk arayan 

kişi olacaktır ve o zaman onunla Benim Öğretilerim hakkında konuşmaya hazır olmalısınız. 

33 İsrail, merhametimi asla inkâr etme ve gerçeğimi gizlemek için dudaklarını kapatma. Hiç kimse bu 

bilgeliğe sizin kadar sahip değildir ve en sınırlı zihin bile uygun zamanda sözlerinizin hiçbirinin dikkate 

alınmamasına izin vermeyecektir. Eğer hazırlıklı olursanız, dudaklarınızdan dünyayı hayrete düşürecek 

sözler dökülür. 

34 Bu fırsatın elinizden kayıp gitmesine izin vermeyin İsrail, misyonunuzu yerine getirmeye ve 

karanlıkta kalanlara ışık vermeye her zaman hazır olun. Sözüme güvenin, çünkü zaman içinde 

göreceksiniz ki yeryüzünde yalnızca bir öğreti kalıcı olacaktır: sevgi öğretisi. 
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35 Yarın büyük kalabalıklar yola çıkacak ve o zaman onlara rehberlik etmelisiniz, putperestliklerini 

ve fanatizmlerini ortadan kaldırmalısınız, ışığımın zihinlerinde, ruhlarında parlaması için dua etmelisiniz, 

böylece bakışlarını Sonsuz'a sabitleyebilirler ve onlara şöyle diyecek olan Varlığımı görebilirler: "Baba'ya 

hoş geldiniz, Sözümü almak için kendinizi Bana imanla ve umutla hazırladınız ve Ben de sizi kabul 

ediyorum." 

36 En eski zamanlardan beri ruhlarınızı erdem yoluna yaklaştırarak hazırladım ve size ilhamımı 

verdim. 

37 Size her zaman doğruluğu, sevgiyi ve Yasama itaati gösterdim. Bu mücadele size çetin ve 

yürümesi zor göründü. Bu nedenle sürekli olarak yürekleriniz üzerinde çalışıyorum. 

Sözüm, sert bir kayaya yaklaşan ve ona şekil vermek, sunağında size verdiğim erdemlerin parladığı bir 

mabet yaratmak için onu sürekli işleyen bir keski gibidir. Orada inancınızı düşünmek ve dualarınızı kabul 

etmek için kalacağım ─ orada, Benim İradem uyarınca, İlahi Sözümü bir sandıkta saklar gibi 

saklayacaksınız, öyle ki yarın, kendinizi terk edilmiş ve bu hayatın talihsizlikleri tarafından kuşatılmış 

hissettiğinizde, kalbinizde bir hazine taşıdığınızı, ruhunuzun onun sahibi olduğunu hatırlayacaksınız ve 

susuzluktan ölmekte olan ve gerçeğe açlık duyduklarını gördüğüm çok sayıda insana merhamet 

göstereceksiniz. Size verdiğim ekmeği, yani ruhu besleyen yaşam ekmeğini onlara verin. 

38 Sözüm, şu anda ruhları cesaret, güç ve iman vermek için çağıran yüksek sesli bir çan gibidir. 

39 Yolun varış noktasını bulamayan bir gezgin gibi yönsüz bir şekilde dolaştınız. Ama Baba, 

insanoğlunun bu mücadele döneminde size yaklaştı. Hayatın cilveleri sizi ezdiğinden ve adaletsizlik 

doruğa ulaştığından, karanlığı dağıtan parlayan bir ışık olarak geldim. 

40 Sizi çağırdım çünkü siz kutsanmış İsrail halkının on iki oymağının bir parçasısınız. Bu zamanın, 

ruhunuz Benim huzurumu hissetmeden ve soframda size verdiğim en güzel yemeklerin tadını çıkarmadan 

geçmesini istemedim. 

41 Ruhlarınızı karşılamak, sözümü yüreklerinize nakşetmek, size yasayı göstermek, Kutsal Ruh 

olarak ilahi varlığımı hissetmenizi sağlamak için babacan kollarımı açtım. 

42 Size merhametimi tam olarak bahşetmek için yükselmenizi ve ruhanileşmenizi bekliyorum. 

Günahın zincirleri sizi hâlâ bağlıyor. Bu nedenle Baba size şöyle der: Sizi zorlu bir mücadeleye tabi 

tuttum, ama engelleri aşabilmeniz için size gerekli gücü verdim. 

43 Kendinizi günahtan kurtarın, kendinizi nefretten ve kötülükten kurtarın ve kendinizi Benim 

talimatımla hazırlamak için Bana gelin. Çünkü yarın sizler bu gerçeğin habercileri olacaksınız. 

44 Kafanız karışmasın ve işime dünyanın çeşitli inançlarını ekleyerek size öğrettiğim yolu 

saptırmayın. Çünkü o zaman sizi, kandillerini söndürmüş ve benzetmemdeki akılsız bakireler gibi 

uyumaya yatmış kötü öğrenciler olarak hesaba çekeceğim. 

45 Sizin için belirlediğim yol, ruhunuzun Bana ulaşmak için kendini arındırdığı bir pota gibidir. 

46 Bu, Baba'nın sizi tabi tuttuğu, doğru yolu tanımanızı sağlayan ve iyi işleriniz, misyonunuzu yerine 

getirmeniz ve ruhsal onarımınız yoluyla ruhunuzu arındırmanızı tavsiye eden bir potadır. 

47 Varlığımı hissedebilmeniz ve İlahi Ruhumdan ilham alabilmeniz için kendinizi arındırmanız 

gerekmektedir. İşte bu yüzden size dua etmeyi de öğrettim. 

48 Benim huzurum her evde olmalı, çocuklarınız bir barış tohumu gibi olmalı. Onlara doğrulukla, 

sevgi ve merhametle, iyi örneklerle yol göstereceksin. Her evde bir hacı olarak ikamet edeceğim ve orada 

aile babalarının vicdanında olan Yasamdan söz edeceğim, öyle ki Benim İsteğime uysunlar. 

49 İnsanların evlerine gireceğim ve açgözlülüklerini ortadan kaldıracağım. Birbirlerini sevmeleri ve 

barış içinde yaşamaları için onlara kardeşçe yaşamayı öğreteceğim. 

50 Kutsanmış insanlar: Şu anda sizinle konuştuğum ve sonu yakın olan bu zaman dilimi, kötülüğün 

sonunun başlangıcını, bu zamanda dünyayı besleyen yozlaşmanın doruk noktasını işaret edecektir. 

51 Kutsal Ruh'un ışığı tüm ihtişamıyla tüm yeryüzünde parlayacaktır. Tüm çocuklarım onun 

berraklığını görecek ve onları huzur dolu yeni bir hayata diriltmeye hizmet edecek. 

52 Bu olaylar ne zaman olacak, halkım? Bilmiyorsun. Kehaneti sadece kalplerinize yazılı olarak 

bırakıyorum; ama hazır olduğunuzda, varlığımı hissetmeniz ve sesimi ruhtan ruha duymanız zor 

olmayacaktır. 
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53 Yarın sizden istediğim gibi ruhen birleşecek ve böylece yola çıkıp zor görevinizi yerine 

getireceksiniz. Düşüncelerinizi, ideallerinizi ve iradenizi birleştireceksiniz ki Ben de aranızda Benimkini 

gerçekleştirebileyim. 

54 Mübarek insanlar: Sözümü kalbinize kazıyın, düşünün, inceleyin ve araştırın, o zaman size 

bıraktığım bu yiyeceğin tadını hissedeceksiniz. Yola çıkacaksınız, sevdiklerinize, farklı illere gideceksiniz 

ve sizi getiricileri yaptığım huzurumun, ışığımın ve lütfumun habercileri olacaksınız. 

55 Yeryüzünün yaşadığınız bu köşesinde, Ruhumun ışığı varlığınızı aydınlatmak ve sizi bencil 

varlıklardan komşunuzun gerçek kardeşlerine dönüştürmek için indi. 

56 Size Sözümde "Tarlalarımın işçileri" diyorum, çünkü insanların yüreklerinde sevgiyi geliştirmenin 

mükemmel yolunu öğretmek için size geldim. 

57 Henüz sizden asmanın meyvesini talep etmiyorum, çünkü Bana layık bir meyve sunabilmeniz için 

Benden hâlâ pek çok şey öğrenmeniz gerekiyor. Bununla birlikte, bu formdaki bildirimin ebedi değil 

geçici olacağını ve öğretilerimin sonuncusuna kadar öğrenmeniz gerektiğini sık sık hatırlamalısınız. 

58 Uzun zamandır duyduğunuz ve sizi ruhsal olarak toplantıya çağıran yüksek sesli çan artık son 

vuruşlarını yapıyor. Sesi ağır ve adalet dolu, çünkü artık cahilleri ruhani ziyafete davet eden sevinçli bir 

çağrı ya da hastalara sadece benim yaşam sözümü duyarak ağır yüklerinden kurtulmaları için yapılan bir 

çağrı değil. Şimdi bu, ilahi öğretileri uzun zamandır almış olan öğrencileri uyandırma çağrısıdır ─ bu, 

gerçeğimin kanıtlarını, armağanlarını, komisyonlarını ve faydalarını almış olan herkese, son öğretilerini, 

son yaşam kurallarını duyabilmeleri için Babalarının ve Efendilerinin etrafında toplanmalarını emreden 

sestir. 

59 Bu anların öneminin farkında olarak, ruhen Benimle birlikte olmak için dünyanın ayartılarından ve 

maddi olmayan zevklerden uzaklaşan ruhlar kutsanmıştır. Çünkü onlar benim ilahi buyruklarımı nasıl 

yorumlayacaklarını ve onlara nasıl itaat edeceklerini bileceklerdir. Asmaya bakmaya devam edebilecekler 

ve günün sonunda, ruh aracılığıyla Benim çağrımı duyduklarında, ruhanileşmelerinin, sevgilerinin ve 

yücelmelerinin hoş meyvelerini Bana sunabilecekler. 

60 Bu insanların zihinlerinde 1950 yılı yazılıdır çünkü bu yıl, insan aklı aracılığıyla tezahürümün bu 

aşamasının tamamlanması için İradem tarafından belirlenen yıldır. 

61 Size öğretimi gönderdim ki, onda acı çekerken cesaret ve ışık bulabilesiniz. Çünkü insanlık için 

büyük sınavların zamanı geliyor ve Ben halkımın bu sınavlardan yara almadan ve zaferle çıkmasını 

istiyorum. 

62 Seni hâlâ inancında zayıf görüyorum. Doğa unsurlarının serbest kalması ve kalbinizin şimdiden 

korkuyla dolması yeterlidir. Neden? Yasalarımın işaret ettiği yolda ilerlediğinizde doğa güçlerinin size 

itaat etmesi ve saygı göstermesi gerektiğini söylemedim mi? 

63 Ah, insanlar, çünkü vicdanınız size her fırsatta iyi öğrenciler olarak görevinizi yapmadığınızı 

söylüyor! 

64 Doğanın krallıklarının sesinizi duyabildiğini ve size itaat edip saygı duyduğunu söylerken ne yalan 

söylüyorum ne de abartıyorum. 

İsrail'in tarihi benim gerçeğime bir tanıklık olarak yazılmıştır ve bu tarihte Tanrı'nın halkının doğanın 

güçleri ve unsurları tarafından nasıl tekrar tekrar tanındığını ve saygı gördüğünü keşfedebilirsiniz. Bu sizin 

için neden doğru olmasın? 

Zaman içinde gücümün ya da insanlığa olan sevgimin değiştiğini düşünüyor musunuz? Hayır, siz bu 

sözü duyan kalabalıklar, Ruhumun ışığı sizi çevreliyor, gücüm ve sevgim ebedi ve değişmezdir. 

65 Şimdi bu halkın, yeni İsrail'in, tıpkı İlk Çağ halkının yaşayan ve gerçek Tanrı'nın varlığına ve 

adaletine tanıklık ettiği gibi, aynı şekilde Benim varlığımın, sevgimin ve adaletimin gerçeğine dünyaya 

tanıklık etmek için iman, güç ve ruhsal ışıkla dolu olarak insanlık arasında görünmesini istiyorum. 

66 Esir insanlar olduğunuzu, Yeni Mısır'ın dünya olduğunu ve Firavun'un köleleştiren ve şehit eden 

egemen materyalizm olduğunu hatırlayın. Ancak düşmanlarınıza asla yenilmemek için savaşta birleşmeniz 

ve birlikte dolaşmaya devam etmeniz gerektiğini de unutmayın. O zaman İsrail halkının kurtuluş yolunda 

yaşadığı tüm o mucizelerin ve kudretli işlerin, şimdi ruhani bir biçimde de olsa, tekrarlandığını 

göreceksiniz. 

67 Halkım, sevgili halkım: Ruhun özgürlüğünü gerçekten seviyorsanız, doğruluğa açlık ve susuzluk 

duyuyorsanız, yanınızda taşıdığınız rezalet ve sefalet zincirleri size gerçekten ağır geliyorsa, ruhsal olarak 
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birleşin, gerçekten dua edin, kararlarınızı güçlendirin, inancın ışığıyla aydınlanın, İlham ve idealle yeni 

Vaat Edilmiş Topraklar'a doğru yola çıktılar; bu toprakların varlığı, İlk Çağ'da ilahi vaadin 

gerçekleşmesine ulaşana kadar çölün zorluklarına ve sancılarına göğüs geren İsrail halkı için Kenan 

diyarının varlığı kadar kesindir. 

68 Sizi uyandıran benim sesimdir ve eğer onu görmezden gelirseniz, yarın sizi uyandırmak için ikinci 

kez gelmeyecektir. 

69 İsrail: Yüreğine ve ruhuna yerleştirdiğim buyruklarıma doğru yılmadan ilerle. Kalbinizin 

mahremiyetinde sizinle konuşmak ve ruhunuzu İlahi Ruhumun ışığına ve lütfuna yükseltmek için 

sevgimin ateşini hissetmenizi sağlamak üzere size yaklaşan Üstat benim. 

70 Sizi yıkımdan kurtarmak için merhametimi yorulmaksızın üzerinize bahşediyorum. Bir Hekim 

olarak sizi merhemimle meshediyorum ve bir Baba olarak size yaklaşıyorum, sizi teselli ediyorum ve 

kusurlarınızı görmenizi sağlıyorum. 

71 Kutsal İsrail, sana soruyorum: Yarın Üstat artık Kendisini insan aklı aracılığıyla tanıtmadığında ne 

yapacaksınız? Henüz İşimin büyüklüğünü kavrayamıyorsunuz ve bu nedenle fanatizme ve putperestliğe 

düşmemeniz için size Sözümü incelemenizi ve kavramanızı söyledim. 

Hepinizle konuştum, hepinizle soframda bulundum ve hepinizi en iyi yere oturttum. Siz de 

alçakgönüllü olun diye size Ruhumun alçakgönüllülüğünü gösterdim. 

72 Sevgili insanlar, şimdi nazik ve alçakgönüllü olmanızın zamanı olduğunun farkına varın ki, 

içinizde Babanızın özünü, sevgisini ve gücünü taşıyan gerçek spiritüalistler olabilesiniz ve bu şekilde yola 

çıkabilesiniz. Çünkü size Kutsal Ruh'un ışığıyla öğrettim ve eğer şu anda hâlâ öğrenciyseniz, yarın efendi 

olacaksınız. 

73 Dünyayı beslemek için ihtiyacınız olan her şeyi size vereceğim. Uluslara, halklara, köylere ve 

illere gidecek ve size emanet ettiklerimi ileteceksiniz. Ve ilham sayesinde hemcinsleriniz için tükenmez 

bir ışık, lütuf, sevgi ve öğreti kaynağına sahip olacaksınız. 

74 Size hiçbir zaman gereksiz ya da kötü bir şey öğretmedim. Benim Kanunum ve Benim İşim saftır 

ve materyalizmden uzaktır. Bu nedenle, fanatizmi ve putperestliği ortadan kaldırdım ve sizi ruhani olanı 

somutlaştıran maddi sembollerden bile mahrum bıraktım. Size dua etmenin ve Beni aramanın saf ve 

mükemmel yolunu öğrettim. 

75 İsrail, yarın dua evlerini fanatizm evlerine dönüştürmeniz benim isteğim değildir. Çünkü size 

Spiritüalist Öğretiyi nasıl uygulayacağınızı öğrettim ve öğretilerimden yararlandığınızda, ruhun ruhla 

doğrudan diyaloğuna sahip olacaksınız. Bu şekilde aranızda her zaman uyum ve kardeşlik olacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 354 
1 Bir kez daha Üstat'a gelin, ey öğrenciler, bir an önce dağın eteklerine ulaşmak için adımlarınızı 

hızlandıran sizler, Babanız tarafından size gönderilen selam ve öğütleri duyacağınız yerden. 

Size sonsuzluktan gönderdiğim bu sesi duymaya başladığınız andan itibaren, ruhunuz yükselmeye 

başlar, zirveye ulaşana kadar yükselir ve Ben sonsuz sevgi ve bilgelik talimatlarımı verirken Beni bulur. 

2 Böylece, her tezahürümde, dersim sona erdiğinde Ruhumla birleşmiş ve bir olmuş olarak zirveye 

varmak için dağın eteklerinden yükselerek kendinizi hazırlıyorsunuz. 

3 Şu anda size insan aracılığıyla tezahürümün bu aşamasının son derslerini veriyorum ve siz onları 

hevesle dinliyor, özlerinden damla damla içiyor ve inancınızda kendinizi güçlendiriyorsunuz. Bunu 

yaparak Ruhuma sevinç verirsiniz, çünkü Sözüm bu şekilde sona erdiğinde, sadık tanıklar olarak 

kalacaksınız. İnsanların yüreklerinde İşimi sürdürmeye hazır olarak sizi bırakacağım. 

4 Derinlemesine düşünürseniz, sizi gerçek havarilere dönüştürmek için himayeme aldığımı fark 

edeceksiniz ─size sadece Sözüm aracılığıyla değil, aynı zamanda yaşamınızın denemelerinde ve 

olaylarında da seslendiğimi, sizi bunlarla şekillendirdiğimi ve arındırdığımı, çünkü sizi gerçeğin vaizleri 

olarak bırakmak istediğimi anlayacaksınız. 

Sözlerimi yüreğinizde hissetmeden, öğretilerimi yaşamadan söylemeyin ki, bu zamandaki 

çalışmalarınız geçmiş çağlardaki sözlerinizden daha çok şey anlatsın ve alçakgönüllülük, teslimiyet ve 

ruhani yükseliş için bir örnek oluşturabilesiniz. Dünyanın, sizin acı çektiğinizi ve ruhunuzun gücünü 

kanıtladığınızı gördüğünde, en büyük acılarda bile güvenmeyi ve hatta gülümsemeyi öğrenmesini 

istiyorum. Eğer talimatlarıma uyarsanız, çalışmalarınız insan kardeşlerinizin kalplerinde iyi bir tohum 

bırakacaktır. 

5 Artık insanlığa yalan söyleyemezsiniz. Hem gerçeği hem de hileyi nasıl tespit edeceğini bilecek 

kadar evrimleşmiştir. 

6 Ferisiler'in ve Sadukiler'in mezheplerinin kendilerini halkın üzerinde yücelttikleri, onları yanlış 

örneklerle kandırdıkları ve aldattıkları durum aranızda tekrarlanmasın. Şimdiki zamanda, halkımın 

bağrında böyle mezhepler ortaya çıkmayacaktır. Yeni havarilerim arasında Ferisiler ya da Sadukiler 

olmayacak. Kendini vaaz vermeye hazır görmeyen herkes dudaklarını kapatacak, öğrencime dönüşene 

kadar ellerini kapalı tutacaktır. Ancak o zaman dudakları benim sözlerimi söylemek için açılacak ve 

ruhunda sakladığı hazinenin taşmasına izin verecektir. 

Bu nedenle sizi hazırlıklı bırakmak için sizinle çok konuştum ki, dünya teorileriyle sizi kandırmasın ve 

yüreklerinizde inşa ettiğiniz tapınağı yıkmasın. Size öğretmek için uzun bir zaman ayırmamın nedeni 

budur, böylece Sözüm ruhunuzu arındıracak, iman derin kök salacak ve bedeniniz bile ruhsallaşmaya 

katılacak ve böylece giydirildiğiniz gücü ve lütfu dünyaya ifşa etmek için Benim araçlarım olarak 

hazırlanacaksınız. 

7 Bu zamanın insanlığı arasında sevgi tohumumu yaymak için bilim adamlarını, filozofları ya da 

âlimleri kullanmadım. Alçakgönüllüleri, manevi yükselişe aç ve susamış olanları, sonsuzluğu özleyenleri, 

evrenin huzurunu arzulayanları seçtim. Bu aç ve dünya nimetlerinden mahrum olanlar Ruhsal İsrail 

halkına aittir. 

Bu yaratıkları böylesine büyük bir görevle görevlendirmek için çağırdığımda, onları rastgele 

seçmedim. Her bir ruhu, sesimi duymasını sağlamak ve ona yolunu, günlük işini tayin etmek, ona tarlayı, 

tohumu ve aynı zamanda aleti vermek için akıllıca seçtim. Çünkü bir kez donatıldığınızda, ey dünyanın 

alçakgönüllü ve yoksulları, sizi mutlulukla dolduracak ve daha sonra tüm dünyaya yayılacak olan bu ışığı 

göstermeniz ve sunmanız için sizi dünyaya göndereceğim. 

8 Sizi vaatlerimin yerine gelmesini bekler hale getirdim, ama sadece şu anda onların yerine geldiğini 

görüyorsunuz. Önceki enkarnasyonlarınızda, size geri dönmek için verdiğim bu sözün yerine getirilmesini 

aradınız ve bulamadınız. Ama sonsuz yaşama sahip olan ruhunuz, savaşta yırtılan giysiler gibi geçici 

örtülerini geride bıraktı ve umuduna sımsıkı sarıldı ve sonunda sözümün yerine getirilmesi gerektiğine 

olan inancınızın ve güveninizin ödüllendirildiğini gördünüz. Bugün Bana giden geniş yolun ruhunuzun 

önünde açıldığını gördünüz. 

9 Eski zamanlardaki Yasam ve öğretilerim şimdi size gösterdiğim yolla aynı değil miydi? Sana 

söylüyorum: En eski zamanlardan beri size öğrettiğim ve açıkladığım öğretilerimde, sizi bugün sizinle 



U 354 

100 

konuştuğum şeyin bilgisine hazırladım. Musa ve peygamberler aracılığıyla Yasa'yı size bildirdim ki, 

aranızda adalet ve saygıyla yaşayasınız, sağduyulu ve düzenli yaşamlarınızla Bana şükredesiniz. 

Sadece iyilik yaptığınızda lütuf içinde yaşadığınızı ve Yasa'nın emirlerine itaat ettiklerinde işlerinizi 

ödüllendirdiğimi ve onların sesini dinlemediğinizde Babanızı hoşnut etmediğinizi hissettiğinizi ve 

vicdanınızın inançsızlığınızı azarladığını fark ettiniz. 

     Ancak gözünüzün önünde elçilerimden aldığınız böylesine bilge öğretiler olmasına rağmen, bunların 

sizi ruhani yaşamın bilgisine götürdüğüne dair hiçbir fikriniz yoktu. İnsanlık, hepinizin sahip olacağı ve 

uğruna yaratıldığınız hedef olan o muhteşem yaşamın eşiklerini bakışlarıyla geçmedi. 

10 Zaman geçti, size İsa'yı gönderdim ve O'nun aracılığıyla insanların ruhuna ve yüreğine seslendim; 

öyle ki, kendileriyle konuşan O'nun yaşamı ve örneğiyle öğrettiğini hissetsinler, öğretisi göksel bir mesaj, 

gerçek yaşama bir davet olarak kabul edilsin. Ve gözlerinizi, yüreğinizi ve ruhunuzu açtınız ve sözün 

kimden geldiğini öğrendiniz. 

Onun örneklerini, mucizelerini ve öğretilerini aldınız ve onunla birlikte ruhani yaşamın güzelliğini 

gördünüz. O alçakgönüllü Efendinin bu dünyada hüküm sürmek için gelmediğini, yeryüzünde kalmak için 

gelmediğini ve bu dünyadan sadece kısa bir süreliğine geçip kurtuluş işini tamamladıktan sonra 

öğrencilerini orada beklemek üzere geldiği eve geri döneceğini öğrendiniz. 

11 Ama insanlığa olan sonsuz sevgisini kanıtlamak için gelen o Efendi nereye döndü? Şefkat ve 

bilgelik kaynağı olan O nereden geldi? Ve öğrencileri bu yaşam ekmeğini ve bu sevgi şarabını nerede 

arayacaklardı? 

Kaç kişi O'nu sevdi ve O'nu hissetti ve O'nun ayrıldığını gördüklerinde, memnuniyetle O'nu evine 

kadar izlediler ve O da geri döndü; bunun nedeni ruhlarının, Üstadın sesi tarafından çağrıldığını ve 

okşandığını hissettiğinde yaşama uyanmış olmasıydı ─ insani sevgi duygularının, maddi doğanın ve aynı 

zamanda Ruhsal Yaşamın anlamının ne olduğunu açıklayan bu öğreti sayesinde. 

12 Sizi ne dünyaya küstürdüm ne de insanları iyi yemekten, sağlıklı zevklerden ya da aileye karşı 

kutsal görevlerden mahrum bıraktım. Ben insanları yalnızca bu dünyevi yaşamın ahlaki yoluna, ruhu ise 

Bana götüren sonsuz yola koyarım. 

Bu İlahi talimat sayesinde erdem çiçek açtı, ruh yükselişin kapısının Benim emirlerime itaat eden her 

varlığın yoluna açıldığını gördü. Ama hiç kimse o zamandan sonra İşime devam etmek için sözlerimle 

başka bir zaman geleceğimi ve size İsa'da söylediklerimden daha fazlasını açıklayacağımı düşünmedi. 

13 Bu dünyadan ayrılmadan önce öğrencilerime şöyle dedim: "Size Yemin Edici, Gerçeğin Ruhu 

gelecek ve hazinesinde ne olduğunu size açıklayacak." Ama Ruh'un yaşamının asla sona ermeyen 

gizemlerini bilmek isteyen sizler, birbiri ardına bir yaşam, birbiri ardına bir deneme beklediniz ve bunların 

her biri bu sözlerden birinin gerçekleşmesi oldu. Baba'nın sözünden dönemeyeceğini biliyordunuz, çünkü 

en eski zamanlarda bile O'ndan gelen her sözün yerine getirildiğini deneyimlediniz. Ve sonunda, bu 

zamanda, umudunuzun ödülünü aldınız. 

14 Burada İşimin devamını, Üçüncü Çağ'da, yazıldığı gibi, büyük melek ordularımla çevrili bir 

Yorgan Ruhu olarak gelişimi görün. 

Ardımdan gelen bu ruhlar, size vaat ettiğim tesellinin bir kısmını temsil ediyor ve onların yararlı 

öğütleri ve erdem örnekleriyle merhametlerinin ve huzurlarının kanıtlarını zaten aldınız. Onlar aracılığıyla 

size lütufta bulundum ve onlar sizinle Ruhum arasında aracı oldular. 

Onların lütuf armağanlarını ve alçakgönüllülüklerini algıladığınızda, yaşamınızda onlar kadar doğru 

işler yapmak için esinlendiğinizi hissettiniz. Evinizi ziyaret ettiklerinde, ruhani varlıklarından onur 

duyduğunuzu hissettiniz. 

15 Cömertliklerinin farkına vardıysanız ne mutlu size. Ama Üstat size şöyle der: Onların her zaman 

erdemli varlıklar olduklarını mı sanıyorsunuz? Bilmez misin ki, onlardan birçoğu yeryüzünde yaşamış, 

zayıflık ve büyük günahlar işlemişlerdir. 

Ama bir de şimdi bakın: Artık üzerlerinde hiçbir leke yoktur ve bunun nedeni vicdanın sesini 

dinlemeleri, sevgiye uyanmaları ve eski günahlarından tövbe etmeleridir. O potada kendilerini arındırarak 

layık oldukları şekilde yükseldiler ve bugün insanlığa hizmet ederek Bana hizmet ediyorlar. 

Ruhları, sevgiyle, yeryüzünde yaşarken yapmayı ihmal ettikleri her şeyi telafi etmek için komşularına 

yardım etme görevini üstlenmiş ve ilahi bir armağan olarak daha önce ekmedikleri tohumu ekme ve 

yaptıkları her kusurlu işi ortadan kaldırma fırsatını yakalamışlardır. 
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Bu nedenle, şimdi onların alçakgönüllülüklerine, sabırlarına ve nezaketlerine hayretle tanıklık 

ediyorsunuz ve zaman zaman onların onarımları uğruna acı çektiklerini görüyorsunuz. Ancak 

karşılaştıkları engellerden daha büyük olan sevgileri ve bilgileri her şeyin üstesinden gelir ve fedakârlığa 

kadar gitmeye isteklidirler. 

16 Onların acılarını artırmayın. İtaatkâr, anlayışlı olun ve tavsiyelerine uyun. Onların okşamalarına 

karşılık verin, onlar sizin manevi kardeşlerinizdir, o zaman yarın siz de bugün onlar gibi olacaksınız. Siz 

de o dünyada yaşayacaksınız ve sevginiz, çabanız ve tövbeniz içinizde kalan lekeleri temizleyecek, 

böylece onlar gibi saf ve gürültüsüz olabileceksiniz. Azminiz ve iyiliğe olan sevginiz, yeryüzünde 

talihsizlikler ve kötülükler içinde bıraktığınız kişilere dualarınızı göndermenize neden olacak ve Baba'ya 

şöyle diyeceksiniz: "Tanrım, kardeşlerime görünmez ve dokunulmaz bir biçimde de olsa, acı çekenlere 

barış ve sağlık mesajı getirmek için geri dönmeme izin ver" ve ben de size bu lütfu bahşedeceğim. O 

zaman melekler gibi olacaksınız ve çocuklarım olarak size emanet ettiğim lütuf ve iyilik kaynağını 

içinizde taşıyarak kefaret dünyasını ziyaret etmenize hiçbir şey engel olamayacak. Ve ruhunuzun 

taşmasına izin verdiğiniz ölçüde, daha sakinleşecek ve daha büyük bir yüceliğe erişeceksiniz. 

17 Çanı son kez çaldığımda ve çocuklarımı son kez sözümü işitmeye çağırdığımda, bu ruhani ev 

sahiplerinin tezahürü de sona erecek. Artık onları hediye taşıyıcıları aracılığıyla duymayacaksınız, artık 

onların tavsiyelerini bu biçimde duymayacaksınız. Ama sizden ayrılmayacaklar, koruyucu melekler ve 

insanların koruyucuları olarak orada olmaya devam edecekler. Dua etmeniz ve onlardan tavsiye istemeniz 

yeterli olacaktır; onlar da yardımınıza koşacaklardır. Ancak bunu tamamen yürekten yapın ki onların 

etkisini hissedin ve varlıklarından şüphe duymayın. Çünkü böylesine yüksek bir ruhanileşme derecesine 

sahip varlıklarda yalnızca komşuları için merhamet vardır. 

18 Bu süre zarfında ruhani dünya ne öğretti? O sadece Benim ayetlerimin açıklanmasını ve 

yorumlanmasını getirmiştir. Benim tarafımdan daha önce söylenmemiş hiçbir şeyi size açıklamadı ya da 

öğretmedi. Öğretilerimi önceden tahmin etmedi, ama yine de insanlara tezahürlerimin zamanı yaklaştıkça 

peygamber, haberci ve duyurucu oldu. 

19 Kendinizi bu varlıkların tezahürü için aklınızı sunmaya hazırladığınızda, bu yeteneğe sahip olan 

sizler onlardan onların sahip olduğu samimiyet ve gücün tezahürlerini aldınız. Ruhani kardeşleriniz 

sözlerinde ne kadar alçakgönüllülük ve Benim İşim için ne kadar itaat ve sevgi gösterdiler ve öğretileriyle 

yaşamlarınızı nasıl aydınlattılar! 

20 Şimdiden son tezahürlerimin günleri yaklaşıyor ve eğer siz ses taşıyıcıları ve söz aktarıcıları 

kendinizi hazırlamazsanız, size bırakmam gereken son vahiylerimi, talimatlarımı ve direktiflerimi 

alamayacaksınız. Ama o zamandan sonra, hazinemin sizin için sakladıklarını almak için kendinizi ne 

kadar zorlamanız gerekecek. Değerli armağanınız aracılığıyla almanız gereken şeyi ruhtan ruha alabilmek 

için liyakat kazanmalısınız. 

Ruhsal Dünyam, bu aşama sona erdiğinde, kendisini itaatkâr bir hizmetkâr olarak tanıtmayı bırakacak 

ve benim adımla çağrıldığında bile, artık insan beynini kullanmayacak ve kendisini yalnızca aydınlatmak 

ve onu çağıranlara yararlı öğütlerini aşılamakla sınırlayacak ve herkese merhamet dökecektir. 

Ruhumu vahyettiğim zamanların ya da dönemlerin her birinde her dönemi sınırladığım gibi bu günü de 

sınırladım. Ve Ruhani Ev Sahiplerim tarafından kuşatılmış olarak geldiğim bu yılda, tüm Ses Taşıyıcılarım 

aracılığıyla söylediğim gibi, 1950 yılı sondur. 

21 Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirin! Azimli olun, öğrenciler, çabalayın, öğrenciler! Yine de 

bazılarınızda uyuşukluk, bazılarınızda ise içinde yaşadığınız zamanın ve insanlar için yaklaşmakta olan 

saatin cehaletini seziyorum. Bazılarında ruhlar dünyasını çağırmaya devam etme niyetini, bazılarında ise 

kararımı geri alacağım umudunu görüyorum. Ama Benden istedikleri için ikisine de vermeyeceğim. 

22 Gözlerinizi geriye çevirin ve ruhlarınızın Musa'nın yaşam yolculuğunun sonuna geldiğinde 

etrafında olan olayları hatırlamasına izin verin. İnsanlar o adamda babanızın vücut bulmuş halini gördüler. 

Onu ruhsal açıdan güçlü, emrettiği yasa ve yönetmeliklerde adil ve bilge, savaşta cesur ve denemelerde 

sadık, inanç, enerji ve yaşam dolu biri olarak tanıyordunuz. 

Zorlu ve uzun yolculuklar sırasında halk dinlenirken, Musa izledi, ruhu Bana yükseldi ve duasında 

güçlenerek halkını düşündü ve onları sevgisiyle sardı. 
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Bu savaşta bocalarken ve güven eksikliği küfretmesine neden olurken, Musa kollarını kaldırdı ve 

Yehova'ya seslenerek kendisini izleyenler için güç ve cesaret diledi ve duasından sonra onları savaşlarında 

iyi bir şekilde neşelendirmek için kendi yanına döndü ve böylece onları zafere ulaştırdı. 

23 Onca mücadeleden, onca sınavdan sonra halk liderlerine güvenmeye başladı. Bir gün onları terk 

etmek zorunda kalacağını, her insan gibi onun da uçmak için dünyevi yaşamı terk etmek zorunda 

kalacağını düşünmediler. 

Ve Benim tayin ettiğim gün sonunda geldi. Musa'nın günleri zaten sayılıydı ve belirtilenlerden başka 

bir gün daha geçmeyecekti. Ve sonunun yaklaştığını hissederek, henüz ulaşmadıkları Kenan topraklarını 

görebileceği bir dağa tırmandı. O dağdan bakışlarıyla halkı kuşattı ve "Vaat edilen ülkeye varıncaya dek 

ilerleyin" dedi. 

24 İnsanlar önderlerinin, yasa koyucularının ve peygamberlerinin ölüm saatinin geldiğini 

öğrendiklerinde, dualarını Bana yönelttiler: "Tanrım, onu bizimle bırak, çünkü henüz Kenan'ın kapılarına 

ulaşmadık. Bizi oraya kadar götürmesine izin ver ve sonra da onu Senin koynuna götür." Erkekler ve 

kadınlar sarsıldılar, yetişkinler ve çocuklar ağladılar ama vakit gelmişti ve Lider'in yaşamı bir an daha 

uzatılmayacaktı. Ama bu, insanların acıları ve benim bedenimi gördükleri kişiye duydukları sevgi 

karşısında duygulanmadığım için değil, saatin belli olması ve öğütlerimin bilge ve geri dönülmez olması 

nedeniyleydi. 

25 Musa Bana geldi ve halk onun ardılını izledi. O zaman İsrail Musa'nın kendisine verdiği gücü 

sınadı. Engelleri fark edebildi ve kendini serbest bırakılan unsurlardan koruyabildi ve böylece 

düşmanlarıyla savaştı ve onları yendi. Zorluklara katlandı ve kendisini Vaat Edilmiş Topraklar'a götüren 

yoldan sapmadı ve Rab Musa'yı Kendisine çağırdığında haklı olduğunu kanıtladı. Çünkü görevini 

tamamlamıştı ve artık Babasının sevgi dolu göğsünde dinlenebilirdi. Halk, seçtiğim kişi aracılığıyla onlara 

verdiğim yasaya uymayı ve yaşamayı öğrenmişti. 

26 İsa üç yıl boyunca öğrencileriyle birlikte yaşadı. Etrafı onu derinden seven büyük bir kalabalıkla 

çevriliydi. Bu öğrenciler için Efendileri ilahi öğretisini vaaz ederken onu dinlemekten başka bir şey yoktu. 

O'nun adımlarını izlerken ne açlık ne de susuzluk hissettiler, herhangi bir tökezleme ya da engelleme 

olmadı, o grubu çevreleyen atmosferde her şey huzur ve mutluluktu ve yine de ─ bir keresinde özellikle 

sevgili İsa'larını düşünerek büyülendiklerinde ─ onlara şöyle dedi: "Şimdi başka bir zaman gelecek; sizden 

ayrılacağım ve siz kurtlar arasında koyunlar gibi kalacaksınız. O saat yaklaşıyor ve geldiğim yere geri 

dönmem gerekiyor. Bir süre yalnız kalacak ve sevgi ve adalete aç ve susamış olanlara gördüklerinizin ve 

duyduklarınızın tanıklığını getireceksiniz. Benim adımla çalışın ve bundan sonra sizi Ebedi Ev'de 

Kendime götüreceğim." 

27 Bu sözler öğrencilerini üzdü ve saat yaklaştıkça İsa bu duyuruyu daha büyük bir vurguyla 

tekrarlayarak ayrılışından söz etti. Ama aynı zamanda Kendisini dinleyenlerin yüreklerini, Ruhu'nun 

ayrılmayacağını ve dünyayı izlemeye devam edeceğini söyleyerek rahatlattı. Eğer kendilerini O'nun 

Sözü'nü o dönemin insanlarına teselli ve umut mesajı olarak götürmeye hazırlarlarsa, O da onların 

ağzından konuşacak ve mucizeler gerçekleştirecekti. 

28 İlahi Ruh o dönemin sona erdiğini şu sözlerle duyurdu. İsa kamu düzenini bozan biri olarak 

yargılanmak üzere kalabalıklar tarafından yakalandığında, öğrencileri tedirgin oldular ve O'nu 

suçlayanlara karşı ayaklandılar. Ama Efendi onların zihinlerini sakinleştirdi ve onlara, "Kaygılanmayın, 

çünkü benim saatim henüz gelmedi" dedi. 

     Birçoğu İsa'nın izleyicilerini dağıtmak ve hatta Efendiyi azarlamak niyetindeydi. Ancak O, Kendisini 

teslim etmesi gereken zamanı bildiğinden, bu sınavla cesaretle yüzleşebilmeleri için bu halkı hazırlama 

görevini sürdürdü. 

29 Fakat O, düşmanlarının eline teslim olduğunda, öğrencileri itiraz ederek öfkeyle şöyle dediler: "O 

neden kendisini bu şekilde teslim ediyor ve hiçbir direniş göstermiyor? O'nun kim olduğunu 

bilmeyenlerden neden kaçmıyor?" Öğrencilerden biri kılıcını çekti ve Efendiyi tutuklamak üzere 

olanlardan birini yaraladı. Ama Efendi ona döndü ve şöyle dedi: "Kılıcını kınına sok, Beni bu şekilde 

savunma! Önceden bildirilen saat geldi ve yazılanların gerçekleşmesi gerekiyor." 

30 Bu erkekler ve kadınlar Rablerini kalabalığın ortasında gördüklerinde, O'nu artık sonsuza dek 

kaybedeceklerini, O'nun İlahi Sözü'nü artık duyamayacaklarını ─Üstat'ın onları ruhani bölgelerde ikamet 

ettirdiği ve onları kendinden geçerek Cennetteki Baba'nın ayaklarına götürdüğü o günlerin sonsuza dek 
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yok olacağını ve içlerinde sadece o mutlu birliktelik ve mutluluk günlerinin anısının yaşayacağını 

hissettiler. 

31 Bu öğrenciler masum Efendileri için merhamet diliyor, O'nu yeniden özgür görmeyi, o kısa yıllar 

içinde gördükleri gibi yollarda ve köylerde vaaz vermesini umuyorlardı. Ancak O'nu seven kalabalıkların 

gözyaşları ve yalvarışları yeterli olmadı ve Efendi'nin yaşamı belirlenen saatten sonra bir an bile 

uzatılmadı. 

32 Ancak kurban tamamlandıktan ve öğrenciler günlük hayata döndükten ve kederli kalpleri 

sakinleştikten sonra çalışmaya başladılar, derin bir tefekküre daldılar ve Efendilerinin işini yarım 

bırakmadığını, tamamen bitirdiğini anladılar ─ O'nun bilinmeyen bir kişi tarafından yönetildiğini 

İşini tamamladıktan sonra geri döneceği krallık ─ bir insan ve ilahi bir elçi olarak yaşamının örnek teşkil 

ettiğini ve bunun, O'na inananların yüreklerine bir bilgelik hazinesi bırakacağı ve onlara vaat edilen 

krallığa ulaşabilecekleri yolu göstereceği bir aşama, değerli bir zaman oluşturacağını. 

33 Bir süre sonra, Efendi'nin onlara ilham verdiğine ve elçilik görevlerini yerine getirirken onlara 

mucizeler bahşettiğine dair giderek daha fazla kanıt aldılar ve kendilerini bekleyenlere O'nun sevgi 

mesajını iletmek için hazırlanıp hazırlanırken, O'nun Ruhu'nun ağızlarından konuştuğunu gördüler. Bu ilk 

öğrenciler gerçekten O'nun temsilcileriydiler ve kendilerini eğiten Kişi'yi örnek aldıkları için, O'nun 

günahkârlar arasındaki büyük işlerini tekrarladılar. 

34 Bu görevin yerine getirilmesi sayesinde Efendilerini çok daha iyi anladılar, O'nun kendilerine 

verdiği görevi yerine getirmek için aydınlanmış ve O'nun Ruhuyla dolmuş hissettiler. 

35 İsa aracılığıyla konuşan İlahi Söz, şimdi işine devam etmek üzere size geri dönen aynı Sözdür. 

Kendimi, seçtiğim erkekler ve kadınlar aracılığıyla tanıttım. Onlar, zor görevlerini yerine getirmek için 

kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilen ve bu süre sona erdiğinde aranızda yaşamaya devam edecek, 

çalışmaya devam edecek ve Benimle ruhani birlikteliğe erişmek için en büyük çabayı gösterecek olan 

insan, basit ve alçakgönüllü insanlardır. 

36 Musa sembolik olarak dağa çıktı ve yaşam yolculuğunun sonuna geldiğinde Bana yükseldi. İsa 

çarmıha gerildi ve oradan Benimle birleşmek üzere yükseldi. Ama bugün, ses taşıyıcılarım aracılığıyla 

konuştuğum Üçüncü Çağ'da, sadece Evrensel Işınımı - kullandığım araçlara inerek bu dünyayı bir 

kutuptan diğerine aydınlatan ve sarsan o güçlü ışını - geri çekeceğim. 

Her yaratık, Ruhum'un bilgeliği ve gücü olan ışığını aldı. Ve bu aşamada Bana hizmet etmiş olan ses 

taşıyıcıları, Bana tanıklık etmek için bir süre daha bu dünyada kalacaklar. 

37 Ses taşıyıcıları: Kendinizi duaya adayın, tutumlu olun ve Benim Sözümü her zaman ruhunuzda 

canlı olarak taşıyın ve Benim tezahürümün son günü geldiğinde, kendinizi Musa ile birleştirin ve bu 

saatin, Elçi'nin, Yasa Koyucu'nun, eserini Bana sunma anının yaklaştığını gördüğü saate benzediğini 

hatırlayın. Efendi'yle bir olun ve O'nun çarmıhtaki ıstırabını yaşayın ki dua edebilesiniz ve O'nun ölüm 

saatinde yaptığı gibi, "Her şey tamamlandı" diyebilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 355 
1 Şu anda dünyevi vadide toplanan siz İsrail halkını kutsuyorum ve bu halka ait olan ve ruhani 

vadide yaşayan varlıkları da kutsuyorum. Çünkü her ikisi de misyonlarını yerine getirme çabalarında tek 

bir kararlılığa sahipti: Kardeşlerinizi sevmek ve onlara hizmet etmek. Bu amaçla birleşirsiniz ve her ikiniz 

de mükemmel bir uyum içinde yaşamaya başlarsınız. 

2 Sizi çeşitli evlerde yaşamanız için gönderdim ki oralardan barışı savunabilesiniz ve kardeşlerinizin 

ruhlarına bir ışık ve adalet ışını getirebilesiniz. En büyük sınavların yaşandığı anlarda Beni izleyen ve 

kötülüğe karşı iyiliğin savaşında asker olarak savaşan o büyük halkın bir parçası olarak dünyaya geldiniz 

ve bu savaşla yüzleştiğinizde kendinizi güçlü, güvende ve kaderinizden emin hissettiniz. 

3 Sözümü anlayabilmeniz için Beni hazır bir ruhla dinleyin. Aklınız bile müdahale etmemeli ve 

Benim tezahürümün bu saatinde tüm duyarlılığınız, dikkatiniz ve şevkiniz olsun ki, sözlerimi bir rehber 

olarak yanınıza alabilesiniz ve işinizde dikkatli olabilesiniz. 

4 Siz zaten ikna olmuş durumdasınız ve görevinizi yerine getirme yolunda ilerliyorsunuz. Bilgiye ve 

ruhani yaşama dair bilgi edinme arzunuzu tatmin eden öğretilerimin her birini özümsediniz. 

5 Benden öğrenin, ihtiyacınız olan çalışma gücünü kendinize alın. Ben tükenmez bir kaynağım. 

Ancak bunu size gururla söylediğimi düşünmeyin. Çünkü her şeyin Yaratıcısı olmama rağmen, size 

alçakgönüllülüğü öğretiyorum. Bu nedenle, kurtuluşunuz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi Benden isteyin. 

Zihniniz için ışığa ihtiyacınız varsa, onu alın. Eğer niyetinizde zayıfsanız, sizi güçlü kılacağım ve size 

irade vereceğim. Eğer komşunuza karşı sevgi hissetmiyorsanız ve Benden bu yeteneği isterseniz, onu size 

vereceğim. Ancak tüm bu yeteneklere ve niteliklere en başından beri sahip olduğunuzu ve bunların sadece 

ruhunuzda uykuya daldığını, onları uyandıracak, titreştirecek ve bolluk içinde aktif hale getirecek bir ses 

beklediğinizi bilin. 

6 İnsanları eğitebilmeniz ve materyalistleri Benim öğrencilerime dönüştürebilmeniz için şu anda sizi 

hazırlıyorum. İnsan aracılığıyla verilen bu Söz insanlığın sadece küçük bir kısmı tarafından duyuldu, 

ancak herkes tanıklığınızı ve Benim tarafımdan yazılan kitabı bu ve gelecek nesiller için bir miras olarak 

alacak. 

7 Artık ruhunuzda cehalet ve baskı görmek istemiyorum. Size her boyunduruğu fethetme, bedeninizi 

doğru bir şekilde yönetme ve ruh ve bedeni yasalarımda tutma gücü veriyorum, böylece size yeryüzünde 

verdiğim yaşamın son saatinde işinizin tamamlandığını ve sizi Yüce Öteye götürecek yolun hazırlandığını 

görebilirsiniz. 

8 Yaşadığınız bu zaman dilimi geçicidir, sonsuzluğun ortasında bir andır. Bu nedenle, bunu derin bir 

ders olarak almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu, her birinizin sahip olacağı ruhani bilgelik kitabını 

oluşturan pek çok öğretiden biridir. Bu yaşamda tüm deneyimleri ve mümkün olduğunca çok sayıda 

erdemi toplayın ki yolu kısaltabilesiniz. Kat etmeniz gereken yol uzundur ve adımlarınızı hızlandırmanız 

gerekir. 

9 Vicdanınızın izin verdiğinden daha fazla toprağa bağlı kalmayın. Size sunduğu meyveleri ölçülü 

bir şekilde kullanın ki ruhani ilerleme için de yaşayabilesiniz. Tüm güzelliğiyle, size sunduğu tüm 

zenginliklerle bu hayat, en büyük mükemmelliğe sahip diğer dünyalarda yaşayacağınız hayatın yalnızca 

zayıf bir yansımasıdır. 

10 Size geçici ikametiniz için yeryüzünü verdim ve enkarne olduğunuzda bu insanlığın bir parçasını 

oluşturdunuz. Ama "bedenin" rotasına yön veren dümeni olabilmeniz ve bu büyük okyanusta istekli bir 

tekne gibi yönlendirilebilmeniz için, sizi bekleyen limana varıncaya kadar kaderinizi belirleyen işaretlere 

her zaman uyarak sizin için çizdiğim rotayı takip edebilmeniz için ruhunuza ışık verdim. 

11 Sizi bir ışık huzmesi gibi toplulukların, toplumların bağrına gönderdim ve içinde yaşadığınız bu 

küçük dünyada armağanlarınızı ortaya koymanızı, komşunuza hizmet etmenizi, yaşamlarındaki sorunları 

çözmelerine yardımcı olmanızı ve yollarında onlara rehberlik etmenizi istiyorum. Sizi akıllıca bir şekilde 

insan kardeşlerinizin iyiliği için çalışabileceğiniz bir yere yerleştirdim. 

12 Göreviniz ne kadar zor ve bir anlık şaşkınlıkla adımlarınızın yoldan çıkmasına nasıl izin 

verebilirsiniz! Bu yüzden size her zaman dua etmeyi tavsiye ettim. Günaha düşmemeniz için size "izleyin 

ve dua edin" demiştim. Size her zaman eylemlerinizde doğru ve sevgi dolu olmanızı tavsiye edecek olan 

vicdanınızın talimatlarına dikkat ederek yaşayın. 
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13 Sizler yeryüzüne Benim işime ortak olmak için geldiniz. Çünkü bu zamanda Benimle birlikte 

kötülüğe karşı savaşacak ordularla kuşatılmış olarak geleceğim yazılmıştır ve şu anda sözlerimi 

eylemlerimle doğruluyorum. Bazıları ruhani, diğerleri bedenlenmiş olan büyük varlıklar topluluğu, bu 

arındırma ve restorasyon işini tamamlamak, tüm ruhları ait oldukları yere geri döndürmek için Benimle 

birlikte geldiler. 

14 Sizi derin düşünmeye ve tövbe etmeye çağırıyorum. Sözümü son kez işiteceğiniz o zor saat, o 

ciddi gün geldi ve her türlü kirliliği üzerinizden atmanız gerekiyor, çünkü ben sizin saf ve günahtan 

arınmış olmanızı istiyorum. İyi işlerinizi birleştirin ve Bana sunun. Çünkü size onların meyvelerini 

çoğaltmanızı ve insanlığa teselli, umut ve barış mesajı olarak ulaşmalarını önerdim. 

15 Ama burada öğrencilerim olan bu halkı yargıladığımda, ulusları da yargılayacağım ve hepsine 

sevgi mirasım olan Üçüncü Ahit'i bırakacağım, böylece tüm çocuklarımla paylaştığım armağanların ve 

lütufların tadını çıkarabilirsiniz. 

16 Liderleri sert ve boyun eğmez olan, onları acımasızca acı dolu bir uçuruma sürükleyen bu uluslar, 

boyunduruğa katlandılar ve acılarına rağmen ruhları eğilmedi, gözlerini Bana kaldırmadı ya da Benden 

kurtuluş istemedi. Yine de gururlarında ısrar ediyorlar ve mağrur başları merhamet dilemek için eğilmedi. 

Bu hain savaşın zorluklarına katlanmayı tercih etti ve benim şu anda her yaratığın imtihanını atlatmasına 

yardımcı olmak için onun yolunda tezahür ettiğimden şüphelenmedi. 

17 Nefret içinde katılaşmış bu insanlık Benim varlığımı hissetmek istemedi ve tüm acılarını bildiğimi 

ve hissettiğimi ve özlemini çektiği özgürlüğü ve zaferi ona vermeye hazır olduğumu bilmiyor. 

Ama insanların umut ettiği bu malları onun "bedenine" değil, ruhuna vereceğim. Ona bedeni üzerinde, 

onu çok fazla bağlayan bu dünya üzerinde egemenlik vereceğim. Onu manevi malların sahibi yapmak için 

materyalizme karşı zafer kazanmasını sağlayacağım, Ruhum olan o bilgelik hazinesine girmesini 

sağlayacağım, öyle ki orada bilgiye olan susuzluğunu gidersin ve gerçek yaşamın bilgisine sahip olsun. 

18 Güç ve üstünlük çabalarınızı ruhun sağlıklı arzularıyla değiştirdiğinizde, işinizin size meşru 

tatminler ve sevinçler getirdiğini keşfedeceksiniz. 

19 Beni ne zaman tanıyacak ve yasalarımı nasıl yerine getireceğini bilen uyumlu ve itaatkâr bir aile 

oluşturacaksınız? O zaman şimdiden yaklaşıyor. Üzerinize gelecek sınavlardan sonra barışa dönecek ve 

karşılıklı sevgi ve saygıyı Tanrı'ya gerçek bir ibadet haline getireceksiniz. 

20 Şu anda sizi yargılıyorum ve yargım nasıl amansızsa, sevgim ve bağışlayıcılığım da her birinizde 

tezahür ediyor. Yaptıklarınızı tartarak sizi mahkûm etsem ve bu dünyanın yargıçları gibi sizi geri 

dönülmez bir şekilde hesap vermeye çağırsam ne yapardınız? Aynı anda hem Yargıcınız hem de 

Avukatınız olduğumu anlayın. Beni anlayın ve benim sizin Babanız olduğumu ve bu nedenle bütün 

olmanızı istediğimi idrak edin. Çünkü zayıflığınıza rağmen sizi sonsuz seviyorum. 

21 İnsanları bugün etkileyen ve daha sonra gelecek olan denemeler ruhlarını sağlamlaştıracak ve 

onları uygun yerlerine yerleştirecektir. Her yaratık, saflaşana ve çoktan başlamış olan ruhsallaşma çağına 

girmeye hazırlanana kadar günahlarının kefaretini ödeyecektir. Ve bu arınma dönemi sona erdiğinde, Bana 

teşekkür etmek için Bana döneceksiniz. Çektiğiniz acılardan şikâyet etmeyecek ve yalnızca yükselişiniz 

için savaşmak üzere kendinizi güçlü hissedeceksiniz. 

22 Ama acı dolu kâseni boşaltırken, Benim merhametim karşısında kendini aşağılanmış ya da 

küçümsenmiş hissetme. Benim sevgim sayesinde saf, sağlıklı ve güçlü yaratıldığınızı ve bu yüzden Bana 

dönmeniz gerektiğini unutmayın. 

23 Ruh için gerekli olan erdemleri edinmeniz için size verdiğim yaşam ne kadar zengin ve uzun! 

Yürüdüğünüz bu yolda, ruhta doğuştan var olan erdemi kanıtlamalısınız ─ama Bana değil, çünkü Ben sizi 

tanıyorum ve neler yapabileceğinizi biliyorum, ama kendinize, çünkü henüz kendinizi tanımıyorsunuz. 

24 Bugün benim şimdiki tezahürümü anlamak için yeterince hazırsınız çünkü uzun yaşadınız ve 

evrimleştiniz. Çalışmanız ve keşfetmeniz için size değerli bir sevgi mirası oluşturan öğretiler bırakıyorum: 

Yaşam Kitabı. Sayfalarının her biri, sınırlı dilinizi kullanarak ve aklınızdan yararlanarak, içine 

yerleştirdiğim bilgeliği size açıklar. Bu bilgi sizi Benimle mükemmel bir şekilde iletişim kurmaya 

götürecektir, o zaman duanız artık sözcükleri kullanmayacak, ruhani dili, içten ifadeyi, üstün ruhun 

Tanrısına duyduğu ve Benim bildiğim ve memnuniyetle kabul ettiğim sevgi gösterisini kullanacaktır. 

Benimle bu şekilde konuşmanızı istiyorum ki size geleceği açıklayayım ve talimatlar vereyim. Ama 

aldığınız bu kehanetleri ve talimatları hemcinslerinize bildireceksiniz. Bu şekilde hazırlandığınızda, kapalı 
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kalmış olan dudaklarınız açılacaktır. Büyük bir söz armağanı ortaya çıkacak ve şimdiye kadar gizlediğiniz 

şey tamamen açığa çıkacak. 

25 Başkalarının acılarını anlayabildiğiniz için şifa armağanını dileyen sizler, bu etkinliğin ortaya 

çıkışını deneyimleyecek ve dualarınız, sözleriniz ya da bakışlarınız hastalara şifa merhemi getirecektir. 

Bu dünya için barış, insanlar arasında uyum ve kardeşlik isteyen sizler, bu gücü içinizde taşıyın ve 

yolunuza barış ekin ve aynı zamanda ruhunuzu barışın eksik olduğu yerlere gönderin. Hepinizin 

aydınlanacağı ve armağanlarınızın canlanıp kendilerini tam bir berraklıkla ortaya koyacağını 

hissedeceğiniz saat şimdiden yaklaşıyor. 

26 Bu süre zarfında, bazıları ruhuna ulaşan yüksek sesli bir çan sesi gibi çağrımı duydu. Ancak 

diğerleri hâlâ İlyas tarafından her şekilde aranmaktadır. 

27 Beni farklı inançlarda ve farklı dünya görüşlerinde aradınız ama kurtarıcı gemiyi bulamadınız. 

Ama sana söylüyorum: Beni anlayabilmeniz için size yolu tekrar gösteriyor ve talimat veriyorum. 

28 Bu Üçüncü Çağ'da İlyas tarafından toplanan büyük kalabalıklardan bazıları özgür iradelerini takip 

etmeye devam ettiler. Ama diğerleri Bana inançlarını ve Beni takip etme ve Benim alanımda çalışma 

kararlılıklarını gösterdiler. 

29 Muhtaç, susamış ve aç olarak geldiniz. Ama ben size ulu ağacın yaprakları altında huzur verdim, 

sizi iyileştirdim, size berrak su ve sonsuz yaşam ekmeği verdim. 

30 Kazazedeleri denizin çalkantılı dalgalarından kurtarmak için yüreklerindeki gerçekle yola çıkan 

sizlere ne mutlu! 

31 İnsanlar, sizin aracılığınızla Kendimi büyük ölçüde tanıttım, sizi en iyi yiyeceklerle besledim, size 

paha biçilmez değerde bir mücevher emanet ettim, size lütuf giysisi verdim ve dikenleri hissetmemeniz 

için ayaklarınıza ayakkabılar sağladım. Siz Bana şöyle diyen küçük bir çocuksunuz: "İlahi Efendi, Senin 

öğretini kalbimde taşıyacağım ve insanlığa aktaracağım. Bu ışığı dünyaya getirecek olan Senin elçin 

olacağım." 

32 Efendi sana diyor ki: İkinci Çağ'ın öğrencileri gibi olabilmeniz için sizi hazırladım ve yasamı size 

emanet ettim. 

33 Ruhunuz artık karanlıkta kalmasın diye size esenliği, Kutsal Ruh'un ışığını verdim. 

34 İnsan zihni aracılığıyla size bahşettiğim tezahürler ne kadar da hoş. İlham, bu kalplerin 

derinliklerinden ışık saçan bir meşale gibi fışkırır. Onlara şekil vermek ve içlerinden en saf ve berrak 

suyun fışkırmasını sağlamak için her zamankinden daha fazla çalıştığım kayalardır. Onlar size Sözümü 

ilettiğim kanallardır. 

35 Tutkularınızdan, hırslarınızdan, ayartmalarınızdan sizi dinlendirmek için yolculara gölgesini veren 

bahara, dalları iyi meyvelerle dolu ulu ağaca bakın. Sözlerimi duyup da Beni tanımayanlar sağır ya da kör 

değildir. 

     Eğer Beni işitir ve bu ışığın ruhunuzda olmasına izin verirseniz, Beni çabucak anlayacak ve Beni 

tanımayanlar için Benden nasıl isteyeceğinizi bileceksiniz. 

36 Ruhsallaşmaya yönelin ve düşüncelerinizdeki karanlığın yok olduğunu ve güzel bir ışıkla 

aydınlandıklarını deneyimleyeceksiniz. Baba'dan ilham alacaksınız ve onun ışımalarını hissedeceksiniz, 

böylece insanlığa berrak bir ayna gibi olacaksınız. O zaman yüzleriniz başkalarına karşı neşe ve nezaket 

yansıtacaktır. 

37 İyilik yaptığı zaman övünmeyen kimseye ne mutlu, çünkü o ahirette hazine kazanacaktır. İşlerimde 

yaptıklarınız için ödeme beklemeyin. Çalışmalarınız için size ödeme yapanın Ben olmama izin verin. 

38 Size tekrar birbirinizi sevin diyorum, çünkü farklı ırklardan ve renklerden olsanız da Baba'nın 

gözünde tek bir çocuksunuz. 

39 Sizler Baba'dan gelen ruhlarsınız, onlara şefkatimi bahşediyorum ve Efendi olarak hatalarınızı 

düzeltmek ve sizi öğrencilerime dönüştürmek için size talimatlar veriyorum. 

40 Size geçmişte verdiğim sözü bugün yerine getiriyorum. Sizi hak ettiğiniz acıdan kurtarmak ve 

uluslardan uluslara, bir dünyadan diğerine birbirinizi sevmenizi hatırlatmak için tekrar geldim. 

41 Sizi bu nedenle çağırdım ey insanlar, tüm uluslarda esenliğimin, ışığımın ve sevgimin habercisi 

olasınız diye. Sizler, çağrısıyla insanlığın uyanacağı trompeti çalacak olan elçilerimsiniz. Siz, sesi her 
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ruhta ve her kalpte yankılanacak olan ruhani bir çan gibisiniz. Yeryüzünün her yerine mutluluk getiren 

insanlar olabilmeniz için sizi şu anda bu şekilde hazırlıyorum. 

42 Ne mutlu görevini yerine getirirken insan hayatını kaybedene, çünkü onun ruhu Bana mutluluk ve 

zaferle dolu olarak gelecektir. 

43 1950'den sonra Kendimi size ruhtan ruha tanıtmaya devam edeceğim. Göreviniz o zaman 

bitmeyecek. Öğretilerimi uygulayacaksınız ve Üstadınız gibi öğretilerimi yayacaksınız. Örnek olarak 

öğreten ve insanlığa Müjde'yi getiren iyi öğrenciler olmalısınız. 

44 "Altın tüyler" tarafından yazılmış olan öğretilerimi tüm saflığı ve berraklığıyla duyuracak ve tüm 

bu metin sayfalarından insanlara duyurmak için bir kitap çıkaracaksınız. Bu, şu anda Kutsal Ruh olarak 

Baba tarafından insanın zihin organı aracılığıyla yazdırılan Üçüncü Ahit'tir. Bu kitapta size öğretilerimi 

hece hece veriyorum ki, onları kavrayıp uygulayabilesiniz. 

Bu şekilde konuşacağım zaman zaten kısadır. Ama hazırlandığınızda ve kalbiniz Benim İlahiliğim için 

bir sığınak olduğunda, Ben içinizde yaşayacağım. 

45 Işığın çocukları olabilmeniz için size öğretilerimi veriyorum. Yarın öğretmen olabilmeniz için size 

bilgeliğimi veriyorum. Çünkü bitkin, aç ve susuz olan, yalnızca bir bardak acı boşaltmış olan o 

kalabalıkları kabul edeceksiniz. Siz öğrencilerime düşen, bu acı kadehi onların dudaklarından almak, 

onlara iyilik ve esenlik vermek ve onları kurtuluş limanına götürmektir. Kalkın, tek bir beden oluşturun ve 

Beni sevmek ve insanlığa hizmet etmek için tek ve aynı iradeye sahip olun. 

46 Onların lekelerine ve günahlarına bakma, çünkü daha İkinci Çağ'da bağışlamayı öğrettim. 

Unutmayın: Günahkâr ayaklarıma kapandığında, onu kınayanlara şöyle dedim: "Aranızda günahsız olan 

ilk taşı atsın." Sonra onlar vicdanın sesini duydukları için dehşete kapıldılar. O kadın başını kaldırıp 

baktığında ona şöyle dedim: "Seni suçlayanlar nerede? Evinize dönün ve bir daha günah işlemeyin." 

Sevgili öğrenciler, siz de hemcinslerinizi yargılamayın, çünkü yaptıklarınızı yalnızca ben yargılayabilirim. 

47 Ruh Bana bir kar tanesi kadar saf gelmelidir. Kendinizi hazırlayın, kutsanmış insanlar, öyle ki artık 

bu Sözü almadıktan sonra kendinizi yetim hissetmeyin, Beni kalbinizde taşıyın ve Benimle ruhtan ruha 

iletişim kurun. 

48 Her zaman size yolu gösterdim, İlahi İşimde birleşebilmeniz için ruhunuzu aydınlattım. 

49 Bazılarınız bu Üçüncü Çağ'da onayladığım Yasayı insan aklı aracılığıyla yerine getirdiniz. 

Dünyaya gösterdiğim örnek siz oldunuz. Ama diğerleriniz yollarında durdu. 

50 Bana soruyorsunuz: "Üstat, yaşamımda liyakat kazanmak için izlemem gereken yol nedir?" Ve 

cahil kalmamanız için size yorulmadan öğreten Üstat olarak, size ışık verdim, size ilham verdim ve 

koridorumda çalışabilmeniz için vicdanınız aracılığıyla sizinle konuştum. 

51 Kendinizi güçlü hissedebilmeniz, kendinizi zorlayabilmeniz ve yorulmadan çalışabilmeniz için 

size ulu ağacın meyvelerini bol bol veriyorum. 

52 Hiçbir eksiğiniz kalmasın diye ruhunuzu merhametimle doldurdum. Susuzluğunuzu ve açlığınızı 

Sözümün özüyle giderdim ve Eserimi paha biçilmez değerde bir mücevher olarak ellerinize emanet ettim. 

53 Bazılarınız ışık yolunu katettiniz ve bu yolda kendinizi tazelediniz. Diğerleri yanlış yollara sapmış, 

acı ve yorgunluk hayatlarını istila etmiştir. 

54 Seçtiklerimi ırklarına, renklerine, sosyal sınıflarına veya konumlarına bakmadan, zekalarını eğitip 

eğitmediklerine veya eğitimsiz ve beceriksiz akıl organlarına sahip olup olmadıklarına bakmadan 

çağırdım. Onları dünyadan seçtim ve aracılıkları aracılığıyla Kendimi tanıtmak için ışığımla ve lütfumla 

hazırladım. Dünyadan bıkmış ve hayal kırıklığına uğramış erkekleri, kadınları, çocukları ve yetişkinleri 

aradım. 

Acı bir kadeh içen kadınları arındırdım, onları teselli ettim ve hizmetkârlarıma dönüştürdüm. Bu 

Üçüncü Çağ'da dünyanın yozlaşmasıyla yok olan gençler için bir sınır belirledim. Onlara soframın 

yemeğini verdim ve bu zamanda işçilerimin, öğrencilerimin sayısını artırmaları için onları davet ettim. 

55 Kendinizi Benim hizmetime adadınız ve yaşam yolculuğunuzun hedefine ulaşmanız için Benden 

yardım istiyorsunuz. Sizi cesaretlendiriyor, size yardım ediyor ve Bana ulaşmanız için ruhunuzu ve 

bedeninizi güçlendiriyorum. 

56 Uçuruma düşmek üzereyken ve aç kurda yem olmak üzereyken sizi kurtardım. Bazılarınız size 

olan büyük sevgimin farkına varıyor ve adımı övüyor. Ama diğerleri Bana yalnızca kendileri için 

yarattıkları acıyı sunuyorlar. 
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57 Bazılarınız Bana hizmet etmek için yeryüzündeki varlığınızın süresini uzatmamı istiyor. Ama 

diğerleri Bana yorgun ayaklarını ve bu hayatın cilveleriyle yaralanmış yüreklerini gösterirler. Ama sana 

söylüyorum: Hepinizi bu gezegende yaşamanız ve ruhunuzun ilerlemesi için liyakatli işler yapmanız için 

gönderdim. 

58 Size doğrusunu söyleyeyim: Günahkârları kurtarmaya geldim. Bazılarınız Benim öğretilerimi takip 

etme kararlılığına sahipsiniz. Ama diğerleri kendi isteklerine göre yaşar ve acılarını Bana sunarlar. Ama 

Baba size şöyle der: Çocuklarım, Benim öğretilerimi izlemediğinizi ve bu nedenle Benim İsteğim 

olmamasına rağmen acı çektiğinizi kabul edin. İlyas'ı, sizi bir kez daha koyunların önüne getirmek için 

patikalarda, çalılıklarda arayan yorulmak bilmez bir çoban olarak tanıyın. 

59 Çoban kollarında dinlenmenize izin verir ve sizi benim huzuruma getirir. Sonra sürüsü için dua 

eder ki, bir kez daha merhametimi, bağışlamamı ve kutsamamı alabilesiniz. 

60 Bu gün Benden ne istiyorsunuz, size vermeyeceğim neye ihtiyacınız var? 

Bana sizi bağışlamamı ve savaşta sizi cesaretlendirmemi söylüyorsunuz ─ dahası, acı çektiğinizi ve 

teselliye ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz. Hiçbir şey Benim tarafımdan fark edilmez. Adımlarınızı 

takip ettim ve içinizdeki her şeyi bilmek için bir hırsız gibi kalbinize girdim. Benden istediğiniz her şey 

size verilecektir. 

61 Benim Varlığımı ruhen arayan sizlerin dışsal bir kült gerçekleştirmeye, ayinlere ve törenlere 

katılmaya ihtiyacınız yoktur. Sözümü size duyurmak için toplanmanızı istediğim bu mütevazı buluşma 

yerlerine geliyorsunuz ve burada Beni bulmak için kendinizi yükseltiyorsunuz. 

62 Şu anda İkinci Çağ havarilerimi kendilerine örnek alacak iyi niyetli ruhlar arıyorum. Bugün Ben 

insan olmaya gelmedim ve Benim tezahürüm inceliklidir. Bu nedenle, Benden gelen her işareti ya da 

imayı algılayabilmeniz için kendinizi hazırlamalı ve arındırmalısınız. 

63 İlyas'ı örnek alın; yorulmak bilmeyen, savaşan ve halkın ruhunu hazırlayan bir çoban. Zor 

görevinde ona yardımcı olun ve yeteneklerinizi keşfettiğinizde sevinin. Ruhun gözlerini açın ve bu 

dünyada zaten başkalarının ─ruhani dünyaların─ mükemmelliğini görün. 

64 Yüce varlıkların, doğruların yaptığı gibi, görevinizi yerine getirmenizin haracını Bana verin. İşimi 

yüzeysel olarak incelemeyin, çünkü o zaman onu anlamayacak ve mükemmelliğini keşfedemeyeceksiniz. 

Bunu insanlığa bırakacağım Üçüncü Ahit olarak kabul edin ve geçmiş zamanlarda da sizinle aynı sevgiyle 

konuştuğumu hatırlayın: İlk Çağ'da insanlarla konuştuğunda doğruluk sesiyle Yehova ─ sonra kurtarıcı 

Sözüyle İsa ve bugün de Yorgan Ruhu insan ruhunu tek bir yola yönlendirmiştir. Her zaman üzerinizde 

parıldayan tek ve aynı İlahi Ruh'tur. 

65 Yalnızca acılarınızdan kurtulduğunuzda Beni sevdiğinizi söyleyip sonra da ayrılmayın. Hava sert 

olduğunda bile çiçeklerin güzelliklerini ve kokularını nasıl koruduklarını görün. Böylece siz de Beni 

seveceksiniz ─ hem barış günlerinde hem de sıkıntı günlerinde. 

Kıssa 

66 Genç bir adam sorunlu bir denizde bir teknedeydi. Ancak dalgaların şiddetine rağmen tekne sakin 

kaldı. 

O genç adam bu denizin ortasında bir gemi kazazedesi gibi görünen on iki basit adam keşfetti. Onları 

kayığına aldı ve onlara şöyle dedi: "Sizi limana götüreceğim ve ihtiyacınız olanı vereceğim. Bu adamlar 

Kurtarıcılarının önünde diz çöktüler ve ona teşekkür ettiler. Ama ruhlarında onunla birlikte olmaya layık 

olmadıklarını hissediyorlardı. 

Genç adam onları böyle görünce onlara şöyle dedi: "Ben günahkârları kurtarmaya geldim, lütfumla 

onları zengin etmek için yoksulları aradım. Hastaları arıyorum ki onlara 

Sağlık versin." 

Kazazedeler bu sözleri duyduklarında, kendilerini denizin çalkantılı dalgalarında yok olmaktan 

kurtaran gencin kim olduğunu anladılar. Sonra ona şöyle dediler: 

"Tanrım, yeni bir günün ışığı bizim için ve ihtiyacı olan herkes için doğdu." 

Genç adam onlara şöyle dedi: "Şimdi size bu sıkıntılı denizi geçmenizi emrediyorum. O zaman 

kurtarılan on iki kişi, o teknenin yolunda çalkalanan dalgaların kurtarıcılarının sesiyle yumuşak ve itaatkâr 

hale geldiğini gördüklerinde hayrete düştüler. 
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Bir buyruğa, bir yasaya itaat etmeyen, günahkâr ve muhtaç hale gelen bu kazazedeler tövbe ettiler ve 

O'na, "Rab, bize talimatını yeniden ver" dediler. 

O zaman Rab onlara içinde mükemmel bir talimatın yazılı olduğu açık bir kitap gösterdi ve şöyle dedi: 

"Kazazedeleri kurtarmanız için bu gemiyi size emanet ediyorum." Bu görevi sevinçle kabul ettiler ve bu 

görevi yerine getirmek için itaatkâr olacaklarına yemin ettiler. 

O teknenin yolunda, o denizde batanlar kurtarıldı ve o adamlar Rab'bin onlara verdiği güce ikna olarak 

hayrete düştüler.  

Benzetmenin sonu 

67 Üstat size gerçeği söylüyor: Dünya ahlaksızlığının doruğuna doğru ilerlerken, bu Üçüncü Çağ'da, 

size emanet ettiğim Öğreti aracılığıyla sizi bu tekneye kurtarmak için sizi çağırdım, böylece onu insanlığa 

gösterebilirsiniz. 

68 Bu öğretiler döneminden sonra dünyadaki görevinizi yerine getirebileceksiniz. Koruyucu 

melekleriniz size eşlik edecek ve normunuz iman ve doğruluk olacak. Cehaletle amansızca mücadele 

etmeli, ama aynı zamanda zor göreviniz olan öğretme ve düzeltme işinde merhamet ve sabırdan 

yararlanmalısınız. 

69 Dualarınızı anlıyorum, isteklerinizi duyuyorum, arzularınızı ve umutlarınızı biliyorum ve size 

diyorum ki: Rahat olun, hiçbir şey eksik olmayacak. Ruhani görevinizi yerine getirmeniz için gerekli tüm 

araçlara sahip olacaksınız ve bedeninizin korunması için size ihtiyacınız olanı vereceğim. 

70 Bu lütuf sabahında sizi kutsuyorum. Ben onları şimdi ve sonsuza dek kutsarken, içten dualarınız 

ulusları saran bir örtü gibi olsun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 356 
1 Benim geleceğime inananlar sizlersiniz. Bunlar benim tezahürümün son yılları ve siz hala beni 

dinlemek için aceleyle geliyorsunuz, sanki bu günler benim öğrencilerim olmaya başladığınız günlermiş 

gibi. 

2 Bu süre zarfında pek çok kişi çağrıldı, ama yalnızca birkaçı Beni izledi. Ama hepsinin üzerine 

Ruhumun ışığı indi. Eğer o İkinci Çağ'da "Ne mutlu görmeden iman edenlere" dediysem, şimdi de size 

tekrar ediyorum: "Ne mutlu görmeden iman eden, Beni izleyen ve sebat edenlere!" 

3 Yine de size şunu söylemeliyim ki, Benim tezahürüm ve bu formdaki varlığım kimseyi 

şaşırtmamalı, çünkü bu zaten Benim tarafımdan İkinci Çağ'da kehanet edilmiş ve vaat edilmişti. Sizi 

şaşırtmadım, niyetim bu değildi. Eğer benim gelişime şaşırdıysanız ve birçok kişi benim tezahürümü 

öğrendiğinde şaşırdıysa, bunun nedeni ruhsal olarak derin bir uykuya dalmış olmanızdı. Çünkü sen uyanık 

değildin. 

4 İkinci Çağ'daki ayrılışımdan sonra, bana inananlar arasında nesilden nesile geri dönüşüm 

bekleniyordu. Ebeveynlerden çocuklara ilahi vaat aktarıldı ve benim sözüm, dönüşümü deneyimleme 

özlemini canlı tuttu. 

Her kuşak, Rablerinin sözünün kendilerinde gerçekleşeceği beklentisiyle kendisinin üstün yetenekli 

olduğuna inanıyordu. 

5 Böylece zaman geçti ve nesiller de geçti ve kalplerden sözüm giderek daha fazla bastırıldı ve insan 

izlemeyi ve dua etmeyi unuttu. 

6 Yüzyıllar geçti ve insanlık artık en beklenmedik anda gelebileceğimi bile beklemediğinde 

─insanlar gerçekten en uzak olduklarında─, sözümü yerine getirerek ruhani varlığımı hissettirdim. 

7 Kendimi bu zamanın insanlarına tanıtmak için seçtiğim biçim birçok kişiyi şaşırttı ve hatta geçmiş 

vahiylerim üzerinde düşünmeden onu kınamaya teşvik etti. 

8 Size söylüyorum ki, Kendimi göstermek için seçeceğim herhangi bir biçim, Beni kabul etmeye 

hazır olmayanların kafasını karıştırırdı. Ama uyanık ve hazır olan kişi için, Benim tezahürüm için 

kullanacağım hiçbir biçim onu şaşırtmazdı, çünkü Beni her tezahür biçiminde hissederdi. 

9 Bu zamanda Bana inanan herkes ─Beni hisseden herkes ve Beni izleyen herkes─ gerçekten, size 

söylüyorum, ruhsal olarak Beni beklediler. Farkında olmadan Benim dönüşümü aradılar ve Sözümü 

beklediler. 

10 O günlerdeki vaadim tek bir halk için değil, tüm insanlık içindi; işte bu nedenle bugün size 

ışığımın yalnızca ses taşıyıcılarının anlayış organı aracılığıyla Beni duyan bu kalabalıklara inmediğini, 

aynı zamanda yeni bir zamanın gelişini onlar için algılanabilir kılmak amacıyla Kendimi tüm insanların 

yolunda binlerce şekilde gösterdiğimi söylüyorum. 

Size şunu da söylemeliyim ki, Beni bir günden diğerine ve bir yaşamdan diğerine bekledikleri halde, 

Beni sizin sahip olduğunuz biçimde gördüklerinde varlığıma inanamayan ve ayrılanlar oldu. Neden?: 

Çünkü uzun bir süre boyunca hayal güçlerinde benim seçtiğim gibi olmayan bir tezahür biçimi yarattılar. 

11 Kararlarımın ve ilhamlarımın herhangi bir insan tahmininin veya hayal gücünün ötesinde olduğunu 

anlayın. 

12 İşlerimin, insanın hakikat ve mükemmellik olarak kavrayabileceğinin üzerinde olduğuna dair size 

pek çok kanıt verdim. 

13 Bazı insanların kafasını en çok karıştıran şeylerden biri, Benim öğretilerimin sınırlı insan aklı 

organları aracılığıyla ifade edilmesidir. Ama bu nedenle sinirlenenler Sözüme nüfuz etmeye çalışsalardı ─ 

gerçekten, size söylüyorum, öğretimi dinlemesi için tam olarak eğitimsiz ve hatta saf olmayan bir insanı 

seçmemin nedenlerini çok geçmeden keşfederlerdi. O zaman bu yolu seçmemin nedenlerinin Benim 

sevgim, Benim adaletim ve ebedi Yasa olduğunu keşfedeceklerdi; bu sayede insan ruhu Babasıyla 

doğrudan iletişim kurabilecekti, ruhun niteliklerinin ve bedenin yetilerinin aynı anda katılacağı bir iletişim 

biçimi. 

14 Günahkâr olduğunu bilen bir kişinin kendisini böyle bir lütfa sahip olmaya layık görmemesi 

doğaldır. Ancak varlığınızın ötesini gördüğümü ve kusurlarınızın üstünde olduğumu da bilmeniz doğru 

olur. 
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15 Sizler Benim bir parçam olduğunuza göre, yaptığım tek şeyin, Bende yaşayabilmeniz için 

kendinizi arındırmanıza ve mükemmelleştirmenize yardım etmek olduğunu anlayın. 

16 Artık başkalarının günahkârlar için sevap kazanması uygun değildir. O zamanlar çoktan geçti, 

ancak bu değerler örnek olarak mevcut. 

17 Bugün kurtuluşu için sevap kazanan günahkârın kendisi olacaktır. Onun rehberi, öğretmeni, 

kurtarıcısı olmak istiyorum. 

18 Yeryüzünde ne zaman ebeveynler sadece iyi çocukları sevmiş ve kötü olanlardan nefret 

etmişlerdir? Onları en çok inciten ve acı çektiren kişilere karşı en sevgi dolu ve şefkatli olduklarını ne 

kadar sık gördüm! Sizin benimkinden daha büyük sevgi ve bağışlama işleri yapmanız nasıl mümkün 

olabilir? Üstadın öğrencilerinden bir şeyler öğrenmesi gerektiği ne zaman görülmüştür? 

19 Bu nedenle, hiç kimseyi Kendime layık görmediğimi ve bu nedenle kurtuluş yolunun sizi sonsuza 

dek yürümeye davet ettiğini bilin; tıpkı krallığımın ışık, barış ve iyilik olan kapılarının, Yasa'dan ve 

Gerçek'ten uzak olanların gelişini beklemek üzere sonsuza dek açık olması gibi. 

20 Tüm bunlardan dolayı, günahkâr yaratıkların arasından, Sözümü duyurmak için araç olarak 

kullanacağım kişileri seçmek istedim. 

21 Bu hizmet için seçtiğim kişiler arasında ne kadar çok gerçek yenilenme vakası var! Din 

değiştirmenin ve tövbe etmenin ne kadar çok kanıtı var! 

22 Geri dönüşümün ruhla olacağını bildirmiştim ve bu yüzden bu zamanda bunu yerine getirdim. 

Aradığım insanlar olduğuna göre, Kendimi tanıtmak için neden insan olmayan başka bir araç 

seçmeliydim? Bu kalabalıkların kendilerini biraz ruhsallaştırmaları yeterliydi ve duyarlılıkları Benim 

varlığımı ve özümü algılamalarını ve bu tür bir tezahürü doğru ve doğal bulmalarını sağladı. 

23 Size söylemeliyim ki, herkes varlığımın hissini ilk andan itibaren deneyimleyebilecek yeterli 

hassasiyetle gelmedi. Çünkü bazıları bu ışığı görmek ve Sözümün özünü kavramak için uyanık bir ruhani 

bakışla gelirken, diğerleri araştıran fiziksel gözlerle geldiler, bu nedenle yargıları, değerlendirmeleri ve 

gözlemleri yüzeysel oldu, her zaman sadece dışsal olanla ilgilendiler. Çünkü kelimenin anlamını ya da 

özünü aramak yerine, dilin az ya da çok doğruluğuna karar verdiler ve sonra da ses taşıyıcılarının hayatını, 

yaşam biçimlerini, konuşma tarzlarını ve hatta kıyafetlerini sorguladılar. 

24 Bu sonuncular, elbette, bu İşle ilgili olarak sadece acemi olanlarda kusurlar keşfetmek zorunda 

kaldılar ve sonra öğretime dair tüm gerçeği reddettiler; birinciler ise, sadece insan olduklarını ve bu 

nedenle hata yapabileceklerini ve sadece bu Sözün anlamının, özünün peşinde olduklarını düşünerek, 

hizmetkarlarımın hatalarını, sınırlamalarını ve yoksulluklarını görmezden geldiler, bu yüzden bu 'bukette' 

Ruhumun varlığını buldular. 

25 Sözlerime gereken dikkati göstermeyen ya da içeriklerini derinlemesine araştırmayan kişi, onların 

hakikatini asla bulamayacak, tüm şüphelerini açıklığa kavuşturamayacak ya da çözüme 

kavuşturamayacaktır. 

26 Öğrencilerim arasında en ufak bir hata ya da şüphe kalmasın diye, her şeyi bizzat sözümle 

açıklayan Benim. 

27 Size ne kadar sık bu kelimenin özünü, dilinizin insan biçiminin ötesindeki anlamını aramayı 

öğrenmenizi söylediğimi hatırlayın. Size Söz'ün dünyevi biçiminden rahatsız olmamanızı söylediğimi 

hatırlayın, çünkü o zaman onun anlamını bulamazsınız ve Kendimi günahkârlar, eğitilmemiş zihinlere 

sahip, eğitimsiz ve çalışmayan insanlar aracılığıyla tanıttığımı her zaman göz önünde bulundurmanız 

gerekir, böylece Söz'ün dış biçimine çok fazla önem vermezsiniz ve Benim tezahürüme sahip olduğu 

gerçeği atfetmeyi ve bu bedenlere onlara ait olanı atfetmeyi öğrenirsiniz. 

28 Herkesin ışığımı aramadığını ya da öğrenci olmak için çabalamadığını kabul edin. 

Şimdi neden pek çok kişinin Bana sırtını döndüğünü ve işçilerimin ellerinde hayal kırıklığına 

uğradıklarını iddia etmeye devam ettiklerini öğrenin! 

29 Onlar, tükenmez hakikatin kaynağına gitmiş ve doyasıya içmeye tenezzül edememiş susamış 

kalplerdir. İçlerinde çok büyük bir boşluk vardır ve ruhlarının ihtiyaç duyduğu şeyi bulamadan aramaya ve 

çağırmaya devam ederler. Ama bir gün bu yola tekrar yaklaşacaklar ve o zaman acı deneyimleri onlara 

Beni artık dışta değil, daha derinde aramalarını söyleyecek. Döndüklerinde, Beni hararetle dinlemiş 

olanlarda bilgeliğin parladığını göreceksiniz ─ Üstatla birlikte kalmış olanlarda ve inançları ve 
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ruhanileşmeleri için üzerlerine dökülen ışıkla ödüllendirilenlerde, onlara büyük gizemleri ve öğretileri ifşa 

edenlerde. 

30 Siz Benim tezahürüme tanıklık etmeye gelmeden önce hepinizi sınadım. Size Varlığıma tanıklık 

etme fırsatı versinler diye öğrencilerimin her birine hikmetli kanıtlar gönderdim. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim: Bazıları çağrıma sadık, alçakgönüllü ve itaatkâr olurken, diğerleri de Beni duymalarına 

rağmen inançsız, iradesiz kaldılar ve çoğu zaman gurur, nefret ve hatta isteksizlikle doldular. Zihin 

bulanıklaştığında ve kalp zehirlendiğinde ruh neyi kabul edebilir? Böyle bir kişi yalnızca kusurları 

görecektir. 

31 Hepinizi test ediyorum. Beni sürekli izleyenleri de sınıyorum ki, tüm varlıkları güçlensin ve ─Eğer 

Sözüm artık bu yolla işitilemiyorsa─ Sözümün içerdiği bilgeliğe sahip olsunlar ve aynı zamanda bu 

öğretiyi gerçek saflıkla yaymak için gereken tüm güce sahip olsunlar. 

32 Öğrencilerim, artık Beni şu anda duydukları gibi duymadıklarında, örneklerinin çok önemli 

olacağına ikna olmalıdırlar. Çünkü o zaman diğerlerine işleriyle öğretenler mükemmel öğrenciler 

olacaktır. Sözüme verdikleri tanıklığa her zaman eylemlerin eşlik etmesi gerektiğini bilmelidirler. 

33 Yarın, bu halk için tanıklık zamanı geldiğinde, halkım sözümü yaşamazsa ─ işlerini gerçeğime 

uydurmazlarsa, ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, sözlerimi tekrarlamanın onlara hiçbir yararı 

olmayacaktır. 

34 Sözlerimi kalplerde hissedilir kılma arzusuna sahip olan her kim olursa olsun, kendini sevgiyle 

giydirmeli, merhametle dolmalı, tevazu ve sabırla donanmalı, affetmeye hazır olmalı ve hemcinslerinin 

acılarını hafifletmek için iyi niyetli olmalıdır. O zaman en katı ve en isteksiz yüreğin, öğrencilerimin 

yüreğinde etkili olan sözlerimle nasıl sarsıldığını ve harekete geçtiğini deneyimleyecektir. 

35 Hemcinslerinizin birçoğunun bu sözü işitmekte sebat etmemesinin nedeninin sizin kusurlarınızı 

keşfetmeleri olduğunu bildiğinizden, örneğinizin onlar üzerinde çok etkili olduğunu bilerek, kendinizi 

yasamı ihlal etmekten elinizden geldiğince caydırmaya çalışın. 

36 Kendinizden memnun hissetmenizi istiyorum, vicdanınız sizi asla suçlamasın çünkü 

hemcinslerinizden herhangi biri, ona İşimin saflığını ve gerçeğini nasıl göstereceğinizi bilmediğiniz için 

doğru yoldan saptı. 

37 İkinci Çağ'da kalabalıklara konuştuğumda, Sözüm ─anlam ve biçim bakımından mükemmel─ 

herkes tarafından duyuldu. Kalplere nüfuz eden bakışlarım, her birinin içinde sakladığı her şeyi keşfetti. 

Bazılarında şüphe vardı, bazılarında inanç, bazılarında ise korku dolu bir ses Benimle konuştu: Acıları 

yüzünden Benden bir mucize bekleyen hastalardı bunlar. İnsanlara cennetin krallığını getirmek için 

Baba'dan geldiğimi söylediğimi duyduklarında alaylarını gizlemeye çalışanlar vardı ve ayrıca Bana karşı 

nefret ve Beni susturma ya da ortadan kaldırma niyetini keşfettiğim kalpler de vardı. 

38 Benim gerçeğim karşısında sarsılanlar kibirli Ferisilerdi. Çünkü Sözüm bu kadar açık, bu kadar 

sevgi dolu ve bu kadar rahatlatıcı olmasına rağmen ─her zaman güçlü işlerle doğrulanmasına rağmen─ 

birçok insan Beni İsa'ya göre yargılayarak, yaşamımı araştırarak ve dikkatlerini giysilerimin 

alçakgönüllülüğüne ve maddi mallardan mutlak fakirliğime çevirerek varlığımın gerçeğini keşfetmek 

istemeye devam etti. 

Ama Beni kınamakla yetinmeyip, öğrencilerimi de kınadılar; konuşup konuşmadıklarını, yolumda 

yürüyüp yürümediklerini ya da sofraya oturup oturmadıklarını yakından izlediler. Ferisiler bir keresinde 

öğrencilerimin sofraya oturmadan önce ellerini yıkamadıklarını gördüklerinde ne kadar üzülmüşlerdi! 

Bedenin temizliğini ruhun saflığıyla karıştıran zavallı kafalar! Tapınaktaki kutsal ekmeğe dokunduklarında 

ellerinin temiz ama yüreklerinin çürümüşlükle dolu olduğunun farkında değillerdi. 

39 Dünyada vaaz ettiğim sürece, öğrencilerimin zaten efendi olduklarını ya da sözlerinin dinlenmesi 

gerektiğini asla söylemedim. Onlar hâlâ Sözümün ışığıyla büyülenmiş, Beni isteyerek izleyen, ama yine de 

hatalar yapan öğrencilerdi, çünkü değişmeleri ve daha sonra insanlara örnek olmaları zaman aldı. Onlar 

hâlâ ilahi aşkın keskisiyle yontulmakta olan kayalardı, öyle ki daha sonra onlar da taşları elmasa 

dönüştüreceklerdi. 

40 Size öğrencilerimin hatalar yaptığını söylediğimde, kalabalığa konuştuğum ve aralarında ellerinde 

ya da kucaklarında küçük çocukları olan bazı kadınlar olduğu için, öğrencilerimin çocukların Beni taciz 

edebileceğini düşünerek, o annelere çocuklarıyla birlikte gitmelerini söylemek gibi bir hata yaptıklarını 

hatırlayın, çünkü Benim Sözümün yalnızca yetişkinler için olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü sözümün ruh 
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için olduğunu, ister yaşlı, ister olgun, ister genç, ister çocuk olsun, cinsiyetin ruhla bir ilgisi olmadığından, 

kadın ya da erkek için aynı olduğunu bilmiyorlardı. 

41 Küçük çocuklarını kutsaması için İsa'ya yaklaşan anneler ne kadar acı çektiler ve havarilerimin bu 

davranışı karşısında, sözlerimle yaydığım merhamet ve sevgiden nasıl da şüphe ettiler! Bu yüzden onlara 

sesimi yükselterek, "Bırakın çocuklar Bana gelsin" demek zorunda kaldım. 

42 Bu hataları öğrencilerime ders vermek için kullandım. Zeytin Bahçesi'nde tutuklandığımda, 

öğrencilerimden biri olan Petrus, Beni savunmaya çalışırken, Başkâhinin hizmetkârına bir kılıç darbesi 

indirdi. Sonra dedim ki, "Kılıcını tekrar kaldır. Çünkü kılıç kuşanan herkes kılıçla yok olacaktır." 

43 Öğrencilerimden ayrıldım ve onlar da benim yerimde kalarak eserleri ve sözleriyle tanıklık ettiler. 

Ruhum onları ışıkla doldurdu ve tohumumun tüm dünyaya yayılmasına hizmet edecek ve bir sevgi, 

alçakgönüllülük ve yücelik örneği olarak kalıcı olacak tüm bu işler için onlara ilham verdi. Onlar artık 

çelimsiz çocuklar değillerdi ve kendilerini Efendilerinin yeryüzündeki değerli temsilcileri olan ateşli 

öğrencilere dönüştürmüşlerdi. Kararsızlık, şüphe ve yanılgı yerini, her eserlerinde ikrar ettikleri gerçeğe 

bırakmıştı. 

44 Sevgili insanlar, sizler de, bu zamanda benim bildirimde bulunduğum süre boyunca hatalar 

yaptınız, zayıflıklar yaşadınız, ayartmalara kapıldınız ve zaman zaman şüpheye düştünüz. Ama bildirime 

ara vereceğim ve size düşünmeniz, kendinizi hazırlamanız ve güçlenmeniz için zaman vereceğim, çünkü 

siz de sözüme tanıklık etmek için yeryüzünde kalacaksınız ─ işlerinizle olacak bir tanıklık. 

45 Bununla birlikte, görevinizin zorlu ve kederli olup olmayacağını düşünmeyin. Size doğrusunu 

söyleyeyim, ruhsal donanıma eriştiğinizde hiçbir şey size zor ya da güç gelmeyecektir. 

46 Belli belirsiz erdemli bir yaşam sürmeye başlayacaksınız ve bu, hemcinslerinize benim gerçeğime 

dair vereceğiniz en açık tanıklık olacaktır. 

47 Kusurlarınıza rağmen çoğu zaman zaten mucizeler yarattığınızı unutmayın. O halde, ruhaniyetiniz 

içinizde tam anlamıyla çiçek açtığında, işlerinizin daha büyük olacağını unutmayın. 

48 Görüyorum ki örneğinizin başkaları için ne ifade ettiğini henüz o kadar önemli bulmuyorsunuz. 

Dualarınızda ve işlerinizde olduğu kadar sözlerinizde de yatan güç konusunda net olmak istemediniz. 

49 Eylemlerinizin kalplere ektiği tohumları bilen Tek Kişi Benim ve yok olmamaları için 

tohumlarınızın üzerine yaşam ve sevgi çiyimin inmesine izin veriyorum. Ancak işlerinizin doğruluğuna 

inanmanız gerekir ki, onları terk etmeyesiniz, çünkü onlara daha yeni başladınız. Her zaman yaptığınız her 

şeyi izleyen gözler olacağının farkında olun ve bu gözlerin her zaman öğretilerime itaat etmenin bir 

örneğini keşfetmesi iyi olacaktır. 

50 Yolunuzda birçok cehalet gözbağı düştü. Sözleriniz sayesinde bazı dostlarınız ahlaksızlık yolundan 

saptı. Sizin barışçıl örneğiniz, anlaşmazlık kasırgasının savurduğu pek çok eve yeniden uyum sağlamaya 

hizmet etti. Pek çok hasta insan acıları üzerine yağdırdığın merhemi hissetti ve böylece onları 

sıkıntılarından kurtardın; ayrıca pek çok yüreği dünyanın zulümlerine ve tehlikelerine karşı güçlü kıldın. 

51 O zaman neden eserlerinize sahip oldukları değeri vermiyorsunuz? Size bunlarla övünmenizi ya da 

bunları duyurmanızı söylemiyorum ─ hayır, sadece size merhametimi döktüğüm her durumda, içinizden 

akan ışığın hemcinslerinizin yaşamlarında sahip olabileceği önemi fark ettiğinizi söylemek istiyorum. 

Çünkü o zaman artık tohumlarınızı terk edemeyeceksiniz. 

52 Sevgili ekiciler! Huzurumu dünyanın her yerine taşıyın, onun içinde Benim sevgim, Benim 

merhametim, Benim gerçeğim ve Benim merhemim var! Bu merhemi duada, düşüncede, sözde, bakışta, 

okşamada, tüm varlığınızda bulundurun ve size gerçekten söylüyorum, yeryüzündeki ruhani çalışmalarınız 

sizin için tatmin açısından zengin olacak ama asla acı olmayacaktır. 

53 Yakında artık Kendimi bu biçimde göstermeyeceğim. Ama sizi gücüm ve ışığımla dolu olarak 

bırakacağım ve bu nedenle sizi kurtlar arasında koyunlar gibi bırakacağımdan korkmayın. 

54 Sözümün yokluğu soğumanız için bir neden olmamalı, bu tezahürlerin kesilmesi birbirinizden 

uzaklaşmanıza neden olmamalı ─ tam tersine, tam da o zaman daha da fazla birleşmelisiniz ki mücadele 

ve sınavlarla yüzleşebilesiniz. 

55 Birbirinizden fiziksel olarak uzak olduğunuz sürece, ruhsal olarak birbirinize yaklaşacağınız 

zaman hala çok uzakta. 

56 Şu anda hala birbirinizi görmeniz ve duymanız gerekiyor ─ şu anda hala birbirinize sıcaklık, güç, 

inanç ve cesaret vermeniz gerekiyor. 
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57 Ben ayrıldıktan sonra da bir süre daha bir araya gelmeye devam etmeniz yönündeki isteğimi size 

ifade ettim, öyle ki hazırlığınız sizi toplantılarınızın bağrında ruhani varlığıma tanıklık etmeye layık kılsın. 

Ama inancınız güçlendiğinde, kararlarınız olgunlaştığında ve Beni ruhtan ruha aramaya ve almaya 

alıştığınızda, o zaman ruhu özgürleştiren ve yücelten bu Öğretinin ekicileri olarak çeşitli yollara dağılacak 

durumda olacaksınız. 

58 Ben her zaman sizin toplantılarınıza katılacağım ve bu toplantılarda aklın her organına esinimi 

akıtacağım. Ama şimdi bile size söylüyorum: Sözümün artık duyulmayacağı o günlerde, ışığımın inmesini 

beklerken şimdi onları yakalayan aynı duyguyu yayılırken hissetmeye devam edecek olan kalpler 

kutsanmıştır. 

59 Toplantılarınıza huzurun nüfuz etmesini istiyorum ki meditasyonunuz derin olsun ve Sözümün 

özünü keşfetmenize izin versin, ancak bu durumlarda asla çekişme veya tutku ortaya çıkmasın. Çünkü o 

zaman yalnızca karanlık biçersiniz. 

60 Size her ayartmanın kapısını kilitleyecek görünmez bir anahtar veriyorum. Ama aynı zamanda 

ilham kapılarını da açacağım. Çünkü ses taşıyıcılarım aracılığıyla yapılan bu duyuru yalnızca sizi 

hazırlamaya hizmet ettiği için, Üçüncü Çağ'ın vahyinin tam da o zaman üzerinize bolca döküleceğinin her 

zaman farkında olun. 

61 Ruhsallaşma, içsel toplanma ve düşüncenizin yükselmesi, ışığında tüm gizemlerin ve 

aydınlatılmamış olan her şeyin aydınlatılmasını bulacağınız yeni vahiylerin kapısını açacak anahtar 

olacaktır. 

62 Daha sonra Ruhumu da üzerlerine dökeceğim yeni öğrenciler, "sonuncular" olacak yeni cemaat 

üyelerini çekmek için çaba göstermeye devam edeceksiniz. Kalbiniz başkalarının acısına kendini 

kapatmamalı ─ tam tersine, merhametiniz en çok zayıflara ve acı çekenlere, bitkin, ruhen aç ve sevgiye 

susamış olanlara karşı olmalıdır. 

63 Tıpkı bu zamanda Sözümün büyük kalabalıkları kendine çektiği ve bir araya getirdiği gibi, 

meclislerinizin de hemcinslerinizi kendine çeken ruhani bir güce sahip olduğunu görmelisiniz. 

64 Düşüncelerinizi birleştirdiğiniz ve insan kardeşlerinizin meselelerini kendi meselelerinizmiş gibi 

ele aldığınız zaman, dualarınız bu toplantılarda harikalar yaratacaktır. O zaman tesellinin, bedenleri ya da 

ruhları için sağlığın üzerlerine yağdığını hissedeceksiniz ─ kalpleri için huzur, onları gerçek yaşama 

yükselten ışık. 

65 Varlığımın tüm bu kanıtları ışığında, kalbiniz şimdiki dönemin sonunu kaçırmayacak çünkü onu 

son derece hazırlıklı bir şekilde yorumlamak için Sözüm yazılı olarak elinizde; o zaman onu derinden 

hissedeceksiniz. 

66 Öğretilerimin yorumcuları, açık görüşlü ve doğru söze sahip kahinler ortaya çıkacaktır. Hastaları 

iyileştirmek için daha ruhani bir yol kullanacaksınız. İçinize yerleştirdiğim şifa gücü önce hastanın ruhuna 

ulaşacak ve secde halindeki bedenini kaldırması için ona ilham verecek ve ruhun gerçek özgürlüğüne 

kavuşması için ona acıların ve tutkuların üstesinden nasıl geleceğini öğretecektir. 

67 Tüm çalışmalarınız alçakgönüllü ve gizli olsun, kimse kalbinde kıskançlık ya da kibir 

filizlenmesine izin vermesin. Çünkü eğer bu gerçekleşseydi, şu anki aşama sona erdiğinde uygulamaya 

başlayacağınız şey olan ruhtan ruha diyalog mucizesinin gerçekleştiğini göremezdiniz. 

68 Tıpkı tezahürümün bu son günlerinde vahiy, öz ve öğretilerle dolu sözümle, onu duymak için 

yaptığınız hazırlığı ödüllendirdiğim gibi, Ruh'tan Ruh'a diyalog günlerinizde de yükselişinizi dünyayı 

sarsacak ilhamlar ve kehanetlerle nasıl ödüllendireceğimi bileceğim. 

69 Öğrencilerimin gayreti, saygısı ve itaati ruhani faydalarla ödüllendirilecektir. 

70 İnsanlar başka diyarlardan gelip size ne öğrettiğimi ve ne duyurduğumu soracaklar ve siz de benim 

sözlerimi tekrar edeceksiniz. Ancak öğretilerimden bazıları veya birçoğu hafızanızdan silinirse, ilhamımın 

şu anda "altın tüyler" olarak adlandırılan öğrencilere yazdırdığı kitaba başvuracaksınız. 

71 Bu kitap istisnasız ve ayrıcalıksız herkes için olacaktır, tıpkı sözümün herkes için olduğu gibi. Bu 

şekilde, öğretilerim birkaç kişinin kalbine gömülmeyecek ve sonsuza dek ışığını verecektir. 

72 Şimdi bile bu halka, yakında sahip olacakları bu kitaba dikkat etmelerini öğütlüyorum ─ 

derslerinin unutulmasına izin vermeyin, sayfaları kapalı kalmasın. Gelecek savaş günlerinde, bu derslerde 

savaş için gerekli silahları, insanlığın size sorduğu sorulara uygun yanıtları ve denemelerinizin çözümünü 

bulacağınızı unutmayın. 
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73 Bu kitap hafızası zayıf olan öğrenciye yardımcı olacak, aynı zamanda dilsiz olana da yardımcı 

olacak ve sadece niyeti merhametten ve hemcinslerine olan sevgiden ilham aldığı için gerekli olacaktır, 

öyle ki sözlerimi tekrarladığı anlarda, onları okuduğunda, ses taşıyıcısı aracılığıyla Beni hiç duymamış 

olanlar tarafından varlığımı hissettirebilir ve zevk alabilir. Size gerçekten söylüyorum, kendinizi Beni bu 

şekilde kabul etmeye hazırladığınızda, şüpheciler ve katı kalpliler bile titreyecek çünkü tanıklığınız saftı. 

74 Şimdiden hazırlanmanıza yardımcı olacak bu tavsiyeleri size bırakıyorum. 

75 Ayrılmamdan sonra birlik içinde kalın, öğretimi kavrayın ve üzerinde düşünün, o zaman halkınızın 

savaşa karşı duracak kadar güçlü olacağı zamanın geldiğini göreceksiniz. 

76 Şu anda size emanet ettiğim görevi yerine getirmek üzere yola çıkmak için kimseye saat ya da gün 

sormak zorunda kalmayacaksınız. Belirlediğim zamanı yüreğinizde hissedeceksiniz, tıpkı ilahi çağrıyı 

içten duyan ve imanla dolu olarak bu dürtüye itaat ederek İrademi yerine getirmek için yola çıkan geçmiş 

zamanların peygamberleri gibi. 

77 O günlerde kahinlerin görevi çok zor ve sorumlulukları çok büyük olacaktır; insanlara rehberlik 

etmek, onları uyandırmak ve cesaretlendirmek. Işığımın berraklığının onlara her zaman ulaşabilmesi için, 

iyi bir hazırlık içinde kalmalı ve asla kibrin onları kandırmasına ya da yalanların onları ayartmasına izin 

vermemelidirler. 

78 Ayrıca dünyada, ayrılış saatinizi bilmeniz için işaretler veya göstergeler gibi olaylar da olacaktır. 

79 O zaman neyi bilemeyeceksiniz? Kalplerinizde ne gibi şüpheler olacak? Size nasıl 

yanıtlayacağınızı bilmediğiniz hangi sorular sorulacak? 

80 Yaşamınızdaki en derin şey olmasına rağmen, Sözümü ve tüm İşlerimi size basit bir şekilde 

açıkladığım için, Öğretimi hemcinslerinize de aynı basitlikte açıklamalısınız. 

81 O zaman zayıflar ve ışığa hasret kalanlar için bir siper olacak, zor anlarında size danışacak ve 

dualarınızı isteyeceksiniz. 

82 Bunlar, bu insanlar için güzel faaliyet zamanları olacak, eğer nasıl takdir edeceklerini ve 

kullanacaklarını bilirlerse ve tüm hediyelerinin bolca tadını çıkaracak olan ruhunuz için ışık dolu bir fırsat. 

83 Ne kadar çok din değiştirme vakasına tanık olacaksınız! Beden ya da ruh hastaları için ne kadar 

çok mucizevi iyileşme! Şimdiye kadar parya olarak yaşamış olan hemcinslerinizin de aynı şekilde kendi 

varlıklarında keşfetmelerini öğrettiğiniz yetenekleri ortaya koyduklarını gördüğünüzde nasıl da 

sevineceksiniz! Hediyelerinizi gördüklerinde mirastan mahrum bırakıldıklarını düşünenler, hepinizin 

Benim mirasçılarım olduğunuzu ve mükemmel sevgi yasalarım nedeniyle bazen sizden esirgesem bile, 

size verdiklerimi asla sizden geri almayacağımı teyit edecekler. 

84 Sözümün sizi maneviyat ve alçakgönüllülük örneği oluşturarak eylem zamanına sağlam bir şekilde 

girmeye nasıl hazırladığını bilin. 

85 Şimdi hazırlık zamanınız çünkü insanlık uyanışa çoktan yaklaştı. 

86 Sizi uyanık ve dua eder halde bırakıyorum, çünkü yeryüzündeki tüm halkları sarsacak büyük 

olaylara tanık olacaksınız. Dünyanızda meydana gelmiş en korkunç savaşları göreceksiniz. Farklı dini 

topluluklar ve doktrinler arasındaki mücadeleyi göreceksiniz, kıtlık, salgın hastalık ve ölümün ulusları ve 

şehirleri harap ettiğini göreceksiniz ve tüm bunlar bir dönemin, bir çağın sona erdiğini gösterecek. Ama 

daha sonra yaşamın dirilişini göreceksiniz. 

Yüzyıllar boyunca düşman olarak yaşamış halkların birleştiğini göreceksiniz. Halkların ve ırkların 

uzlaşmasına tanık olacak, bunun bazılarının diğerlerine duyduğu sevgiyle mühürlendiğini göreceksiniz. 

Büyük dini toplulukların dünyevi gücünün yok olduğunu ve ruhsallaşmanın meyvelerinin her yerde ortaya 

çıktığını göreceksiniz. 

Âlim olarak bilinen pek çok kişinin şaşkınlık içinde olduğunu göreceksiniz ve büyük sözcülerin ne 

diyeceklerini bilemeyerek perişan olduklarını göreceksiniz, çünkü gerçeğin ışığı onları etkileyecektir. Öte 

yandan, adalet ve hakikate duydukları sevgi nedeniyle her zaman zulüm görmüş ya da aşağılanmış olanlar, 

ufukta parlayan özgürlük ve adalet güneşini göreceklerdir. 

87 Bu, insanların ruhsal ilerlemelerinin tam olarak tezahür etmesi ve insanların ötesinde var olan 

Ruhsal Yaşamın onlar tarafından gerçekten hissedilmesi için uygun zaman olacaktır. 

88 Sadece dünyayı seven insanlar, gerçek hayata ruhun bakışıyla baktıklarında ─insanlığa eziyet eden 

tüm kötülüklerin failleri, çoğu zaman gerçeği inkâr ettikleri kitaplarını ateşe attıklarında─ materyalizmin 

çöküşü olacaktır. 
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89 Işığımı kimseden esirgemeyen ben, onu herkese vereceğim ve böylece bilgeliğe, sonsuzluğa ve 

yücelmeye bir davet olarak zihnin kapılarını ilhama açacağım. 

90 Ey öğrencilerim, öğretimi inceleyin ve herhangi bir parçasının geri kalmışlık, gerileme, durgunluk 

ya da karışıklık anlamına gelip gelmediğini söyleyin. 

91 Sözüme olan inancınız mükemmelse, onu ruhunuzda yıkılmaz bir şekilde taşıyın ki ruhanilik her 

eyleminizde ifade edilebilsin. 

92 Sözüm size, benim isteğime göre kalbinizde yaratılacak olan krallığı vaat ediyor, öyle ki 

yaşamınızı aydınlatsın ve ışığı evlerde, ebeveynlerde, evliliklerde, çocuklarda ve diğer insanlarda olsun, 

böylece yöneticiler cömert, öğretmenler bilge ve yargıçlar adil olsun. 

93 Bu benim öğretmenliğim. İnsanların yalnızca ruhlarının tezahürünü ve gerçekleşmesini aradıkları 

bilimlerle karıştırılmasına izin vermeyin. 

94 Öğretime spiritüalizm adını verdim çünkü ruhun yükselişini öğretiyor ve insana mükemmelliği için 

sahip olduğu tüm yetenekleri açığa çıkarıyor. 

95 Şu ana kadar bu öğretinin gerçek özünden şüphelenenlerin sayısı ne kadar azdır! Beni azar azar 

anlayanlar çok azdır! Büyük bir kısmınızın hâlâ ruhunuza hiçbir faydası olmayan gelenek ve göreneklere 

bağlı olduğunuzu görüyorum. 

96 İşimde yaratmış olduğunuz bu alışkanlıkları, gelenekleri ve eylemleri terk etmek söz konusu 

olduğunda birçok kalpte ne kadar çok korku görüyorum! Ve bu gelenekleri izlemek uğruna Benim 

Yasamın gerçek anlamda yerine getirilmesinden feragat ettiğinizi anlamak istemediğiniz halde bu size 

söylendiğinde kalbinizin ne kadar yaralandığını hissediyorsunuz. 

97 İnsanlığın Tanrı'ya dışsallaştırılmış bir şekilde tapınmasının her zaman ruhani durgunluğunun 

nedeni olduğunu fark edin. Ancak bu hataya bir daha düşmemeli ve ruhsal olarak ilerlemek ve 

mükemmelliğe ulaşmak için Bana yönelik ibadetin içsel, saf, derin ve ruhani olması gerektiğinin her 

zaman farkında olmalısınız. 

98 Halkımı cehaletten ya da sapkınlıktan kurtarmak için onları bilgelik ve adaletle sınayacağım. 

Onları fanatizme düşmekten koruyacağım ve bu nedenle de onları sınayacağım. 

99 Komşunuzu sevmek, barışı yaymak, Sözümü duyurmak, merhamet göstermek ve insanlığın huzuru 

için dua etmek, yani sizden beklediğim ruhani ibadet için, ne toplandığınız toplantı odalarında ne de 

evlerinizde dışa dönük ibadet eylemlerine ihtiyacınız yoktur. 

100  Şunu düşünün: Gerçek bir ruhsallaşma içinde birleşmediğiniz sürece, dualarınız insan 

kardeşlerinize kendini hissettirmek için gerekli güce sahip olmayacaktır. 

101  Bu sözler yüzünden, kendilerini hemcinslerini yargılayacak kadar saf sananlar ayağa kalkmasın. 

Size doğrusunu söyleyeyim, birinin ya da ötekinin yaptıklarını yargılayabilecek olan yalnızca benim. 

102  Bana ihanet ettiklerini göreceğiniz saat gelse bile, kardeşlerinizi yargılamayacaksınız. Ruhsal 

saflığı ya da kirliliği yalnızca benim yargılayabileceğimi size söylediğimi hatırlamalısınız. 

"Yargılamayın" dedim size, ama iyi öğütler verin, hemcinslerinizi ayartmaktan kaçının. Ancak 

bunlardan hiçbirini yapamıyorsanız, o zaman doğrulukta kalmaya gayret edin. O gün gelecek, yoldan 

sapanlar hatalarından emin olarak yola dönecekler ve buyruklarımda sebat ettiğinize inanacaklar. 

103  Birlik ve huzur içinde olabilmeniz için izleyin ve dua edin. Şimdiden Sözümün son 

günlerindesiniz ve son gün geldiğinde sizi ruhsal olarak birleşmiş bulmayı istiyorum. 

104  Kardeşlerinizden birinin halktan ayrılmasını nasıl önleyeceğinizi bilmeniz için size birçok ders 

verdim. Beni çok az duyabilenlerin zayıf olabileceğini anlayın. Onlara güç ve inanç verin. 

Beni sık sık işitmiş olanlar arasında bile, sağlam olmayan kalpler olabilir, böylece onlara yaşam 

yolunda sıcaklık ve cesaret verebilirsiniz. 

105  Bir kez birleştiğinizde, ey insanlar, dünyanın barışı için dua etmek üzere bir araya gelecek, 

düşüncenin kanatlarında bir barış güvercinine dönüşen ruhunuzu uluslara göndereceksiniz. 

106  Dualarınızın sonucunun hemen olmasını asla beklemeyin. Bazen biraz beklemeniz gerekecek, 

bazen uzun süre beklemeniz gerekecek ve bazen de Benden istediğiniz şeyin gerçekleşmesini bile 

deneyimleyemeyeceksiniz. Ancak göreviniz yine de tamamlandı. 
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107  Barış ekicileri olmalısınız, ama size tekrar söylüyorum, zamanından önce biçmeyi 

beklememelisiniz. Bu tohumun çimlenmesine, filizlenmesine, büyümesine ve meyve vermesine izin 

vermelisiniz ve ancak o zaman hasadı toplayacak ve ruhunuzun hoşnutlukla dolmasına izin vereceksiniz. 

108  Öğrencilerim, tüm bunları Benim bir aracıma dönüştürdüğüm kardeşlerinizden biri aracılığıyla 

öğreniyor olmanıza hayret edin ki, beceriksiz bir yaratığı herkese ruhen yararlı bir varlığa dönüştürerek ve 

bir günahkârı Sözümü iletmek için kalbi ve zihni temiz bir varlığa dönüştürerek gücümün yaptığı işlere 

tanık olasınız. 

109  Ayrıca ses taşıyıcılarımı ilerleme ve mükemmelliğe ulaştırmanız için size emanet ettim; ve şimdi, 

bildirilerimin son günlerinde, ses taşıyıcılarını yüceltmeyi başaran topluluklar, azim ve sevgiyle bakılan 

olgun bir meyvenin ruhani "tadının" tadını çıkarıyorlar. 

110 Herkes bunu nasıl yapacağını bilemedi, çünkü birçoğu ses taşıyıcılarını ihmal etti, onları terk etti. 

Diğerlerini hiç umursamadan ve merhamet göstermeden can damarlarından mahrum bıraktılar ve yine 

diğerlerini hayat ağacının yeşil dallarından kopardılar. İşte çoklukların çoğu zaman tatlılık yerine aldıkları 

o acı tadın nedeni budur; ve bundan, ses taşıyıcısının sadece kusurlu olduğu bir şeyi mükemmel olarak 

görmek ya da ses taşıyıcılarının safsızlıklarını, maddileşmelerini ya da kusurlarını Bana atfetmek gibi pek 

çok hata doğmuştur. 

Ben ayrıldıktan sonra buğdayı samandan ayırmanız gerekecek, yani sözüme eklenmiş olması gereken 

tüm safsızlıkları temizlemeniz gerekecek ki bu öğretiyi dünyaya taşıyabilesiniz. 

111. Eğer biri size neden bu kadar çok ses taşıyıcısı aracılığıyla Kendimi tanıttığımı sorarsa, ona şunu 

söylemelisiniz: Eğer o zaman İsa'da yaptığım gibi, Sözümü iletmek için gelmiş olsaydım, tek bir kişi Bana 

yeterdi. Ancak Benim tezahürüm basit ve eğitimsiz insanlar aracılığıyla olduğu ve aynı zamanda mesajım 

çok büyük olduğu için, tek bir insan aklı organı yeterli olamazdı, ancak gerekli olduğu kadar çok sayıda 

olmalıydı. 

112. İlyas'ın aracılığıyla konuştuğu, Benim bildirimin öncüsü Roque Rojas'tan ve bu zamanda 

aracılığıyla ilk sözümü verdiğim Damiana Oviedo'dan son ses taşıyıcılarına kadar, her biri Benim İşimin 

sadece bir kısmını duyurdu, ama mesajımın tamamını değil. 

113. Örneğin, Roque Rojas aracılığıyla size insanlık için Üçüncü Çağ'ın doğmakta olduğunu 

bildirmiştim. Size bilgeliğini, yargısını, armağanlarını ve ışığını her ruhun ve tüm bedenin üzerine dökecek 

olan pek çok eski kehanetin gerçekleşmesini içeren Altıncı Mühür'ün açılışını açıkladım. 

114. "Özelliğin" ya da "işaretin" sırrı size o adam tarafından açıklandı ve size Üçüncü Çağ'ın 

seçilmişlerinin sembolik sayısını hatırlattı. 

115. Daha sonra, Damiana aracılığıyla, geliş amacım size açıklandı ─ her öğrencinin kendi içinde 

taşıdığı armağanlar ve ayrıca tezahürümün sona ereceği tarih. O dudaklardan Ruhumun o zaman getirdiği 

ve ilk öğrenciler için basit öğretiler ve küçük benzetmelerle ifade ettiği söz çıktı. 

Ama ruhsal söz aynı zamanda Meryem'den, her acı çeken yürek için sonsuz bir şefkat ve anlatılamaz 

bir teselli mesajı olarak geldi. 

116 Roque ve Damiana için her şey sadece bir başlangıç, bir sözdü. Ancak yıllar geçtikçe, onları takip 

eden ses taşıyıcıları, ses taşıyıcısının görevinin gizemine giderek daha fazla nüfuz ederek, sözümün daha 

kapsamlı hale gelmesini, işimin net bir şekil almasını ve gizemlerin çözülmesini mümkün kıldı. 

117. Seçtiklerimin zihin organı aracılığıyla Sözümü duyduğunuzda kaç yürek cesaretlendi ve teselli 

buldu! Arabuluculuk aracılığıyla Beni duydukları için kaç ruh karanlıktan kurtarıldı! 

118 Kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilen ve kendilerini benim hizmetime adayan ses taşıyıcılarımı 

kutsuyorum. 

119. Ancak, size şunu da söylüyorum ki, ses taşıyıcılarının ruhsallaşma eksikliği nedeniyle 

çocuklarımdan birçoğu Bana sırtlarını döndüler ve Beni inkâr ettiler. Bunları affediyorum ve lekelerini 

kendilerinin temizlemesi için fırsat veriyorum. 

120 Sevgili insanlar: Tezahürümün son anlarına kadar izleyin ve dua edin ki tezahürümün yeni 

aşamasına ruhtan ruha sağlam bir adımla başlayabilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 357 
1 Bu gün bir genç ve bir bakire, birlikteliklerinin Benim sevgimle kutsanmasını ve onaylanmasını 

istemek için önümde dururlar. 

2 Ve sizi kabul ediyorum, çocuklarım ─ sadece bu saatte değil, çünkü siz her zaman Benimle 

oldunuz, Ben de sizinle. 

3 Birliğinizi kutlamaya geldiniz, ama size söylüyorum: Uzun zamandır kader birliği yapıyorsunuz. 

Ancak yine de insanların, ruhani ve insani olarak tanınması ve saygı görmesi için, iki kişinin birleşmesine, 

evliliğine tanıklık eden bir eylemi kutlamaları gereklidir. 

4 Bir törene katılmıyorsunuz, bir okşama, Baba'dan tavsiye ve Usta'dan talimat almaya geliyorsunuz. 

5 Siz iki ruhsunuz, tek bir varlık ve tek bir irade oluşturmak üzere birleşen iki kalpsiniz. Farklı 

dünyalarda birbirinizden uzak kaldınız ve dünyaya geldiniz ─ önce biri sonra diğeri ve bu geçişte 

sevginizde, sabrınızda sınandınız ve Bana sadık kaldınız. Sevgi ve inançla tüm engelleri aşarak verdiğiniz 

sözleri tuttunuz. 

6 Ruhunuzu süsleyen ve onu teşvik eden Rabbinizin huzurundasınız, böylece size işaret ettiğim bu 

zor görevle, insana verdiğim en yüce şeyi insan içinde yerine getirebilirsiniz. 

7 Şimdi bir ideali gerçekleştirmek için bu sevgi, fedakârlık ve yaşam ─ feragat ve kadere itaat ─ 

kurumuna giriyorsunuz. Ve yeni yolda adımlarınız emin olsun diye, ışık istemeye geldiniz ve bunu size 

bol bol döktüm. 

8 Ey insan: Yeryüzündeki ilk insana verdiğim yetenekleri sana da verdim: Yetenek, irade ve enerji ─ 

aynı zamanda güç, yaşam ve tohum. Sembolik olarak sağ elinizde bir kılıç ve sol elinizde bir kalkan 

tutuyorsunuz. Çünkü dünya hayatı sizleri, barışın, adaletin ve erdemin bekçileri, insanlığın savunucuları 

olarak asker olduğunuz bir savaşa davet etmektedir. 

Sizi bu savaşta asker yapıyorum ve sol tarafınıza, kalbinizin yanına bir bakire yerleştiriyorum. O 

ruhsal, ahlaki ve fiziksel olarak güzel bir bahçede Benim tarafımdan bakılan bir çiçektir ─ İlahi Anne 

Meryem'in her zaman koruduğu ve bekaretinin ve iffetinin kristal berraklığında ve saf sularıyla suladığı, 

insan tutkularının arzuladığı bir zevk bahçesi. 

9 Benden alçakgönüllülükle bu çiçeği istediniz ve ben de size sevgiyle verdim. Bu, insanın bu 

hayatta sahip olabileceği en büyük şeydir. 

Ailenize bağlı değilsiniz. Çünkü bu kaderi gerçekleştirmek için onlardan uzaklaşır ve yaşam 

mücadelesi yolunda kalırsınız. Çocuklarınız da kendi kaderlerine doğru yola çıkma zamanı geldiğinde 

sizden uzaklaşacak, ebeveyn evini terk edecek ve o zaman erkeğin kalbine yakın olan yalnızca hayat 

arkadaşı kalacaktır ─seçtiği, sevinçlerini ve acılarını paylaştığı ve onunla birlikteliğini yalnızca ölümün 

koparabileceği kadın. 

10 Sizi birleştiren ve girişimlerinize güç veren benim sevgi sözümdür. 

11 Yüzünüzü kaldırın, sağlam adımlarla yürüyün, birbiriniz için bir asa gibi olun! İkinize de 

gözyaşlarını kurutan sevgi dolu bir örtü olun diyorum. Çünkü ruhsal olarak ikiniz de aynısınız, ruhta 

cinsiyet ya da farklılık yoktur. Hiçbiriniz diğerinden üstün değilsiniz. Ama bedenlendikten sonra, erkeği 

kadının önüne koydum. 

12 Erkek olmak, ruhumu tabi tuttuğum bir sınavdır. Kadın olmak da aynı şekilde ruh için bir telafidir. 

13 İnsanın içinde güç vardır ve bunu her zaman anlayışla kullanmalıdır. Şefkat ve duyarlılıkla 

yaratılan kadında sevgi ve fedakârlık vardır ve her ikisi de birbirini tamamlar. Bu birleşmeden, ruhların ve 

bedenlerin bu birlikteliğinden, yaşam tükenmez bir akarsu olarak fışkırır. Bu tohumdan ve bu verimli 

topraktan sonu olmayan tohum filizlenir. 

14 Sizi kutsuyorum ve ilahi öpücüğümle sizi Efendimin koluyla birleştiriyorum. Sizi bu halk arasında 

bir örnek olarak bırakıyorum çünkü buraya ruhani bir hazırlık ve saygıyla geldiniz. 

15 Halk size tanıklık edecek ve ben onları sizden sorumlu tutuyorum. Şu andaki yükselişleriyle 

yolunuzu mutlulukla döşemelerini, gülümsemelerinizi ve huzurunuzu görerek her zaman sevinmelerini ve 

sizi kutsadığım gibi çoğalmanız için sizi kutsamalarını istiyorum. Bu benim isteğim. 

16 Antlaşmanızı onaylayan bir din adamının eli değil, benim ebedi yasam, benim sevgimdi. Sizi 

tamamlanma yolunda ilerletiyorum ve yaşam yolculuğunuz sona erdiğinde Rabbinize hesap vereceksiniz. 

Ve o anda bu kelimenin sesini tekrar duyacaksınız ─ama artık insan sesi değil, vicdanınızın derinliklerinde 
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duyduğunuz ses- ve şöyle diyeceksiniz: "Ruhumuz için yolu çizen Baba, bugün bize hedefe ulaştığımızı ve 

işimizi sunmamız gerektiğini söylüyor." 

Rabbinizi görmeniz için sizi orada, dağın tepesindeki evimde bekliyorum. Şu anda sizi kabul 

edeceğim, nimetlerimi bahşedeceğim ve sizi kutsayacağım. 

17 Bugün size sadece bir tohum veriyorum, ama yarın onu Bana çoğaltılmış olarak iade edeceksiniz. 

Ama yaptığınız işin Beni hoşnut edip etmediğini bilmek istiyorsanız, kalbiniz sizi hoşnut ettiğinde ve size 

tatmin verdiğinde bunu anlayabileceksiniz. 

Meryem de sizi aynı şekilde kutsar, size sıcaklık ve mutluluk verir, sizi erdem yolunda adım adım 

yürümeye davet eder, her zaman size örnek verdiği erdem ve sabırla. 

18 Sizi kutsuyorum ve birleştiriyorum. 

19 Millet, bunlar insan aracılığı ile yaptığım son bildirilerdir. "Gelecekte bu evlilik eylemini nasıl 

kutlayacağız?" diye Bana soruyorsunuz, sevgili öğrencilerim ve ben de size yanıt veriyorum: Bunu 

topluluğunuzun bağrında yapın. Kendilerini bu öğretinin havarileri olarak hazırlamış olanların önünde 

birleşin. Ama sizi birleştirmeyecekler, çünkü ben bu görevi kimseye emanet etmedim. Ben senin kaderinin 

efendisiyim. Benimle bir araya gelmek için kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak hazırlayın, o zaman yaşam 

antlaşmanız ebedi kitapta silinmez bir şekilde yazılı kalacaktır. 

20 İki varlığın birleşerek bir bütün oluşturduğu ve bu sevgi, özveri ve fedakârlık yolunda yürüdüğü bu 

ciddi anda, öğretilerimi ─bunlardan bahsedenleri- okumak isterseniz, bunu yapabilirsiniz. O zaman, benim 

sözümle yürekleriniz kararlılıkla cesaretlenecek ve adımlarınız kesinleşecektir. 

21 Bu sadelikle yaşamanızı ve evliliklerini memnuniyet ve sevinçle kutlayanları mutlu olarak 

adlandırmanızı istiyorum. Çünkü yaşam yolculuklarında lütuf ve bereket göreceklerdir. 

22 Farklı dini topluluklardan arkadaşlarınız gelecek ve bazıları bu ruhani eylemin doğruluğunu 

anlarken, diğerleri öfkelenecek. Ama erdemli çalışmalarınızla Benim tarafımdan kutsanmış olduğunuzu ve 

birliğinizin ayrılmaz olduğunu kanıtlayacaksınız. 

23 Bu gün size, bu eylemin kutlandığı anın yalnızca antlaşmanızın onaylanması olduğunu söyledim. 

Çünkü kaderinizde daha önce tanışmak vardı ve aranızda çekim ve aşk zaten mevcuttu. Evliliğinizin 

tanınması ve saygı görmesi için bu eylemi akrabalarınızın, arkadaşlarınızın ve ebeveynlerinizin huzurunda 

gerçekleştirmenize izin veriyor ve sizi görevlendiriyorum. 

24 Henüz insanoğlunun yüceliği ve sezgisi, iki kişinin benim adıma kutsal bir antlaşmayla, bir nüfus 

memuru ya da bir din adamı tarafından birleştirilmeden bile birleştiğini anlayacak kadar büyük değildir. 

Ama o zaman gelecek ve o zaman karşılaştıklarında ne erkeğin ne de kadının içinde hiçbir şüphe 

kalmayacak. Benim tarafımdan tayin edilen saati tanıyacaklar ve evlilik birliklerini güven ve emniyetle 

kutlamak için kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilecekler ve toplum onları bir mihrap önünde bir din 

adamı tarafından onaylanmadıkları için kınamayacaktır. O zaman gelecek, ama önce, dünya ruhen 

yükselirken, bugün size talimat verdiğim gibi hareket edin. 

25 İkinci Çağ'da Musa'nın Yasası'na göre evlenmiş olan birçok çiftin evine girdim ve birçoğunu nasıl 

bulduğumu biliyor musunuz? Kavga etmek, barış, sevgi ve güven tohumlarını yok etmek. Yüreklerinde, 

sofralarında ve ordugâhlarında düşmanlık ve anlaşmazlık gördüm. 

Ayrıca, evlilik hayatları yasalarca onaylanmadan, yuvalarında küçük sevgililerini okşayan ve koruyan 

tarla kuşları gibi seven ve yaşayan birçok kişinin evine de girdim. 

26 Aynı çatı altında yaşadıkları halde birbirlerini sevmeyen ne kadar çok kişi vardır ve birbirlerini 

sevmedikleri için birleşmiş değil, ruhen ayrılmışlardır! Yine de ilahi cezadan ya da beşeri kanunlardan 

veya toplumun yargısından korktukları için ayrılıklarının bilinmesine izin vermezler, ancak bu evlilik 

değildir; bu insanlarla ne birliktelik ne de doğruluk vardır. 

Yine de sahte ortaklıklarını sergiliyorlar, aileleri ve kiliseleri ziyaret ediyorlar, yürüyüşlere çıkıyorlar 

ve dünya onları kınamıyor çünkü sevgisizliklerini nasıl gizleyeceklerini biliyorlar. Öte yandan, birbirini 

seven kaç kişi gerçek birlikteliklerini saklamak, gizlemek ve anlayışsızlığa ve adaletsizliğe katlanmak 

zorundadır. 

27 İnsan, komşusunun hayatını doğru bir şekilde görecek ve yargılayacak kadar evrimleşmemiştir. 

Ruhani ve seküler yasaları ellerinde tutan bu insanlar, bu tür vakaları cezalandırmak için gerçek adaleti 

uygulamıyorlar. 
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Ama size duyurduğum, insanlığın mükemmelleşeceği o anlayış ve kavrayış zamanları gelecek ve o 

zaman, Musa'dan önceki atalar zamanında olduğu gibi, aşıkların birleşmesinin bugün çocuklarımla 

yaptığım gibi gerçekleşeceğini deneyimleyeceksiniz: ruhani bir şekilde. Gelecek zamanlarda da böyle 

yapacaksınız: birleşecek olanların ebeveynlerinin, arkadaşlarının ve akrabalarının huzurunda, en büyük 

ruhanilik, kardeşlik ve neşe içinde. 

28 Yeryüzünde barış ve iyi niyet sahibi insanlar çoğaldığında, ilahi kurumlarımın geliştiğini ve 

yasalarımın yaşamlarınızı daha güzel hale getirdiğini göreceksiniz. Uygarlığınız ya da biliminiz azalmadan 

barış, uyum ve esenlik zamanları geri gelecektir. Aksine, size diyorum ki, eğer insan, kendi üzerinde 

çalışmamasına rağmen, yücelik, sevgi ve merhamet eksikliği nedeniyle pek çok şeyi keşfetmiş ve 

Doğa'dan pek çok sırrını çalmışsa ─ sırları ona açıklamamı ve büyük, hayırlı işler yapmak için varlığını 

aydınlatmamı istemek için Bana yükselirse ne kadar daha fazlasını başaracaktır! Bu dünyayı tüm 

çocuklarım için bir ışık, kurtuluş ve esenlik diyarı haline getirmeleri için insanlara bağışlayacağım, çünkü 

bilgeliğime ve huzuruma sahip olmanızı istiyorum. 

29 Sizi, kalbinize inen ve nüfuz eden ve orada evini, tapınağını kuran Evrensel Işınımın ışığıyla 

sarmalıyorum. İçinde Beni seven sizlerin armağanını, haraçlarını alıyorum ve aynı zamanda Benim 

İsteğime bir talep ve itaat olan sesinizi duyuyorum. 

30 Yaşadığınız talihsizliklere rağmen, yükselişiniz sayesinde kendinizi güçlü gösteriyorsunuz ve 

benim öğrencilerim olmaktan mutluluk duyuyorsunuz. Büyük bir ruhani ve dünyevi mücadelenin 

içindesiniz, size tanıdığım zamanı iyi değerlendirin ve bu mücadelenin meyvelerini zamanı geldiğinde 

toplamayı bekleyin. 

Dinlenmeye gittiğinizde yeryüzündeki çalışmalarınız her gün ürününü verecek ve yasalarımı yerine 

getirme görevinizin sonuna ulaştığınızda ruhani çalışmalarınız tamamen çiçek açacak. 

31 Ruhunuzdan, sizden çok daha fazla acı çeken diğer insanlar için sürekli bir barış ve rahatlama 

duası geliyor. 

Yıkım, umutsuzluk ve ölüm haberleri ulusunuza ulaşıyor, sizi acı ve korkuyla dolduruyor ─kendi 

hayatınız ya da ailenizin hayatı için değil, sizden uzakta acı çeken ve komşularınız olan diğer insanların 

hayatı için. Yakarışlarınızı duyduğumda ve bu uluslara barış ve merhamet mesajlarınızı götürdüğümde 

şefkat hissediyorum. 

32 Sevgili öğrenciler, sizler bu kıtanın kalbinde yaşıyorsunuz. İsrailli ruhlarınızı, ışıl ışıl güneşi, 

aydınlık gökyüzü, yeşilliklerle kaplı vadileri ve dağları, güzel ve sulu nehirleri ve harika çiçekleriyle ─ 

dünyevi yaşamınızı tazeleyip güzelleştirebilecek her şeyiyle─ bu zengin ve bereketli topraklara 

göndermek Beni memnun etti. Ancak bu ihtişam ve zarafetin ortasında, acımasız savaş çevreyi tehdit 

ediyor. 

     Acı çığlıkları, ağıtlar, küfürler ve hakaretler size ulaşır. Ancak aranızda savaşçı bir ruh hali 

görmüyorum, kendinizi savunmak ya da saldırmak için silahlanmadınız. Ben bu ulusta sadece adalete 

teslimiyet ve insanların kötülüğüne karşı nefret görüyorum. Ama ben sizden bundan daha fazlasını 

istiyorum. Bana olan güveninizi, komşunuzun sıkıntılarına yardımcı olmak için ruhsal hazırlığınızı 

görmek istiyorum. 

33 Geçmişte olduğu gibi bugün de insanlık savaşlarla iç içe yaşıyor. Barış tohumlarını beslemek 

istememiştir, ancak bu tohumlar çöldeki kudret helvası gibi barışa aç her insanın kalbine her zaman 

düşecektir. 

34 Ailelerin bağrına, bebeklikten itibaren farklı ırk ve inançlardan insanların kalplerini eğip bükme ve 

sevme görevini üstlenen melekleri enkarne etmeleri için büyük yüceliğe sahip varlıklar gönderdim. Ama 

insanlık bu elçilere ne yaptı: mesajlarından şüphe etti, onlara zulmetti ve öldürdü. 

35 İlk zamanlarda insanların ölümcül savaşlar yürüttüğünü gördüm: Antik Fenike ve Suriye'de, 

Romalılar ve Yunanlılar arasında. Saygı, sevgi ve adalet yoktu ─ ne kendi aralarında ne de bir halktan 

diğerine. Ne güçlü olan güçsüzü kaldırdı, ne de kudretli olan muhtaç olana elini uzattı. Uygarlığın ışığını 

gösteren kişi, onu karanlıkta kalan halklara sevgiyle, gerçek idealizmle getirmedi. Fetihleri her zaman 

zorla, düşmanlıkla, güç arzusuyla ya da adaletsizlikle olmuştur. 

Ben, Baba, cehaletin diğerlerinde olduğu gibi bazılarında da hüküm sürdüğünü gördüğümde, dünya 

görüşleri ve gelenekleri farklı olan halkların bağrına peygamberlerimi ve yol göstericilerimi gönderdim ki 

tek gerçeği söylesinler ve onları tek ve aynı hedefe yönlendirsinler. 
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     Konuştular ve insanların zihinlerini şimdi İkinci Çağ olarak adlandırdığınız o Çağ'da benim gelişim için 

hazırladılar. Gelme zamanım geldiğinde, o sadık peygamberlerin sözlerini doğruladım ve her şey 

söyledikleri gibi gerçekleşti. 

36 Mesih'i bağrına basmak için ilk zamanlarda büyük denemelerle arındırılmış ve ruhsal olarak 

hazırlanmış olsa bile, öğretilerim sadece Yahudi halkına yönelik değildi. Ama ona emanet ettiğim 

vasiyetname tüm ırklardan insanlar içindi. 

Bu insanlar arasında havariler, şehitler ve örnek yaşamlar süren, sevgi tohumunu nasıl ekeceklerini 

bilen çok sayıda erkek ve kadın vardı. Ama diğer memleketlerde ve Yahudiye'den uzak diyarlarda da, ilk 

öğrencilerim tarafından getirilen sözüm çiçek açmaya başladı. 

37 Ama Beni hararetle seven ve armağanlarını ve kurbanlarını sunmak için Beni arayan insanların 

yaşadığı bu 'Yeni Dünya'da ışığın doğması, Benim sevgi mesajımın, Benim öğretilerimin gelmesi 

gerekliydi, ki bu da sadece Bende birbirinizi sevmenizi gerektirir. 

38 Beni seven yaratıkların kusurlu ibadetlerini kabul ettim, çünkü bu ibadetler cahilce sunulmuştu. 

Daha sonra, iki kıta arasındaki mesafe aşıldığında ve tohum bu Yeni Dünya'ya saçılmak ve sakinlerinin 

sevgi dolu kalplerine yerleştirilmek üzere buraya getirildiğinde, kendilerine Benim öğrencilerim diyenler, 

sade kalpleri ve yüce ruhları olan bu insanlar üzerinde ne kadar çok adaletsizlik ve şiddet uyguladılar! 

39 Saf ve samimi ritüelleri ve gelenekleri, kendilerini üstün gören ve yine de en büyük geri kalmışlık 

belirtilerini gösterenlerin sadece kınamalarını ve sertliklerini aldı. Bu insanlar ancak yavaş yavaş sadık 

öğrenciler aracılığıyla mirasımı aldılar ve ilahi saflıklarını ve kökenlerini anladılar. 

40 Bugün sizi yeniden tehdit altında görüyorum; mirasınıza göz diken ve ruhunuzu rahatsız eden 

güçlü halklar tarafından kuşatılmışsınız. Henüz ihtişamınızın zirvesine ulaşmadınız, ama yine de ruhsal ve 

dünyevi olarak parlayacaksınız. Uyuşukluğa düşmemeniz için sizi uyarıyorum; dua etmeli ve mirasınızı 

korumalısınız. 

41 Bu zamanda size geldim ve size sevgi mirasımı tekrar veriyorum. Benim tohumum yok olmaz. 

Güçlü fırtınalar tarafından kamçılanabilir. Ancak başakları elementler tarafından koparıldığında, taneler 

toprağa düşer ve durmaksızın çoğalmak için yeniden filizlenir. 

42 Barışı ve iyiliği her haliyle sevdiğiniz sürece bu dünyada ışık, ulusunuz diğer ulusların önünde bir 

meşale olacaktır. Şimdiden aranızda barış elçileri olacak kişiler var. Bu ışık onların sözlerinde ve 

talimatlarında çiçek açabilsin diye ruhlarını hazırladım. O zaman ruhani olarak çalışan sizler, bu halkın 

refahı için endişe duyan yöneticilerinizle birlikte, barış, hakikat ve adalete susamış olanlara yardımlarınızı 

ulaştırmayı başaracaksınız. 

43 Işık sembolik olarak Doğu'dan Batı'ya geldi ama şimdi size getirdiğim bu mesaj Batı'dan Doğu'ya 

geçecek ve her ikisi de bir olacak, tıpkı hakikat bilgisi, medeniyetler ve ırklar gibi. O zaman, 

birleştiğinizde, ışığın insandan insana değil, İlahi Ruh'tan O'nun çocuklarına geldiğini anlayacaksınız. 

44 Bugün birçokları Beni reddediyor, inkâr ediyor ve yeni yollar yaratmaya çalışıyor. Ancak Yasa'nın 

doğru ve dar yolu insanların olduğu her yerdedir. Çünkü bu yasa her insanın kalbinde, yeteneğinde, 

ruhundadır ─ Bana ulaşacağınız tek bir yol, her zaman iyiliğe, merhamete ve sağduyuya çağırır. Büyük 

sınavlarla ağırlaşabilecek ve onların ağırlığı altında çökebileceksiniz. Ama doğruluğu seviyorsanız, 

eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkacak ve zafer kazanacaksınız, çünkü yalnızca iyilik 

çağlar boyunca kalıcıdır. 

45 Eğer bir halk için barış istiyorsanız, onlara gitmenize gerek yoktur. Kalbinizde ya da evinizde 

barışı sağlayın. Bu, o halkın ruhuna uyum ve birlik getirmek için yeterli olacaktır. 

46 Hem iyilik hem de kötülük belli bir mesafeden iletilebilir. Bu nedenle size, ister yakın ister uzak 

olsun, yardımınıza ihtiyacı olanların yardımına hazır bir ruhla koşmayı öğrettim. Ancak savaşı körükleyen 

düşünceler göndermekten sakının. Bir ulusun yenilgisini ve diğerinin zaferini dilemeyin, çünkü bu etki 

gelecek ve karışıklıklara neden olacaktır. Her şeyden önce sevin ve tüm hemcinslerinize karşı hoşgörülü 

olun. 

47 Savaşın acımasızlığına maruz kalan yaralıların acısıyla sarsıldıysanız ve onlara biraz huzur ve 

teselli göndermek istiyorsanız, en yakın hastayı bulun, onu olmayanlar için vekil olarak alın ve Benim 

adımla merhametinizi ona yerleştirin; Ben de o acı dolu uluslardaki çok sayıda hastayı okşayıp 

iyileştireyim. 
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48 Evinizin, ışığın sizi çevreleyenleri sarmak için yayıldığı bir tapınak olmasını sağlayın ve bu 

sınırların ötesinde başkaları esenlik hisseder ve hazırlığınızı paylaşır. 

49 Yakında Mesih'in doğumunu anacaksınız. İnsanlığın bu olayı hatırlayacağı günler yaklaşıyor. Hâlâ 

barış içinde yaşayan halklar bunu sevinçle kutlayacaktır. Ancak uzak uluslarda, kendileri için sıkıntı 

zamanının geldiği ve bir an için kaygıyı, korkuyu unutmaya, Ruhumu çağırmaya ve bu olayın anısını 

hatırlamaya çalışacak pek çok insan var. Diğerleri ise kendilerini yetimliğe, sefalete sürükleyen ve acının 

her türlüsünü tatmak zorunda bırakan bir savaşın sonuçlarını şimdiden yaşamaya başladılar. 

50 Herkesi sevgimle kuşatacağım, dualarına cevap vereceğim ve bu insanlığın üzerine bir ışık akımı 

parlayacak. 

51 Birbirinizi mükemmel bir sevgiyle sevebilmeniz ve her zaman gerçek adaletin şefaatçileri ve 

aracıları olabilmeniz için kendinizi hazırlamanız, iki vesilemle size açıkladığım tüm sevgiyi kalplerinizde 

tutmanız gerekir. Çünkü senin aracılığınla bütün insanlarla bir antlaşma yapmak için seni seçtim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 358 
1 Sadece burada değil, Babanızla birlikte olmak için toplandığınız her yerde O'nun sözünü tek bir 

ruh olarak işiten hepiniz kutsanmışsınızdır. 

2 Öğretilerimi ses taşıyıcılarımın ağzından almak için çok kısa bir zamanınız kaldı, böylece daha 

sonra ruhsal sessizlikte Beni duymak için kendinizi hazırlamanın yolunu öğrenebilirsiniz. Ama gerçekten 

söylüyorum, sizi asla terk etmeyeceğim, size her zaman bu anlarda olduğum kadar yakın olacağım. 

3 Ben her yerdeyim, tüm evrende ve çocuklarımın her birindeyim. Ama hepiniz Babanızın 

yakınlığını, Tanrınızın varlığını hissetmiyorsunuz. 

4 Kalbinizde benim sığınağım var, onu açabilmeniz için size anahtarı verdim. Ancak bu sizin kendi 

iradenizden doğmalıdır, bu sizin görevinizdir. 

5 Size Kendimin bir parçası olan ruhu ve yeryüzünde yaşamanız için maddi bir kabuk verdim. Ama 

size doğrusunu söyleyeyim, bu yaşamda karşılaşacağınız sınavların üstesinden nasıl geleceğinizi 

bilirseniz, ruhani kurtuluşa erişirsiniz. 

6 İlk Zaman'da, aydınlanmış ruhani varlıklara bu gezegende enkarne olma ve insanlığa peygamberler 

olarak konuşma misyonu verdim. İkinci Çağ'da, büyük merhametimden dolayı, Tanrınızı daha iyi 

anlayabilmeniz için İlahi Sözüm insan oldu. İsa'nın içinde size sevgiden söz etmeye geldim. Ve şimdi, 

Üçüncü Çağ'da, size öğretimi vermek için bir kez daha ─Ruh'ta─ geldim. 

7 İnsanlığın ruhani olgunluğa erişmesi için çok zaman geçmesi gerekmiştir. Her zaman iki aşırı uca 

yenik düştünüz: biri daha büyük dünyevi zevkler aradığınız materyalizm oldu; ama bu aslında zararlıdır 

çünkü ruhun görevini yerine getirmesini engeller. Ancak diğer aşırı uçtan da kaçınmalısınız: "bedenin" 

ölümlü kılınması, bu yaşama ait olan her şeyin tamamen inkâr edilmesi; çünkü sizi bu dünyaya insan 

olarak, insan olarak yaşamanız için gönderdim ve "Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya 

verecek" şekilde yaşayabilmeniz için size doğru yolu gösterdim. 

8 Bu dünyayı tüm güzelliği ve mükemmelliğiyle sizin için yarattım. Mükemmelliğe ulaşmanız için 

size verdiğim tüm yetenekleri geliştirebileceğiniz insan bedenini size verdim. 

9 Baba, bu dünyanın size sunduğu tüm iyiliklerden kendinizi mahrum etmenizi istemez. Ancak 

bedeni ruhtan üstün tutmamalısınız, çünkü beden geçicidir ama ruh sonsuzluğa aittir. 

10 Güreşin, ruhun mükemmelliğine ulaşmak için güreşin. Size bu hedefe ulaşmanın yolunu 

gösterdim. Yaşam yolundaki ihanetlere karşı sizi savunmak için her türlü maddi silahtan daha üstün bir 

"silah" olarak size duayı emanet ettim. Ama yasalarımı yerine getirdiğinizde en iyi silaha sahip 

olacaksınız. 

11 Dua nelerden oluşur? Dua dilekçe, şefaat, tapınma ve ruhsal tefekkürdür. Tüm parçaları gereklidir 

ve biri diğerinden gelir. Size doğrusunu söyleyeyim: Yakarış, insanın arzularını yerine getirmemi, 

özlemlerini gidermemi istemesidir ─hayatında en önemli ve en kurtarıcı olduğunu düşündüğü şeyi. Ve 

size doğrusunu söyleyeyim, çocuklarım, Baba istekleri duyar ve herkesin iyiliği için en çok ihtiyaç 

duyduğu şeyi verir. Ancak ruhunuzun kurtuluşuna aykırı bir şey istemekten sakının. Yalnızca maddi 

şeyler, bedensel hazlar ve geçici güç isteyenler ruhlarının zincire vurulmasını isterler. 

12 Fiziksel hazlar yalnızca bu dünyada değil, ruhani dünyaya geçişten sonra da acı getirir; çünkü 

orada bile bu fiziksel arzuların etkisi ulaşabilir ve ruh kendini bunlardan kurtaramadığı için, bu arzular 

tarafından eziyet edilmeye devam eder ve reenkarne olmak ve maddi olarak yaşamaya devam etmek için 

tekrar tekrar dünyaya dönmek ister. Bu nedenle çocuklarım, ruhunuzun iyiliği için yalnızca gerçekten 

ihtiyacınız olan şeyleri isteyin. 

13 İkinci tür dua, yani şefaat, komşunuza duyduğunuz sevgiden, bu dünyaya geldiğimde size Efendi 

olarak öğrettiğim sevgiden kaynaklanır. Yakındaki ve uzaktaki kardeşleriniz için, çeşitli uluslarda savaşın 

sonuçlarına maruz kalanlar için, bu dünyanın geçici yöneticilerinin zulmüne katlananlar için dua edin. 

14 Kendinizi hazırlayın, ey çocuklarım, insan kardeşleriniz için dua edin, ama bu şefaatte bile nasıl 

isteyeceğinizi bilmelisiniz, çünkü önemli olan ruhtur. Eğer bir kardeşiniz, anne babanız ya da çocuklarınız 

hastaysa, onlar için dua edin, ancak ruhun ihtiyacı bu değilse, bu yaşamda kalmaları için ısrar etmeyin. 

Bunun yerine, bu ruhun özgür bırakılmasını, çektiği acılarla arınmasını, acının ruhun yukarı doğru 

gelişimini desteklemesini isteyin. Bu nedenle Üstat size daha İkinci Çağ'da, "Baba, Senin isteğin olsun" 

demeyi öğretti. Çünkü Baba, ruhun neye ihtiyacı olduğunu tüm çocuklarından daha iyi bilir. 
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15 Üçüncü tür dua olan İlahi Ruh'a tapınma, mükemmel olan her şeye tapınma anlamına gelir; çünkü 

bu tür bir dua aracılığıyla mükemmellikle, tüm evreni kucaklayan sevgiyle birleşebilirsiniz. Tapınmada 

hepinizin ulaşması gereken mükemmellik halini bulabilirsiniz ve tapınma sizi ruhsal tefekküre götürür; bu 

da tapınma ile birlikte sizi Ebedi Yaşamın Kaynağı olan İlahi Ruh ile birliğe getirir ─ Baba'nın Krallığına 

ulaşmanız için size her gün güç veren Kaynak. 

16 Bu şekilde dua etmelisiniz: yalvarışla başlayıp ruhsal tefekkürle bitirmelisiniz. Bu size güç 

verecektir. 

17 O zaman, iyi hazırlandığınızda, sadece kendiniz için mücadele etmekle kalmamalı, aynı zamanda 

diğer insanların da bu yolu takip etmelerine yardımcı olmalısınız. Çünkü kurtuluşunuzu yalnızca kendiniz 

için sağlayamazsınız; tüm insanlığın kurtuluşunu sağlamak için mücadele etmelisiniz. 

18 İnsanlar şöyle haykırıyor: "Eğer merhamet ve sevgi dolu bir Tanrı varsa, neden iyiler kötülerin, 

doğrular günahkârların elinde acı çekmek zorunda?" Size doğrusunu söyleyeyim, çocuklarım, hiç kimse 

bu dünyaya yalnızca kendi kurtuluşu için gelmez. O tek başına bir birey değil, bir bütünün parçasıdır. 

19 İnsan vücudundaki sağlıklı ve mükemmel bir organ, diğer organlar hastalandığında zarar görmez 

mi? 

Bu, her bir kişi ile diğerleri arasında var olan ilişkiyi anlayabilmeniz için maddi bir karşılaştırmadır. 

İyiler kötülerin elinden acı çekmelidir ama iyiler de kardeşlerinin ruhani ilerlemesi için çalışmazlarsa 

tamamen masum sayılmazlar. Ancak bir birey olarak, her birinin kendi sorumluluğu vardır ve Ruhumun 

bir parçası olarak ve O'na benzer şekilde, herkesin ilerlemesine katkıda bulunacak irade ve zekaya sahiptir. 

20 İlk Çağ'dan bu yana size yol göstermek için peygamberlerim aracılığıyla sizinle konuştum, ama 

sizi Yasamı yerine getirmeye zorlamak için değil. 

Ancak zaman geçti ve insan ruhu evrimleşti, olgunluğa erişti ve artık bir ruh olarak görevini anlayabilir 

hale geldi. Uçuruma, yok oluşa bu kadar yakın olan insanlığın sizden gelecek manevi yardıma ihtiyacı var. 

21 Bu savaş, son savaş, karanlık ve ışık arasındaki en korkunç ve dehşet verici savaştır. Karanlığın 

tüm ruhları şu anda birleşiyor ve ışığın tüm ruhları bu güçle yüzleşmelidir. 

22 Beni duyan, Kutsal Ruh'un ışığını içinde taşıyan sizler, uyanın! Artık dünyevi zevklerle, geçici 

hedeflerle zaman kaybetmeyin. İnsanlık için savaşın, Baba'nın Krallığının bu dünyaya gelmesi için 

mücadele edin. Bu, en az eğitimliden en eğitimliye kadar herkese verdiğim bir görevdir. 

Ruhlar dünyası sizinle ve her şeyden önce sevgi dolu, merhamet dolu Baba ─ insanların birbirlerine 

çektirdikleri acıları sonsuz bir acıyla gören Baba. 

23 Bu, ışığın karanlığa karşı savaşıdır ve her biriniz zafer kazanılana kadar savaşmalısınız. 

Tüm samimiyetinizle dua edin çocuklarım. Bu lütuf sabahında sizinle dua hakkında konuştuğunda 

Baba'nın size gösterdiği yolu izleyin. Göreviniz budur, kendiniz için ruhsallaşmayı ve uğruna dua ettiğiniz 

kişiler için kurtuluşu bu şekilde başaracaksınız. 

24 Sesimi insan enstrümanları aracılığıyla son kez duyacağınız saat çoktan yaklaştı. Ama Baba size 

tekrar söylüyor: Eğer sevgide birleşirseniz, 1950'den sonra korkacak hiçbir şeyiniz yok. 

25 Sadece yüreği temiz olanları aradığımı sanmayın ─ hayır, merhametime en çok ihtiyacı olan 

kayıpları, lekelenmişleri arıyorum. Ne lüks içinde yaşayanlar ne de yoksulluk içinde yaşayanlar için bir 

tercihim olduğunu da düşünmüyorum. Işığa ihtiyacı olan ruhu ararım ─hastaları, acı çekenleri, açları- ve 

bu ihtiyaçları fakirlerde olduğu kadar zenginlerde de karşılarım. 

26 Herkese sevgi dolu adalet dolu bir öğreti aracılığıyla ışık, teselli ve umut mesajı getirmeye 

geliyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, bu kaynaktan içmeye yaklaşan asla hayal kırıklığına 

uğramayacaktır. 

İçinde kendi iyiliği için bir şey arayan herkes onu bulacaktır. Size sunduğum her şey doğrudur, size vaat 

ettiğim her şey gerçekleşecektir. Benim sözümde yalan yoktur, ki şu anda dünyanız bununla dolu! 

27 Yeryüzünde şüpheciler haline geldiğiniz konusunda size katılıyorum çünkü hemcinsleriniz size 

pek çok şey vaat etti ve hiçbirini yerine getirmedi. İşte bu yüzden hiçbir şeye inanmayan ve hiçbir şey 

beklemeyen milyonlarca insan var, çünkü bir hayal kırıklığından diğerine kurban edildiler. Ama sana 

soruyorum: Materyalist, bencil ve insanlık dışı bir dünyadan ne bekliyorsunuz? Dünyayı yöneten ve doğru 

yola götüren tek ışık olan vicdan tarafından yönetilmeyenlerden ne bekliyorsunuz? 

28 Bana geri dönün, ama insan kardeşlerinize karşı şikayet etmeden ve gücenmeden yaklaşın. Bana 

gelin ve Sözümün ruhunuzda bir kez daha iman ışığını yakmasına izin verin. Çünkü o zaman artık zayıf 
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olmayacaksınız, acı sizden uzaklaşacak ve insanlara karşı güvensizlik ve korku yerine yaşama cesaretine, 

umuda ve komşuluk sevgisine sahip olacaksınız. 

29 Işığım tüm kalplere nüfuz ettiğinde ve ulusları yöneten, onlara talimat veren insanlar ve yerine 

getirmeleri gereken en önemli görevleri olan herkes, vicdan olan o yüksek ışık tarafından 

yönlendirilmelerine ve ilham almalarına izin verdiklerinde, o zaman birbirinize güvenebilirsiniz, o zaman 

kardeşlerinize güvenebilirsiniz, çünkü ışığım herkesin içinde olacak ve ışığımda varlığım ve sevgi 

adaletim hüküm sürecektir. 

30 Bugün kötülüğe iyi dediğiniz, karanlığın olduğu yerde ışığı gördüğünüze inandığınız, gereksiz 

olanı gerekli olana tercih ettiğiniz bir ruhsal karmaşa döneminde yaşıyorsunuz. Ama benim her zaman 

hazır ve yardımsever merhametim sizi kurtarmak ve size gerçeğin aydınlık yolunu, ayrıldığınız yolu 

göstermek için zamanında müdahale edecektir. 

31 Halklar ilerliyor ve bilimsel bilgileri artıyor. Ama sana soruyorum: Bu "bilgelik" nedir ki, insanlar 

ona ne kadar nüfuz ederlerse, yaşamın kaynağı ve kökeninin içinde yattığı ruhani hakikatten o kadar 

uzaklaşırlar? 

32 Bu insani bir bilimdir, egoizm ve materyalizmle hastalıklı bir insanlık tarafından tasarlanan bir 

bilimdir. 

33 O zaman bu bilgi yanlıştır ve bu bilim kötüdür, çünkü onunla bir acı dünyası yarattınız. Işık yerine 

karanlık hüküm sürüyor, çünkü halkları giderek daha fazla yıkıma sürüklüyorsunuz. 

34 Bilim ışıktır, ışık yaşamdır, güçtür, sağlıktır ve huzurdur. Biliminizin meyvesi bu mu? Hayır, 

insanlık! Bu nedenle size şunu söylüyorum: Ruhun ışığının zihninizin karanlığına nüfuz etmesine izin 

vermediğiniz sürece, çalışmalarınız asla yüksek ve ruhani bir kökene sahip olamayacak, asla insan 

çalışmalarından daha fazlası olamayacaktır. 

35 Gerçek bilgi, iyinin bilgisi Benim içimdedir ve akıllarını vahiylerim için bir depo olarak Bana 

sunanlara bunu ilham eden Benim. Bu insanlar, özveriyle varlıklarını insanlığın iyiliği için bir keşfe, bir 

vahye adayan insanlardır. Bu insanlar gerçekten de ışığın yollarını açtılar, insan kardeşlerine gerçekten de 

barış, sağlık ve rahatlık mesajı getirdiler. Bazıları mükemmel işler başarmış, diğerleri ise yol gösterici 

olmuştur. Ancak bazıları, diğerleri gibi, iyilik, sevgi ve ruhun yücelmesinin zaferlerinin anahtarı olduğunu 

eserleriyle size öğretti. 

36 Size gerçekten söylüyorum, iyilik yapma ve ihtiyacı olanlara barış getirme idealiyle, hazinemin en 

gizli kapısını açabileceksiniz, çünkü 

Sevginin çağrısına direnen kapı. Öte yandan, bencil ve kibirli amaçlardan esinlenerek öğrenme, bilgi ve 

güç peşinde koşan kişi, kendisine ifşa edilmesini istediği şeyden bir şeylere sahip olmak için çalmalı, ele 

geçirmelidir. 

37 Tüm bunlardan şu sonuca varabilirsiniz: Eğer biliminizin amacı insanlığın refahı ve yüksek 

gelişimi ise, hazinenin kapıları açılacak ve insana yaşamın sonsuz sırlarını ifşa edecektir. 

38 İyiliğiniz için ne kadar az şey kazandınız ve size kötülük yapmak için ona karşı ne kadar çok şey 

çaldınız! 

39 İsrail'in kutsanmış halkı: Varlığımı hissedebilmeniz için duaya kalkın. Ne mutlu dua yoluyla İlahi 

Ruhumun etkisini hissedenlere, çünkü Sözüm ses taşıyıcıları aracılığıyla kendini duyurmayı bıraktığında 

kendilerini öksüz hissetmeyecekler. 

40 Ne mutlu sevgiyle, saflıkla dua edenlere ve Bana yaklaşmak için kendilerini yükseltenlere. 

Şüphesiz ben, sizin namazlarınızın üstünlüğüne veya noksanlığına hükmetmem. Her isteğinizle 

ilgilenirim, ama ben Efendiyim ve size dua etmeyi öğretirim. Ben mükemmelim ve herhangi bir kusur 

işlememeniz için sizi düzeltirim. 

41 Sevgili insanlar: Baba, yeryüzünde insanların mükemmel bir iş yaptığını ne kadar çok gördü ve bu 

Beni hoşnut etti. Yine de Bana henüz ruhsal olan içinde mükemmel işler göstermiyorsunuz, çünkü ruhsal 

mükemmelliğe ancak tüm maddileşmeyi bir kenara bıraktığınızda erişeceksiniz. O zaman, insanlar, 

ruhunuz daha yüksek bir yaşamı görecek, yüzümü görecek ve sevgi dolu sesimi duyacak. Yasamı 

gerçekten kavrayacak ve kim olduğunu, kim olduğunu ve sonsuz yaşamda kim olacağını bilecektir. 

42 Şu anda, İsrail halkı, sizi reenkarne olmanız için gönderdiğim bu beden kabuğunda, bir çocuk 

gibisiniz. Ama endişelenmeyin, mükemmelliği hayal edin, onu arayın ve onun için çabalayın. Çünkü sizin 

kaderiniz insanlık için bir yol, barış, erdem, talimat ve vahiy yolu açmaktır. 
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43 Göreviniz, Seçilmiş İnsanlar, insan ruhunun kendi varlığında Yaratıcısını bulması için bir gedik 

açmaktır. 

44 Üç kez mükemmelliğe giden yolu buldunuz, çünkü vicdanınız içinde yanan meşalenin bulunduğu 

parlayan bir deniz feneri gibidir. Ancak zayıf kaldınız ve bu yolda ruhani ihtişamı algılayamadınız. Kibir 

ve küstahlık ruhunuza boyun eğdirdi ve yeteneklerinizi yalnızca bu dünyada ait olmadığınız krallıklar 

yaratmak için kullandınız; ama lordlar oldunuz ve zenginliklere sahip oldunuz, hizmetkârlarınız oldu ve 

unvanlar edindiniz, kendinizi başkalarının üzerinde yücelttiniz ve Babanızı unuttunuz, görevinizi 

unuttunuz. 

Ama sonrasında dünya bile size karşı ayaklandı, sizi aşağıladı ve size boyun eğdirdi. Ama içine 

düştüğün bu esarette, İsrail, Beni unutmadın, hazırlık zamanını seni Bana götüren yola bir kez daha girmek 

için kullandın ve vicdanının sesini dinledin. 

45 Baba bu düşüşlere neden izin verdi? Baba neden bu yaşamın tüm boş şeylerini, tüm zorluklarını ve 

sahte yüceliklerini bilmenize izin verdi? Babamız buna gerçekten izin verdi mi? 

Evet, Seçilmiş Halkım, ahlaksızlık ve insan günahı kulesinin önümde yükselmesine izin verdim. 

Yaratılışımda, tüm diğerlerinin bağlı olduğu yedi büyük günahın ortaya çıkmasına izin verdim. Ama size 

gerçekten söylüyorum: Günah Benden kaynaklanmaz, Benden kaynaklanmaz. Sadece ruhunuz deneyim 

kazansın diye, Tanrınızın büyüklüğünü, mükemmelliğini, adaletini, sevgisini, doğruluğunu takdir 

edebilesiniz diye, mükemmel olanı takdir edebilesiniz ve kusurlu olanı da bilesiniz diye var olmasına izin 

verdim. 

46 Ama Baba size diyor ki: Artık yeter! Sizi hapsedilmiş, zincirlerle, zorluklarla ve hastalıklarla 

yüklenmiş buluyorum. Yine de hapishanenizin ortasında Beni unutmadınız ve ben de size diyorum ki: 

Bana ve sana inan İsrail, seni özgür kılacağım! 

47 Gelişiminiz büyüktür, ruhunuz büyüktür ve Beni bilir. İçinde hakikat, samimiyet, merhamet ve 

sevgi biriktirirsiniz ve bu armağanlarla dünyaya barış, uyum, ışık ve kurtuluş getirebilirsiniz. 

48 Bu dünyada size kim barış verebilir ve ulusları ele geçiren savaşları kim dizginleyebilir? Bunlar 

sahip olduğunuz yeteneklerdir, bu sizin alçakgönüllülüğe, uysallığa dayanan gerçek büyüklüğünüzdür. 

Kutsanmış insanlar, sevgi sözünü ya da gerçeği asla dünyanın parası için vermeyin, merhamet eylemini 

asla dalkavuklukla karıştırmayın, çünkü o zaman benim öğrencilerim olduğunuza tanıklık edemezsiniz. 

49 Bu Üçüncü Çağ'ın İsrail halkı alçakgönüllülüğün, uysallığın ve ruhaniliğin bir modeli olmalıdır. 

Mükemmellik yolunda yürüyün. Artık biliyorsunuz ki, kutsanmış insanlar, ruhlarınıza akıttığım huzur, 

bilgelik ve öğreti sadece biriktirmeniz için değil, dağıtmanız, aktarmanız ve insanlık arasında yaymanız 

içindir. Bunu yapmakla görevlendirilenler sizlersiniz. 

50 Efendi size şöyle der: Kötülük yapmamanız sizin için yeterli olmayacaktır. İyilik yapmalısınız ki 

benim Cennet Krallığıma layık olabilesiniz. Tüm hatalarınızı, tüm düşüşlerinizi bağışladım, sizi sözümle, 

kanımla ve gözyaşlarımla tüm lekelerinizden arındırdım. İşte bu yüzden sizden mücadele etmenizi, çaba 

göstermenizi istiyorum ki yaşam yolculuğunun sonunda benim olduğum yere ulaşabilesiniz. 

51 Yaratıldığınız anda Baba'nın size emanet ettiği büyük görevin farkında olun, ey insanlar. Bunun 

yeryüzünde yaşamak için son fırsat olup olmadığını bilemezsiniz. Ama görevinizi yarım bırakırsanız, sizi 

tekrar dünyaya göndereceğim ─ bazılarını hasat için, bazılarını da başladığınız görevi tamamlamak için. 

Ama diğerleriniz dünyaya geri dönmeyecek. Onlara görevler vereceğim ki ruhsal alanda çalışsınlar ve 

savaşsınlar. 

52 Size Yüce Ötesi'nin büyük derslerini açıklayacağım. Çünkü şu anda sizi ruhsal yaşama, gerçek 

yaşama, ne başlangıcı ne de sonu olan yaşama hazırlıyorum. Seni hazırlayacağım, sana yolu göstereceğim 

ve sana kapıyı da göstereceğim, çünkü sen her zaman yolunu öğrettiğim ilk doğansın ve bunu diğerlerine 

de öğreteceksin. Ve size bu dünyada nasıl yol gösterdiysem, siz de Ötelerdeki yolu tanımalısınız. O zaman 

sizi gerçek huzura götüren yolda ruhlara rehberlik etmeye devam edeceksiniz. 

53 İnsanlar: Nasıl dua edeceğinizi bilmenizin zamanı geldi. Bugün size yere kapanın demiyorum, 

dudaklarınızla dua etmenizi ya da güzel dualarla seçilmiş sözcüklerle Bana yakarmanızı öğretmiyorum. 

Bugün size söylüyorum: Zihinsel olarak Bana dönün, ruhunuzu yükseltin ve Ben her zaman Varlığımı 

hissettirmek için aşağı ineceğim. Tanrınızla nasıl konuşacağınızı bilmiyorsanız, tövbeniz, düşünceleriniz, 

acınız Benim için yeterli olacaktır, sevginiz Benim için yeterli olacaktır. 
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54 Bu benim duyduğum, anladığım dildir, kelimelerin olmadığı dildir, doğruluğun ve samimiyetin 

dilidir. Bu Üçüncü Çağ'da size öğrettiğim dua budur. 

55 Ne zaman iyi bir iş yapsanız, benim huzurumu, güvencemi ve umudumu hissettiniz, çünkü Baba o 

zaman size çok yakındır. 

56 Sözümde ateş vardır ve bu ateşle darıları yok ederim. 

57 "Birbirinizi sevin! Dostunuzun taptığı sahte tanrıyla alay etmeyin. Ne kadar hatalı olursa olsun, 

dostunuzun öğretisinin yanlış olduğunu ilan etmeyin. İnsanların size saygı duymasını ve sizi takip etmesini 

istiyorsanız, önce siz saygı göstermelisiniz. Ama kimseden korkmayın, çünkü size gerçeği ve sözün 

armağanını verdim. Ayağa kalkın, konuşun ve hemcinslerinizi ikna edin. Sözün içinde merhem, sevgi, güç 

ve yaşam vardır. Kendinizi açabilmeniz için sözde güç vardır. 

58 Sözüm tüm zamanlar boyunca yazılı kalacak, ondan Üçüncü Çağın Kitabı'nı, Üçüncü Ahit'i, 

Baba'nın son mesajını derleyeceksiniz; çünkü her üç çağda da Tanrı'nın insanlığa bilgeliğini bırakmak için 

"altın tüyleri "* vardı. 
* Bu terim, İlahi Tebliğlere katılan ve Rab'bin Sözü'nü steno ile not etme görevini üstlenen kişilerin 

tanımlanmasına atıfta bulunur. 

59 Musa, İlk Çağ'ın olaylarını bir tomar üzerine silinmez harflerle yazmak için Baba tarafından 

kullanılan ilk "altın kalem "di. Musa Yehova'nın "altın kalemi" idi. 

60 İkinci Çağ'daki havarilerim ve takipçilerim arasında İsa'nın dört "tüyü" vardı ve bunlar Matta, 

Markos, Luka ve Yuhanna'ydı. Bunlar İlahi Efendi'nin "altın tüyleriydi". Ancak Birinci Ahit'in İkinci 

Ahit'le sevgi, bilgi ve ruhsal ilerleme bağlarıyla birleşme zamanı geldiğinde, tek bir kitap haline geldi. 

61 Şimdi Üçüncü Zaman'da, Sözüme yeniden sahip olduğunuzda, yazılı olarak korunabilmesi için 

"altın tüyler" de atadım. 

Zamanı geldiğinde, tek bir kitap derleyeceksiniz ve bu kitap, Üçüncü Çağ'ın kitabı, ─zamanı 

geldiğinde─ aynı şekilde İkinci ve Birinci Çağ'ın kitabıyla birleşecek ve sonra üç zamanın vahiylerinden, 

kehanetlerinden ve sözlerinden, tüm ruhların eğitimi için Büyük Yaşam Kitabı* ortaya çıkacaktır. 

O zaman tüm sözlerin ─ilkinden sonuncusuna kadar─ gerçekte ve ruhta yerine geldiğini, tüm 

peygamberliklerin Baba tarafından insanlığa açıklanan tarihin beklenen akışı olduğunu bileceksiniz. 

Çünkü gerçekleşecek olayların yazılmasına yalnızca Tanrı neden olabilir.  
* Gerçek Yaşam Kitabı'nın 85. Talimat, 24. ayetinden açıklayıcı metin: "Bu (şu anda ortaya çıkan) Ahit veya Kitabın 

öncekilerle birleşmesi için kendinizi sıkıntıya sokmanıza gerek yok, çünkü bu Kitapta üç zamanın vahiylerini ve 

öğretilerini birleştiren, onlardan özü alarak tek bir mesaj yaratan Benim." 

62 Peygamberler konuştuğunda, bunu onlar değil, onların aracılığı ile Tanrı yapmıştır. 

63 Musa'nın ve İkinci Çağ'ın dört öğrencisinin sahip olduğu gibi, yeni seçilmişlerime yeterli hazırlığı 

verdim, öyle ki Sözüm tam bir bütünlük, tam bir açıklık ve gerçek içinde yazılsın, çünkü bu yarının 

nesilleri içindir; ama eğer herhangi biri bu Kitaba bir şey eklemek ya da ondan bir şey çıkarmak niyetinde 

olursa, sizi hesaba çekeceğim. 

64 Peki, çok sevgili çocuklarım: Derlemeye başladığınız kitaba kim önem veriyor? Aslında hiç kimse! 

Ama arzu dolu, merak dolu insanlığın sizden kitabınızı isteyeceği zaman gelecek ve o zaman uyanacak, 

sözümü keşfedecek ve onu tartışacak. Bu fikir çatışmasında taraflar ortaya çıkacaktır ─ bilim insanları, 

teologlar ve filozoflar. Uluslara senin Sözünün ve Bilgelik Kitabının tanıklığı getirilecek ve herkes benim 

Öğretimi konuşacak. Bu yeni savaşın, sözlerin, düşüncelerin ve ideolojilerin savaşının başlangıcı olacaktır; 

ama sonunda, herkes Büyük Yaşam Kitabı'nın Rab tarafından yazıldığını gerçekte ve ruhta bildiğinde, 

birbirlerini kardeş olarak kucaklayacak ve İradem olduğu gibi birbirlerini seveceklerdir. 

65 Neden Birinci Çağ'da Yehova'nın Sözü dünyayı birleştirmeye yetmedi de İkinci Çağ'da İsa'nın 

Öğretisi bunu yapabildi? Ulusların birbirini sevmesi ve barış içinde yaşaması için 1866'dan beri Sözümü 

ilettiğim bu süre neden yeterli olmadı? 

66 Bu Söz'ün tüm dünyayı aydınlatabilmesi için üç kitabın tek bir kitap oluşturması gereklidir. O 

zaman insanlık bu ışığı takip edecek ve Babil'in laneti kalkacaktır, çünkü tüm insanlar Gerçek Yaşamın 

Büyük Kitabını okuyacak, herkes aynı öğretiyi takip edecek ve Tanrı'nın çocukları olarak birbirlerini ruhta 

ve gerçekte seveceklerdir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 359 
1 Sevgili öğrenciler: Efendinizin son tezahürlerine sevinin ve bu saatten sonra Benimle konuşmak 

için dua yoluna gelin. Her zaman dua edin ─barış günlerinde, deneme günlerinde, böylece denemelerle 

yüzleşmek için kendinizi güçlü ve cesur hissedebilirsiniz. 

2 Bu zaman, öğretilerimi nasıl yorumlayacaklarını anlayanlar için ruhani ufukların genişlediği ve 

mutluluğun yaşandığı bir zaman oldu. Çocuk Babasıyla buluşmaya gelmiş ve aldığı öğretiler sayesinde 

kendini onun göğsünde o kadar güvende, inançlarında o kadar güçlü ve aynı zamanda o kadar sevilmiş 

hissetmiştir ki, sadece hazinesini korumak ve kendisine verilen ayrıcalığı hatırlamak için yaşayacaktır. 

Bununla birlikte, tüm çocuklarımı aynı sevgiyle sevdiğimin farkına varın. Hepiniz Benim ailemi 

oluşturuyorsunuz ve çok azınız Benim insan aracılığıyla tezahürüme doğrudan tanıklık etmiş olsanız bile, 

hepiniz Benden ışık ve ilham aldınız. 

3 Her insanın Benimle bir randevusu vardır ve hepiniz Bana geleceksiniz. Yollar hazırlandı. Önce en 

basit zihinler çağrılmıştır, sonra diğerleri gelecektir. Alçakgönüllülükle, boyun eğmiş ruhlarla, isyandan ve 

sahte ihtişamdan arınmış olarak gelecekler. Ve o saatte onları alçakgönüllülükleri ve kendilerini bilmeleri 

nedeniyle affedeceğim ve onları bekleyen büyük görevin yerine getirilmesi için onlara büyük görevler 

vereceğim. 

4 Herkesi çağıracağım o zaman, katı boyunlular sadık olacak, katı yürekli olanlar yumuşak kalpli 

olacak ve gururlu olanlar gerçek itaatle nasıl eğileceklerini bilecekler. Çünkü Ruhum herkese öğretecek, 

çok sevdiğim çocuklarımı aydınlatacak ve kutsayacak ve ruhlarından bir dua yükselecek, Babaları ve 

Yaratıcıları için tek bir sevgi şarkısı. O günlerde, büyük erdeme sahip ruhlar bu gezegene girecek ve 

burada zaten dönüştürülmüş olanlar, mükemmelleşmek için büyük bir arzuyla diğer ruhani evlere 

gidecekler. 

5 Size gerçekten söylüyorum, öğretilerimi takip eden sizler, bu ses taşıyıcıları sustuğunda ve artık 

Benim Sözümü iletmediğinde, sizden uzak kaldığımı hissetmeyeceksiniz. Beni yakınınızda 

hissedeceksiniz, iç tapınağınızda Ben olacağım ve orada sesimi ve onunla birlikte rehberliğimi ve tesellimi 

duymaya devam edeceksiniz. 

6 1950'den sonra bu dünyanın başına gelecekler hakkında çok az şey biliyorsunuz. Ama sizi uyarıyor 

ve diyorum ki, insanlığın şu anda içmekte olduğu o acı kâsenin dibinde hâlâ mayalar var ve acı artacak. 

Ancak daha sonra kefareti sona erdiğinde ondan kaldırılacak ve ona yeni bir sevinç kâsesi sunulacaktır. 

7 Ruhlar dünyası, insanları yaşamlarının ve mükemmelliklerinin özenli bir koruyucusu olarak 

barındırmaya ve korumaya devam edecek, böylece Benden aldığı görevi yerine getirecektir. 

8 Son dersimden sonra, ne yapacağınızı bilmek için sözlerimi çalışmaya devam edeceksiniz ve bu 

gerçekleştiğinde, benimle birlikte insanlık için tek bir yardım ve koruma ruhu oluşturacaksınız. 

9 İlahi Anne en şefkatli sevgisini tüm çocuklarının içine döker. O, yoksullar ve yetimler için 

koruyucu bir örtü, hastalar ve çaresizler için şefkatli bir bakımdır. Herkes için ayağa kalkan ruhu, bu 

dünyanın imtihan saatinde ona yardımcı oluyor. 

10 Düşüncelerinizde dünyanızı dolaşın ve hemcinslerinize teselli ve kardeşlik mesajı getirin. 

Tezahürümün son gününde tüm uluslarla konuşacağım ve sözlerim öğrencilerimde silinmez bir şekilde 

yazılı kalacak. Size ihtiyacı olanlara gitmeniz için sizi havariler olarak bırakıyorum. 

11 Göğsümde huzur bul ve sıkıntılarını unut. Çünkü tezahürümün son gününde, önüme getirdiğiniz 

büyük sorunları sizin için çözeceğim. 

12 Kendinizi hazırlayın, çünkü sınav saati çoktan yaklaşıyor! İlhamımı son ana kadar özveriyle ve 

misyonlarının bilincinde olarak aktaran ses taşıyıcılarına ne mutlu. 

13 Görenler Bende yeni bir kurban ölümünün gerçekleştiği izlenimine kapılacaklar, çünkü Ruhum 

insanlara olan sevgisinden dolayı O'nun Tutkusunu durmadan tekrarlıyor. Tüm bu sevgi kanıtlarını 

hatırlayın ki kurtuluşu bulabilesiniz. 

14 Meryem uzun yolculuğunuzda size göz kulak olacak, tıpkı İkinci Zaman'da öğrencilerime yaptığı 

gibi yanınızda duracaktır. O, şefkatiyle bu ruhlara cesaret veren, kalplerini neşeyle dolduran ve acı 

saatlerini onlarla paylaşan sevgi dolu ve şefkatli bir Anne'ydi. Ve dua ettiğinde, Anne'nin düşünceleri de 

yükseldi ve Baba'nın isteğini bekledi. 
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15 Bu şimdiki zamanda Meryem sizi ruhani örtüsüyle kaplayacak ve böylece yaklaşmakta olan 

denemeler karşısında şaşırmayacaksınız. 

16 Ruhlarınız ve yüreklerinizle Kutsal Ruh'un kendini tanıtacağı bir tapınak oluşturacaksınız, böylece 

dünyada itaat ve ruhanileşme izi bırakabileceksiniz. 

17 Sözüm, yeni bir şafağın ışığı gibi, tüm ulusların sakinlerini yavaş yavaş aydınlatacak ve 

uyandıracaktır. 

18 Ben sizi Vaat Edilmiş Topraklar'a götüren yıldızım. İşte ruhunuzu yolculuğunda cesaretlendiren, 

sevgiyle dolu Sözümün konseri. 

19 Acı sizi Bana yaklaştırdığında, sizi sevgiyle kabul ediyorum ─ Bana güvenin. Ben seninle olmak 

istiyorum ve sen de Benimle olacaksın ki, sen ve ben bu uyum içinde bir olalım. Size gelişiminizin yolunu 

gösteren yoldaşınız olmak istiyorum ─ her zaman önünüzden giden ışık. 

20 Ben sizi dönüştüren ve ruhsallaştıran, sözlerinizde, bakışlarınızda ve işlerinizde ifade edilebilmesi 

için kalbinizi şefkatle dolduran Üstadım. 

21 Dünyaları evrensel bir uyum içinde hareket ettiren güç olan sevgiyle uyum içinde olun. Bana 

yaklaşın ki, Sözümün özünü alabilesiniz, sevgimin enginliğini hissedebilesiniz, böylece siz de acı 

çekenleri cesaretlendirebilesiniz ve ağlayanların gözyaşlarını kurutabilesiniz. 

22 Acılarınızda size teselli vereceğim, yaralarınızı iyileştireceğim ve içinizde yalnızca deneyimin 

ışığını bırakacağım, öyle ki düşünebilesiniz ve ruhunuzun Bana yaklaşmasını sağlayabilesiniz. 

23 Kendinizi ruhanileştirirseniz, çalışmalarınız Benim önümde güzel kokulu güller gibi olacaktır. Dua 

ettiğinizde, size ses olmadan, cümleler olmadan, tatlı bir teselli titreşimiyle cevap vereceğim. Buna 

karşılık Benim okşamamı hissettiğiniz an ne kadar da canlandırıcı olacak. 

24 İnsanlık, Beni dinleyin, hiçbirinizin yok olmasını istemiyorum. Çobanın koyunlarını çağırdığı 

çağrıya gelin. Birçoğu acı yolunda savrulup gitti. Ama hepiniz, sevgimin sizi kurtarmak için beklediği 

engele ulaşacaksınız. 

25 Sevgili insanlar: kardeşlerinizle birleşin ki, Benimle birlikteyken, size ilham ettiğim sevgi 

sayesinde, en ağır suçları bile bağışlayabilesiniz. Ne yaptığını bilmeyen birini neden affetmeyesiniz? 

Bilmiyor çünkü bu kötülüğü kendisine yaptığının farkında değil. 

26 İkinci Çağ'da Mesih, insanlara sevgiyle rehberlik etmek, acılarını hafifletmek ve birbirlerini 

sevmeleri için onlara öğretisini vermek için insanların arasında yaşadı. 

27 O günlerde insanları derin bir uykuya dalmış, sadece dünyanın zenginlikleri ve servetleri 

tarafından yüceltilmiş buldum. Vaat edilen Mesih'in göze çarpmayan bir doğum yerinde doğduğunu 

öğrendiklerinde, şaşkınlıkları bu nedenle çok büyüktü. 

28 Halkımın imparatorun tebaası olduğunu gördüm. Yine de onlara ışık, huzur ve teselli verdim. 

Baba'nın Sözü'nün halkla konuşmak, onlara Yasa'ya itaat etmeyi öğretmek ve onları yıkımdan kurtarmak 

için geleceği yazılmıştı. Size kurtuluş yolunu göstermek için bir kâse acı içmesi gerekliydi. 

29 Körpe çocukluğumdan itibaren Yasa öğretmenleriyle konuştum ve kayıpları kurtuluşlarının 

cennetine yönlendiren kurtarıcı bir yıldız gibiydim. 

30 Sevgili insanlar: Elçilerimin insanlığı Doktrinimle hazırlamak için verdikleri mücadele zordu. Ben 

ayrıldıktan sonra hiç tereddüt etmeden, hemcinslerinin kötülüklerinden çekinmeden savaşmaya başladılar. 

Bana güvendiler ve her geçen gün sevgi ve merhamet öğretilerimi yaydılar. Ama insanlık onlara ne yaptı? 

Onları reddedin ve kanlı darağacına sürükleyin. Zulüm gördüler ve alay edildiler ama hayatlarının son 

anına kadar görevimi yerine getirdiler. 

31 Şu anda size söylüyorum, insanlar: artık şehit olmayacaksınız, bugün sizden sadece insanlığa 

ekmek ve su getirebilmeniz için hazırlık istiyorum. Ancak bu dönemde de insanlar yolunuza çıkacaktır. 

32 Sen İsrail'sin, insanlığın güçlü olanı, insan kardeşlerinin desteği olarak atadığım kişisin. Senin 

aracılığınla Tanrının merhametine, bağışlayıcılığına, sevgisine ve şefkatine kavuşacaklar. 

33 İkinci Çağ'da, "Magi" olarak adlandırdığınız bilge adamlar, bilgilerinin kanıtı olarak Bana altın, 

buhur ve mür sundular. Basit çobanlar da sunularını ayaklarımın altına serdiler. Ancak bugün, 

ruhlarınızdan bir sevgi kurbanı olarak yükselişinizi, dualarınızı alıyorum. 

34 Sevgili insanlar: Bütün çağlarda sizinle konuştum ve bu Üçüncü Çağ'da size birçok şey öğrettim. 

Bazılarınız Beni çok az dinlediniz. Yine de büyük öğretilerim "altın tüylerim" tarafından yazıldı ve artık 
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Beni bir ses taşıyıcısı aracılığıyla duymadığınızda, onlar size rehberlik etmeye ve cesaretlendirmeye 

devam edecekler. Çünkü soframda size vereceğim yiyecekler lezzetli olacak ve ruhunuzu güçlendirecek. 

35 Sözümü aldığınız anda acınızı unutun. Kendinizi bu dünyanın ayartmalarından uzaklaştırın, bu 

ruhani sofrada dindar olun. Ne mutlu bu hazırlıkla sözümü işitenlere, çünkü o ruhunuz için yaşamdır. 

36 Günah sizi saf giysiden mahrum bırakır. Ama içinizde keder ve derin acı gördüğümde, sizi yine 

ruhsal örtümle sarıyorum. 

37 Bu yaşamın zorlukları karşısında güçlü olun, sorunlarınızı size emanet ettiğim ışıkla çözün. 

Gelişiminizde sizi durdurabilecek tüm engelleri yolunuzdan kaldırın. Fanatizmi ve ikiyüzlülüğü 

kalbinizden çıkarın, bu dünyada güçlü fikirli olun ve bir sevgi ve kardeşlik zinciri oluşturun. 

38 Sizler spiritüalistlersiniz, bronz çanları olan maddi kiliseler inşa etmiyorsunuz, ruhunuzda, 

kalbinizde bir kilise inşa ediyorsunuz ve Peder bu kiliseye gelecek ve sonsuza dek sizinle birlikte olacak. 

Ben kendim bu kilisenin ışığı olacağım. 

39 Bu zamanda sizi ölüm uykusundan uyandırmak, size yeni bir gün göstermek, sesimi duymanız ve 

Beni görmeniz için geldiğimi anlayın. 

40 Sizler, herkesin Beni anlayabilmesi için, insanların Benim İşimde keşfettikleri gizemleri 

aydınlatmakla görevlendirilmiş ışığın çocuklarısınız. 

41 İşime eklediğiniz tüm eski gelenekleri terk etmeniz gerekecek, o zaman tek bir amaç ve tek bir 

irade ile kendinizi ruhsallaştıracaksınız. 

42 Kötülük tarafından ezildiniz ve materyalizme zincirlendiniz ve insanların yarattığı taştan kiliselerin 

çatısı altında Beni beklediniz. Şu anda size öğretimi vermek için ruhumla geldiğimi anlamadınız. Yine de 

buradayım, insanlığı ruhen özgürleştirecek mesajı dünyaya getirebilsinler diye Kendimi alçakgönüllülerin 

arasında tanıtıyorum. 

43 Size sevgimi göstermek için sevgi dolu bir Baba olarak geldim. Çünkü Yargıç'ın önünde bile sizi 

bağışlayan ve ruhsal çıplaklığınızı örtüsüyle örten Babanız benim. Ama mükemmel bir Yargıç olarak size 

Sözümü veriyorum ve ruhunuzu orijinal saflığına kavuşturmanız için size fırsat veriyorum. 

44 Şimdi yasamı yerine getirme zamanınız geldi. Beni anlamadığınız için sizi tekrar hesaba çekmemi 

mi istiyorsunuz? Üçüncü Çağın iyi ve sadık öğrencileri olmalısınız ─ artık uyumayın! Yaralarımın hala 

İlahi Kan akıttığını hatırlayın. 

45 Adaletimin aranızda hissedilmesini beklemeyin. Kalkın ey insanlar ve size emanet ettiğim 

tohumun çoğaldığını Bana gösterin. Ama henüz dünyanın dönüşümünü yaşamadıysanız, bunun nedeni 

kendinizi hazırlamamış ve ruhsallaştırmamış olmanızdır. 

46 İsrail, kendini hazırla, çünkü yola çıkmalı ve öğretimi yaymalısın ki insanlık onu anlayabilsin ve o 

zaman, artık sözümü duymadığında, içinde acı olmayacak. 

47 Seçilmiş İnsanlar: Kendinizi ruhsallaştırın, zamanın gelgitlerinin sizi hazırlıksız yakalamaması için 

ilerleyin. Kendinizi Yüce Ötesi'nde sizi bekleyen ödüle layık hale getirin. 

48 Efendi'nin artık size sözlerini ses taşıyıcıları aracılığıyla vermeyeceği zaman geldi. Ancak 

öğretilerimi uygulayarak kazandığınız donanımı kaybedebileceğiniz yollara geri dönmeniz benim isteğim 

değildir. Gücümü kullanın ve zihinlerinizde ışık olsun. 

49 Yolunuzu aydınlattım çünkü ben ruhunuzun rehberiyim. Seni kurtarmak için çalışıyorum. Ben 

sizin Babanızım ve Baba olarak size Sözümü verdim ki artık yolunuzda düşmeyesiniz. 

50 Çocuklarım, Beni yüreğinizde arayın, çünkü Ben orada yaşarım. Vaat Edilmiş Topraklar'da 

yaşayabilmeniz için tövbe edin. 

51 Ben durmaksızın saçılan ışığım. 

52 Ben size soran "Ebedi Söz "üm: Bana ne zaman döneceksiniz? 

53 İyi olun, kutsanmış insanlar, Benim esenliğim, ışığım ve sevgim sizinle. 

54 Halkım: Bugün tüm insanlığın İsa'nın doğumunu kutlamaya hazırlandığı bir anma günüdür. 

İnsanlar, dünyanın barışı için dileklerini sunmak üzere ruhani olarak birleştiler. Ancak bazıları için bu dua 

yüreklerinin derinliklerinden gelirken, diğerleri için yalnızca sözcüklerden ibarettir. Ruhsallaşmadan 

doğan gerçek dua yalnızca çok az sayıda kişi tarafından uygulanmaktadır. Ama yeryüzündeki tüm 

halkların hazırlığı, spiritüalist insanların hazırlığıyla birleştiğinde, Bana ulaşan tek bir dua, tek bir yakarış 

oluşturur. 
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55 Dünyaya Efendi olarak vaaz ettiğim sevgi anlaşılmadı ve bu yüzden insanoğlu düşmanlıklarıyla 

ölümcül savaşları körüklüyor. Sonrasında toplayacağınız meyveler sizin işlerinizdir. Eğer adil olmak 

istiyorsanız, iyilik yapmak için tüm fırsatlara sahipsiniz. 

Görevinizi tüm mükemmelliğiyle yerine getirebilmeniz için lütfumu içinize akıtıyorum. Ancak kendi 

iradenizi ve egoizminizi dayatmak ister ve yasalarıma uymazsanız, neden olduğunuz kötülükten sorumlu 

olursunuz. 

56 Spiritüalist insanlar: Dünyaya yardım etmek için uzayda hareket eden ruhani güçlerle birleşmek 

sizin görevinizdir. Barış ve huzur dolu, sevgi ve esenlik dolu bir dünya düşünenlerle de birleşin. 

57 Sevgili insanlar: Sözüm sadece sizi beslemekle kalmaz. Sözüm, insan acısını hisseden herkese 

─insanlık için iyilik ve merhamet arzulayanlara─ ilham olarak yayılır. Ne mutlu borçlarını affedip tövbe 

edenlere; kendilerini ruhen yüceltmek ve insanlığa hizmet etmek için arınmaya ve kendilerini aşmaya 

hazır olanlara. Onlara lütfumu, ilhamımı ve bağışlamamı veriyorum. 

58 Ulusların barış içinde yaşamasının tek yolu, İsa'nın İkinci Çağ'da dünyaya öğrettiği ve şu anda size 

hatırlatmakta olduğum Hıristiyan ilkelerine itaat etmekten geçmektedir. 

59 İnsanlığın barış içinde yaşayabilmesi için uygulaması gereken sevgi, anlayış ve merhamet 

ilkeleridir. Ama aynı zamanda borçlarına dikkat etmeden ruhsal gelişimden yoksun olanlara da sevgimi ve 

merhametimi veriyorum. Hepinizi sürüm olarak görüyorum ve hepinizi eşit derecede seviyorum. Bu 

nedenle size söylüyorum: Hiç kimse Benden uzak değildir; Benim bağışlamam tüm dünyayı kapsar. 

Yasama karşı isyan etseniz ve düşmanlıklarınızı besleseniz bile, kendinizi yenilemek ve ebedi 

mükemmelliğe ulaşmak için eşit fırsatlara sahip olabilmeniz için sizi bir kez ve bin kez affediyorum. 

60 Spiritüalizm bir din değildir; dünyadaki tüm zamanların tüm insanlarına rehberlik etmesi için 

İsa'nın şahsında yaydığım öğretiyle aynıdır. Bu Benim sevgi, adalet, anlayış ve bağışlama öğretilerimdir. 

61 Bu Üçüncü Zamanda, ruhsal, fiziksel ve entelektüel gelişiminiz nedeniyle sizinle yalnızca daha 

büyük bir netlikle konuştum. 

62 Spiritüalizm herkesin ve her insanın içinde olacaktır. Ruhla konuşuyorum ki, bedeniyle birlikte 

yükselebilsin ve ruhu kendi ruhundan vahiy ve ilham alabilsin, bunları kendisine ve genel iyiliğe 

uygulayabilsin, böylece insanlığın iyiliği için çalışma evrensel yasasını yerine getirebilsin. 

63 Ruhani çalışmalarım, uyanmış ve ebedi mükemmelliğe doğru evrimleşmiş olan tüm insanlar 

tarafından her zaman anlaşılmıştır. Lütfumun ve ilahi bilgeliğimin tükenmez kaynağından aldılar ve ruhani 

dünyadan ilham alarak insanlık için daha iyi bir gelecek hazırladılar. İnsanlık için tüm bilimsel ve faydalı 

gelişmeler, öğretmenler olarak ortak iyilik için çalışmaya hazırlanan beyinlere durmaksızın rehberlik eden 

yüksek ruhani varlıklardan ilham almıştır. 

64 Bu şekilde beyin öğretilerimin anlamını, bilgeliğimin ilhamını alır. Ancak insanın ruhsal 

hazırlığına göre, eğilimleri ve düşünce özgürlüğüyle, bu fikirleri kendi iyiliği için ya da kendi yıkımı için 

alabilir. 

65 Eğer bilim adamı entelektüel gücüyle insanlığın mahvolması ve yok olması için çalışıyorsa, bunu 

yüksek ruh varlıklarının ilhamına bağlamasın. 

66 Bu ruhani varlıklar, doğayı anlayabilmesi, onu keşfedebilmesi, büyük sırlarını keşfedebilmesi ve 

tüm tezahürlerini kavrayabilmesi için onun beynine ilham vermişlerdir. Ancak insan bu ilhamı, bu lütfu 

istediği şekilde uygulama özgürlüğüne sahiptir. Bu ona bir fayda olarak gelir; ancak duyguları asaletten 

yoksunsa ya da ahlaksız içgüdüleri veya maneviyat eksikliği nedeniyle bu ilhamı kötülük yapmak için 

kullanmak isterse, bunu da yapabilir. 

67 Bu, eylemlerinden sorumlu olsun ve bunlar aracılığıyla erdem kazansın ya da kusurlu işlerinin yol 

açtığı arınmaya maruz kalsın diye insana verdiğim irade özgürlüğüdür. 

68 İnsan, İlahi Ruh'la aynı yeteneklere sahip olduğu için, varlığının ruhani kısmıyla ilgili olarak 

Tanrısının "suretinde ve benzerliğinde" yaratılmıştır. Bedeniniz dünyaya aittir, ama ruhsal ruhunuz 

Benden çıkmıştır ve Bana saf ve mükemmel olarak geri dönmelidir. Bu nedenle, ruhun yolu uzun bir 

evrimdir. 

69 Ebedi varoluşunda ruhunuz için tek bir beden yeterli değildir, tıpkı bu dünyadaki yaşamı sırasında 

bedeniniz için tek bir giysinin yeterli olmaması gibi. Bu nedenle ruhun reenkarnasyonu gelişimi için 

gereklidir. Her aşamada zenginlik ve yoksulluk, sağlık ve insanoğlunu etkileyen tüm hastalıklar hakkında 
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bilgi edinirsiniz. Egoizm, gurur, keder ve merhametsizliğin yanı sıra bağışlama ve sevgi, asalet ve 

cömertlik hakkında da bilgi edinirsiniz. 

70 Bu zamana kadar farklı bedenlere enkarne olarak geldiniz. Ruhunuz yavaş yavaş kendini 

lekelerinden arındırdı. Çünkü başlangıçtan itibaren bedenin eğilimleri tarafından fethedilmesine izin verdi 

ve böylece Benden çıktığında sahip olduğu saflık ve mükemmellikten uzaklaştı. 

71 Üçüncü Zamana ulaştınız ve ruhunuz evrimleşti, ancak fiziksel içgüdülerine tamamen hakim 

olacak ve tamamen ruhani bir aşamada yaşayacak kadar yeterli değil. 

72 Bu Üçüncü Zaman'da, ruhunuzun tekâmül yolunda size yeni bir fırsat vermek için Öğretimi insan 

anlayış organı aracılığıyla açıkladım. 

73 Kutsanmış İnsanlar: Nasıl ki İkinci Çağ'daki öğrencilerim Beni duydukları ve büyük işlerime tanık 

oldukları sürece öğretilerimin büyüklüğünü anlamadılarsa, ta ki Ben artık onlarla birlikte olmayana kadar 

ve ancak o zaman eylemlerini mümkün olduğunca öğretilerime uyarlamaya karar verdilerse, aynı şey siz 

İnsanlar için de geçerli olacaktır. Size ruhani bilgeliği bırakıyorum ki, eylemleriniz Benim İşime layık ve 

yaraşır olsun ve aynı şey size bir temel ve ilham kaynağı olarak hizmet etsin ve her bir işinizle dünyaya 

Mesih'in Kendisini ruhani olarak ifşa ettiğini ve O'nun sonsuz merhameti tarafından tükenmez bir lütuf ve 

bilgelik kaynağı olarak hazırlanan akıl aracılığıyla ilhamını akıttığını söyleyebilesiniz. 

74 Size Tanrı'yı Her Şeyin Tek'i olarak, ruhani hayal gücünüzün sınır tanımadığı bir mucize olarak, 

evrenin her yerinde harekete ve eyleme neden olan Güç olarak ─hem en basit bitkide hem de uzayda 

milyonlarca gezegende, hiçbiri kendilerini yöneten Yasa'ya itaatsizlik etmeden kendini gösteren Yaşam 

olarak düşünmeyi öğrettim. 

75 Bu yasa Ben'im, sizin Tanrınız, insanı hayrete düşüren ve ona doğanın sırlarına her zamankinden 

daha fazla nüfuz etmesini sağlayan geniş araştırma alanları açan durmaksızın evrim yasasıdır. 

76 Bu şekilde, insan ve Tanrı arasındaki birliktelik, Tanrı'nın büyüklüğünün ve gücünün açığa çıktığı 

bu doğanın bilgisiyle de doğrulanacaktır. 

77 O halde Tanrı bir figür, bir sembol ya da bir olgu değildir. 

78 Yaratılmış olan her şey, yaşamın başlangıcından, yani yaşamı bir atomda tezahür ettirdiğim andan 

itibaren, sürekli bir evrim yoluyla oluşmuştur ─size daha önce de söylemiştim─ ve bu moleküllere, 

moleküller de elementlere dönüşmüş ve bunlardan da aynı mantıksal ve doğal evrim yasasına göre 

kendilerini dolduran dünyalar ortaya çıkmıştır. 

79 Benim öğretilerim tüm bilginin, tüm faaliyetin temelidir ─ insanın ruhsallaşma eksikliği nedeniyle 

henüz kavrayamadığı tüm harikaları fark edebilmesi için ışıktır. 

80 Ruhani ilerlemesinin önüne engeller diken insandır. Tanrı cezalandırmaz ya da cellat değildir. 

Tanrı her şeye kadirdir, güçtür, ışıktır, yaşamdır ve sevgidir. Yeryüzünde sizin gibi yaşamak, aynı 

ayartmalara maruz kalmak için "Sözünü" bedenlendirdi ve bu sayede sizi daha da çok sevdi. Tanrı 

bilgelik, anlayış ve evrensel barış olduğuna göre ─sizi sevdiğim gibi sevmeme rağmen ─insana bu kadar 

çok lütuf ve armağan vermeme rağmen ─onu sonsuz bir ruhani yaşam için hazırlamama rağmen- onu 

cezalandırabileceğime nasıl inanabilirsiniz? 

Hayır, insanlık, size isabet eden tüm bu acı denemelerine maruz kalan siz kendinizsiniz. Dostunuzu 

yaralayan mızrağı fırlatırsınız, sizi rahatsız edeni ortadan kaldırmak için öldürücü elinizi kaldırırsınız. İşte 

bu nedenle size, ilahi adaletim uyarınca arınması gerekenlerin sizler olduğunu söylüyorum. Çalışmalarınız 

her şeyi kucaklayan mükemmelliğe yönelikse, o zaman erdemleriniz sayesinde bir ödül kazandınız 

demektir. Ama işleriniz kötüyse, ister bedensel ister ruhsal olsun, bir arınma gerekir. 

81 Kötülüğü temsil eden güçler, dünyayı kendi savaşlarına sürüklemek için yavaş yavaş güçlü bir 

çekirdek oluştururlar, böylece insanlar birbirlerini ve her yeri reddederler 

Yıkım. 

82 Bu, size Hıristiyanlığın sevgi ve bağışlama ilkelerini insani anlayış organı aracılığıyla hatırlattığım 

son yıl olacak. 

83 Komşunuzu sevin, kendinizle barış içinde yaşayın, sizi kıranları bağışlayın. Çünkü Mesih sizi 

bağışlar ve bu Üçüncü Çağ'da Kutsal Ruh'un Işığı olarak ortaya çıkan Efendiniz de aynı şekilde insanlığı 

bağışlar. 

84 Halkım: Teselli, cesaretlendirme ve öğüt vermek için dudaklarınızı açın. Her davranışınız sevgi 

örneği olsun ki, talimatlarım sözlerinizden çok işlerinizle anlaşılsın. 



U 359 

133 

85 Bu şekilde dünya Mesih'in yeniden yeryüzünde yürüdüğünü anlayacaktır ─İsa'nın 33 yıl boyunca 

sahip olduğu bedensel formda değil, öğrencilerinin her birine dökülen ışık ve ruhsal bilgelik aracılığıyla. 

86 Sevgili insanlar: Ruhlarınızdaki asil ve cömert olanın hatırı için size söylüyorum: Öğrettiklerimi 

uygulayın, iyi olanı yapın, kimseyi kınamayın. Bedeninizin yozlaşmanıza ve kirlenmenize neden olan bir 

araç olmamasına, aksine ruhunuzu yüceltmenize ve ayartmalara maruz kalsanız bile bunlardan galip 

çıkmanıza yardımcı olmasına dikkat edin. 

87 Bedeninizi, gelişmesi için ruhunuza verilmiş kırılgan bir şey olarak anlayın. 

88 Diğer öğretileri kusurlu olmakla suçlamayın, kendinizi iyi çalışmakla sınırlayın. 

89 Saf ve temiz çalışmamı sizin ellerinize teslim ediyorum ve spiritüalizmin ortaya çıkış şeklinden siz 

sorumlu olacaksınız. 

90 Size ne sabit ayinler ne de belirli ayinleri yerine getirme yükümlülüğü bırakıyorum. Çünkü tekrar 

fanatizme düşmeniz benim isteğim değil. Sözümü çalışmak ve diğerlerinin de bu bilgiyi paylaşmasını 

sağlamak için bir araya gelmelisiniz. 

91 Tüm halklar aynı dünya görüşüne sahip olduğunda ruhsallaşma somut hale gelecektir. O zaman 

Mesih'in krallığı olacaktır. 

92 Hıristiyanlık ilkesi hakim olacak ve maneviyat, insanlığı yönetecek adil yasaları ortaya koymak 

için insanlara rehberlik edecektir. Ancak bu şekilde dünyada barış olacaktır. 

93 Sözümü çalışmak, sorunlarınızı paylaşmak, genel iyilik için bir şeyler yapmak, ruhani yardım 

istemek, ruhani dua etmek için ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz? Kendinize konsantre olun, sonra bu 

şekilde hazırlanmış olan her biriniz konuşacak ve öğüt verecektir. Onda, Üstat'ın ses taşıyıcıları 

aracılığıyla verdiği sözler tekrarlanacaktır. Ancak onun kendinden geçmesi gerekmeyecek, sadece ilham 

yoluyla merhamet gösterme ve çalışmalarımın tanınmasına ve hissedilmesine neden olma fırsatına sahip 

olacak. 

94 İnsanlar, insanlara gidin, onlarla Mesih'in sizinle konuştuğu gibi, aynı merhamet, amaç ve umutla 

konuşun. 

95 Dünyevi nimetlerden daha büyük tatminler sağlayan yükselme yolları olduğunu kabul etsinler. 

Dokunabildiklerinden daha fazlasına inanmalarını ve umut etmelerini sağlayan bir inanç olduğunu fark 

etmelerini sağlayın. Onlara ruhlarının sonsuza dek yaşayacağını ve bu nedenle kendilerini bu ebedi 

mutluluğun tadını çıkarmaya hazırlamaları gerektiğini söyleyin. 

96 Görevinizi bu şekilde yerine getirin, işlerinizin doğruluğu ve cömertliği ile yola çıkın ve Bana 

ulaştığınızda, size şöyle diyeceğim: Kutsanmış olun, Kendimin bir parçasını oluşturun, İlahiliğimin tarifsiz 

mutluluğunun tadını çıkarın. Maddeyi unutun, dünyada acı çektiğinizi unutun ve bir daha acı hissetmek ve 

sayısız ayartmaya maruz kalmak için hiçbir nedeniniz kalmayacak. 

97 Sizler yalnızca, erdemleriniz sayesinde mükemmelliğe giden merdiveni - Yakup'un cennete giden 

merdivenini, yeryüzünde başlayıp sonsuzlukta kendini kaybeden bir gelişim merdivenini - tırmanmış olan 

ruhani varlıklar olacaksınız. Adım adım tırmanacaksınız ve sonunda sizi sonsuz yaşama, ışığın krallığına 

götürecek. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 360 
Huzurum sizinle olsun! 

1 İlahi Efendinin sevgili öğrencileri: Bana bir kez daha gelin ve size soframda bir yer vereyim. 

Görüyorum ki sevgiyle konuşmayı öğrenmişsiniz. En acı günlerde bile umut ve inançla gülümsemeyi 

biliyorsunuz çünkü benim öğretilerimle kendinizi cesaretlendirdiniz. 

2 Sizi böyle görmek istiyorum, her zaman huzur, cesaret ve güven dolu. Beni varlığınızın içinde ve 

dışında, her an size yakın hissettiğiniz zamana ulaştınız. Sizler artık, "Baba, duruşmada beni neden 

unutuyorsun, beni neden duymuyorsun?" diyenler değilsiniz. Bugün denemede nasıl dua edeceğinizi 

biliyorsunuz ve dua ettikten sonra alçakgönüllülükle esenliğimin gelmesini bekliyorsunuz. Efendi'nin sizi 

sınamasına itaatkâr bir şekilde izin verirsiniz. 

3 Artık gerçekten benim öğrencilerimsiniz. Erdemlerinizin değerini biliyorsunuz ve hatalarınızı nasıl 

keşfedip yargılayacağınızı biliyorsunuz. Bugün ruhunuz öylesine büyük bir parlaklıkla aydınlanmıştır ki, 

Babanızı ne zaman hoşnut ettiğinizi ve O'nu ne zaman gücendirdiğinizi bilirsiniz. 

Soğukluk ve kederli anlar yaşarsınız. Ancak bu anlar sona erdiğinde, sevgi ve iman ateşi kalplerinizde 

yeniden yanar, Tanrı'ya içsel tapınmanızın sunağı yeniden aydınlanır ve siz hazır olsanız da olmasanız da 

mabedinizin içinde Baba'nın varlığını ─her zaman içinizde olan Baba'nın varlığını─ hissedersiniz. 

4 Çocuklarımdan hiçbirini kınayamam, çünkü bu onların hayatlarını ellerinden almak anlamına gelir. 

Sizi yaşam için yarattım, ölüm için değil. 

5 Ey öğrenci! Yedinci günde, bu zamanın insanı dinlenir, ruhunu bir an için şükranla ya da yardım 

arzusuyla Baba'ya yükseltir. Ama herkes uyanık değildir, herkes dua etmez. Ama uyanık yaşayanların 

hatırı için, barış için, insanların esenliği için çalışanların hatırı için, dünyaya barış örtümden bir parça, ilahi 

merhemimden bir damla, içinde bağışlamam ve her ruha kurtuluşu için verdiğim fırsatlar olan sevgi 

öpücüğümü veriyorum. 

6 Şimdi ruhlar için belirleyici bir zaman, gerçekten bir mücadele zamanı. Her şey çekişme ve 

mücadeledir. Bu savaş her insanın kalbinde, ailelerin bağrında, tüm kurumlarda, tüm halklarda, tüm 

ırklarda yaşanıyor. 

Sadece dünyevi düzlemde değil, ruhani vadide de savaş verilmektedir. Bu, diğer zamanların 

peygamberleri tarafından sembolik biçimde görülen ve bu zamanın peygamberlerinin ya da kahinlerinin 

vizyonlarında da görülen Büyük Savaş'tır. 

Ancak verilmekte olan ve her şeyi sarsan bu savaş, bu savaşın bir parçası ve tanığı olmasına rağmen 

insanlık tarafından anlaşılamamıştır. 

İnsanlığın gidişatı bugünlerde hızlandı ─ ama nereye gidiyor? İnsan bu kadar aceleyle nereye gidiyor? 

Bu baş döndürücü yolda mutluluğu buluyor mu, özlenen huzura, her kalbin bencilce arzuladığı görkemli 

hayata ulaşıyor mu? 

7 İnsanın aceleciliğiyle aslında elde ettiği şeyin tamamen tükenmek olduğunu söylüyorum. İnsanın 

manevi ruhu ve kalbi hayatın yorgunluğuna ve bitkinliğine doğru gider ve bu uçurum insanın kendisi 

tarafından yaratılmıştır. 

8 Bu uçuruma düşecek ve bu tam tükenişte, bu düşmanlıklar, zevkler, tatmin edilmemiş güç arzuları, 

günah ve zina, ruhani ve insani yasalara saygısızlık kaosunda, ruh için görünürde bir ölüm, kalp için geçici 

bir ölüm bulacaktır. Ama ben insanın bu ölümden yaşama yükselmesini sağlayacağım. Onun dirilişini 

sağlayacağım ve bu yeni yaşamda tüm ideallerin yeniden doğuşu için, ruhun nitelikleri ve kalıtsal özelliği 

olan, onun kökeni, Alfa'sı olan tüm ilkelerin ve tüm erdemlerin dirilişi için mücadele etmesini 

sağlayacağım. Çünkü ruh Benden doğdu, Benden hayat aldı, Benim mükemmelliğimden içti, Benim 

lütfumdan doydu. 

9 Bu büyük ruhani mücadele döneminde dualarınızla halkımızın yanında olun. Onları ağlarken 

gördüğünüzde, ağlamanızı onları ağlatan nedene bağlamayın, onlar için ağlayın; çünkü onlar sizin 

hemcinslerinizdir ve sevgi gözyaşlarınız merhem ve teselli olacaktır. Onları barıştan yoksun görürseniz, 

barıştan yoksunluklarına ortak olmayın; çünkü siz barışın çocuklarısınız. Ama onlar için dua edin ve hepsi 

barış meleği olsun. Ruhunuzdan, tüm dünya için sevginin meyvesi olan çiy gibi huzur inmesine izin verin. 
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10 Başkalarının görüşlerine karşı çıkan tartışmalar ve müzakereler başlattıklarını gördüğünüzde, tüm 

bunların üzerine çıkın. Şu anda işimi, sözümü düşünün ve insanları mücadelelerinde ve savaşlarında 

cesaretlendiren nedenleri Kutsal Ruh'un ışığıyla, dualarınızla, örneğinizle ve sözünüzle aşın. Onların 

omuzlarında silahlarla yola çıktıklarını ve sonra kendi kardeşlerine karşı merhametsizce yargıladıklarını 

gördüğünüzde, siz de sevgi, merhamet, bağışlama ve sonsuz yaşam silahlarınızı kuşanın. 

11 Barış krallığı için ruhlar kazanın! Günahkârları lütuf yaşamına dönüştürün. Bu şekilde Baba'nın 

hizmetkârları çoğalacak ve günah, yıkım ve ölüm krallığı sizin mücadelenizle yıkılacaktır! 

12 Böylesine büyük bir karanlığın ortasında, yüreklerinde Beni aramak için hala güç bulanlara ya da 

kısa bir süreliğine de olsa yüreklerini bir mabede dönüştürmek ve vicdanlarının kendileriyle, kendileriyle 

ve komşularıyla Benim hakkımda konuşmasına izin vermek için yüreklerinde hala biraz saflık 

barındıranlara ne mutlu! 

13 İnsan ruhunun Tanrı'ya geçmişte hiç olmadığı kadar tapınacağı, Babasına en eski zamanlardan beri 

mükemmel öğretilerim aracılığıyla insanlara öğrettiğim ruhsal tapınmayı sunacağı bir zamanı size 

duyurdum. Her zaman büyük ifşaatlarda bulundum, her zaman bir öğretmen oldum ve aynı zamanda Baba 

olarak, insan yaratıklar Beni daha iyi tanıyabilsinler ve bu şekilde daha büyük bir mükemmellikle 

sevilebileyim diye sırlarımın üzerindeki perdeyi kaldırdım. Ancak insanoğlu için dünyevi varoluş o kadar 

harika, bu dünyanın içerdiği hazine o kadar zengin görünmüştür ki, kendisine ruhani yaşamdan söz eden 

öğretileri her zaman unutmuştur. Gözleri yalnızca Baba'nın bir eseri ve bir ayna olan görkemli maddi 

yaratılışa, Yüce Ötesi'ndeki yaşamın soluk bir yansımasına dikilmiştir. Ve gözlerini, zihnini, duyularını, 

bakmak, dokunmak, bu dünyanın mallarına özlem duymak için açarken, ruhunun gözlerini kapatmış ve 

tüm bunların üzerinde başka bir harika varoluş, daha zengin bir yaşam ve gerçekten daha büyük başka 

zenginlikler olduğunu unutmuştur. Bu sevgide, insanın dünyevi mallara olan bu eğiliminde, kendini 

cisimleştirmiştir. 

Yine de onun ruhu Beni unutmamıştır, Benim varlığıma dair ipuçlarını muhafaza eder ve dahası, 

dünyanın ona sağlayamayacağı bir beslenme arzusu hisseder ve Beni arar. Ancak Beni gönülsüzce arıyor 

ve her zaman en iyi yollarla değil. 

14 İnsan maddeleşmiş olduğundan, Beni duyusal ibadet yoluyla aramalıdır ve ruhunun gözleri açık 

olmadığından, Beni görebilmek için Benim suretimi yaratmalıdır. Kendini ruhen duyarlı hale 

getirmediğinden, Benim varlığıma inanmak için her zaman maddi mucizeler ve kanıtlar talep eder ve Bana 

hizmet etmek, Beni takip etmek, Beni sevmek ve ona verdiklerim için Bana bir şeyler iade etmek için 

Bana koşullar dayatır. Ben tüm kiliseleri, tüm dini cemaatleri, insanların dünya üzerinde yarattıkları tüm 

mezhepleri böyle görüyorum. Materyalizme, fanatizme ve putperestliğe, gizliliğe, hilekârlığa ve küfre 

batmışlardır. 

15 Bundan ne çıkarıyorum? Sadece niyet. Tüm bunlardan Bana ne ulaşıyor? Çocuklarımın ruhsal ya 

da fiziksel ihtiyaçları, küçük sevgileri, ışığa olan arzuları. Bu Bana ulaşan şeydir ve Ben herkesle 

beraberim. Ben ne kiliselere, ne şekillere, ne de ayinlere bakarım. Ben tüm çocuklarıma eşit şekilde 

yaklaşırım. Ruhlarını dua ile kabul ediyorum. Onu kucaklamak için göğsüme çekiyorum ki sıcaklığımı 

hissetsin ve bu sıcaklık ziyaretler ve denemeler yolunda bir uyarıcı ve teşvik olsun. Ancak insanlığın iyi 

niyetini kabul ettiğim için, onun sonsuza dek karanlıkta kalmasına, putperestliğine ve fanatizmine 

sarılmasına izin vermek zorunda değilim. 

16 İnsanın uyanmasını istiyorum, ruhun Bana yükselmesini ve yükselişinde Babasının gerçek 

ihtişamını görmesini ve ayinlerin ve törenlerin sahte ihtişamını unutmasını istiyorum. Gerçek yükselişine 

ulaştığında, kendini yenilemesini, insani ihtiyaçlardan kurtulmasını ve duygusallığın, tutkuların, 

ahlaksızlıkların üstesinden gelmesini ve kendini bulmasını istiyorum; böylece Baba'ya asla bir solucan 

olduğunu söylemeyecek; böylece Baba'nın onu Kendi suretinde ve benzerliğinde yarattığını bilecek. 

17 Bu Üçüncü Çağ'daki sorumluluğunuzun nedeni budur, ey İsrail halkı! 

18 Size insanlığın verimli kıldığım bir tarla gibi olduğunu ve bu verimliliğin onun armağanlarının ve 

gizli yeteneklerinin uyanışı olduğunu söylemiştim. İnsanlık şu anda sezgi yoluyla, ruhani rüyalar yoluyla 

ve diğer çeşitli şekillerde mesajımı alıyor. Benim ruh dünyam da insanları uyandırıyor ve hazırlıyor. 

     Olaylar, yaşananlar açıkça kalbe ve ruha hitap ediyor ve tüm bunlar aracılığıyla insanlık bir parça 

donanım kazanıyor. Bir yol ayrımında olduğunu bilir ─ önemli ve ruhani bir doluluk çağına girdiğini 

hisseder. İlahi adaletin tüm yaratıklar üzerinde amansızca hüküm sürdüğünü hisseder. Ancak yaşayan 
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Söz'den ve gözlerinin önündeki kesin kanıttan yoksundur. Ama elinizdeki bu kanıt ve bu Söz, millet. Onu 

size emanet ettim, sizler bu vahyin taşıyıcılarısınız; bu, benim mükemmel bilgeliğim sayesinde zaten 

verimli olan tarlalara ekeceğiniz ilahi bir sevgi tohumudur. 

19 Sizi şekillendirmeye devam edebilmem için kendinizi isteyerek duaya vermeye devam edin ki 

yakında sizi, bildiğiniz gibi, spiritüalist, Teslisçi, Marian olarak adlandırdığım ve dünya Benim yasalarımı 

yerine getirdiğinde ortadan kalkacak olan bu Çalışmanın hizmetkârlarına ve havarilerine 

dönüştürebileyim. O zaman isimlere ya da sembollere gerek kalmayacak, çünkü hepiniz varlığınızın 

içinde, diğerleriyle birlikte Babanızın ve Yaratıcınızın içinde yaşadığı gerçek tapınağı, gerçek mabedi 

oluşturacak olan ruhani bir taş taşıyacaksınız. 

20 Tüm insanlık Üçlübirlikçi midir? Hayır, öğrenciler. Herkes ruhunda üç zamanın mirasını taşımaz. 

Geçmiş iki zamanın vasiyetini bile tutmayan pek çok kişi vardır ve bazıları İlk Zaman'ınkini bile tutmaz. 

Ama üç kez size emanet ettiğim Üçlübirlikçi tohumu, Yasamı, Öğretimi ya da Talimatımı, adına ne 

derseniz deyin, bir tohum olarak tüm halkların ve tüm insanların kalbine getireceksiniz. 

Öğretimi ne lanetle, ne tehditle, ne de acıyla dayatmayın. Sadece sunun, olduğu gibi saf ve yüksek 

sesle sunun. Bu ebedi bilgelik pınarını sunun ve susayanların onun kristal sularından içmesine izin verin. 

Size doğrusunu söyleyeyim, susuzluklarını giderdiklerini sananlar o zaman sizinle beraber olacaklardır. 

İçtikleri halde susuzluklarını gideremeyenler reddetmeye devam edeceklerdir. Ancak, bu konuyu Bana 

bırakmalısınız. İçmeyi reddedenler de olacaktır ama siz bekleyeceksiniz çünkü Kaynak ebedidir. 

Bugün reddedenler bu sudan içmezlerse, yarın susuzlukları daha da artacaktır. Susuzlukları onlara 

işkence edecek ve sonra pınara gelecekler ve onu yakınlarda bulamazlarsa, onu bulana kadar taze ve 

ferahlatıcı olduğunu hatırlayarak çöllerde ve uzun yollarda arayacaklar. Çünkü ben sudan mahrum 

bırakılmış olsam da, onu sizden asla mahrum bırakmayacağım. 

21 İnsanlık henüz spiritüalist değil, ama şimdiden ruhlar uyanıyor ve putlarının sağırlığının ve 

körlüğünün farkına varıyor ve şimdiden sahte kurbanların ve kefaretlerin yararsızlığının bilincine 

varıyorlar ve birçoğuyla fanatizmden yorulmuş ve bıkmış olarak karşılaşıyorum. Ruhani tat alma 

duyusuna tatlı ve hoş gelen bir yiyeceğin, ruhu gerçekten canlandıran bir şarabın özlemini çekerler. 

22 Ruhsallaşmayı arzulayan, ruhların evi olan ruhani mabede giren cemaatler, küçük tarikatlar ve 

büyük insan birlikleri görüyorum ─ bazıları Bana ulaşan ruhani niyete yakın yollarda. Onları bir gün 

ödüllendireceğim ve gerçek spiritüalizm, öğretiler ve vahiylerle dolu derin doktrin, teselliler ve Kutsal 

Ruh'un ruhani gıdası herkese ─özlem duyanlara, susayanlara ve aynı zamanda soğuk kalpli ve kayıtsız 

olanlara─ açıklanacak. 

23 Tüm insanlık Marian mı? Size doğrusunu söyleyeyim: Hayır, çoğu Meryem'i tanımıyor bile. 

İnsanlığın adını bile bilmeyen bir bölümünü, sizin aracılığınızla büyük bir fanatizme, en büyük 

putperestliğe, saygısızlığa, kazanç hırsına düşmüş bir başka büyük bölümünü görüyorum. Ve insanlığın ve 

dini toplulukların bir başka kısmı da sizi insanlığın Ruhani Annesi olarak tanımıyor. 

24 Size "Marian halkı" adını verdim çünkü insanlığa Meryem'in kim olduğunu öğreteceksiniz. 

25 Size söylüyorum, ey insanlar: Meryem sadece İkinci Çağ'da Kurtarıcı'yı kabul eden kadın değildir. 

İnsanlığın az önce sözünü ettiğim tüm kesimlerine, tüm mezheplere ve dini topluluklara, tüm ırklara ve 

tüm insanlara Meryem'in her zaman var olan anaç, ilahi öz olduğunu söylüyorum. O, yaratılışın tüm 

eserlerinde keşfedebileceğiniz ve izleyebileceğiniz dişil, evrensel özdür. O şefkattir, o şefaattir ve besleyen 

koyundur. 

Geçmiş zamanlarda Meryem'in varlığı ve dünyaya gelişi size açıklanmıştı. Çünkü ilkinden 

sonuncusuna kadar herkese Baba, Hâkim ve Efendi olarak konuştum. 

26 Daha İlk Çağ'da patrikler ve peygamberler Mesih'in gelişinden söz etmeye başlamışlardı. Ancak 

Mesih sadece ruh olarak gelmedi ─ bir kadından doğmak, insan olmak, bir kadından beden almak için 

geldi. 

Tanrı'nın anaç Ruhu'nun da bir insan, bir kadın, bir saflık çiçeği olması gerekiyordu ki, İsa olan 

Tanrı'nın "Sözü "nün kokusu onun çiçek tacından aksın. 

27 O kadın genç kızlık çağına ulaştığında nişanlandı. Baba, görevini bildirmesi için ona bir melek 

gönderdi. Ama melek onunla nasıl karşılaştı, nişanlı bakireyi nasıl şaşırttı? Dua ediyorum. Onu hazır 

buldu ve ona şöyle dedi: "Selam sana ey Meryem, Tanrı'nın gözünde lütuf buldun. Korkma, çünkü senin 

rahmin Yakup'un evinde hüküm sürecek olan kişiyi alacak ve onun hükümdarlığının sonu olmayacak." 
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28 Meryem, yeryüzündeki tüm krallardan daha güçlü ve daha büyük bir Kral alacağını biliyordu. Ama 

bu yüzden mi kendini erkekler arasında kraliçe ilan etti? 

29 Dudakları meydanlarda, sokaklarda, basit kulübelerde ya da saraylarda Mesih'in Annesi olacağını, 

Baba'nın "Biricik Oğlu "nun onun rahminden çıkacağını ilan etti mi? Kesinlikle hayır, halkım: en büyük 

alçakgönüllülük, uysallık ve lütuf ondaydı ve vaat gerçekleşti. İnsan bir annenin yüreği mutlu kılınmıştı ve 

daha doğum yapmadan önce bile ─o zaman ve sonrasında Oğul'un yaşamı boyunca─ İsa'nın kaderini, 

insanlar arasında yerine getirmesi gereken görevi ve ne yapmak için geldiğini ruhsal olarak bilen çok sevgi 

dolu bir anneydi. Aynı işi paylaştığı için bu kadere asla karşı çıkmadı. 

30 Eğer zaman zaman gözyaşı döktüyse, bu insan annenin ağlamasıydı, bedensel doğanın oğlunun, 

kendi bedeninin acısını hissetmesiydi. 

Ama Efendi'nin, Oğlu'nun öğrencisi miydi? Hayır. Meryem'in İsa'dan bir şey öğrenmesine gerek yoktu. 

O, Baba'nın Kendisiydi ve sadece bu güzel ve zor görevi yerine getirmek için beden almıştı. 

O mükemmel annenin yüreği yalnızca en sevdiği Oğlunu sevmekle mi sınırlıydı? Kesinlikle hayır; o 

küçük insan kalbi aracılığıyla Anne Kalbi kendini teselliler ve yüce sözlerle, öğütler ve faydalarla, 

mucizelerle, ışık ve gerçekle ortaya koydu. 

Asla kendini göstermedi, Üstadın sözünü asla yanlış anlamadı. Ama tıpkı beşiği olan yemliğin 

ayaklarının dibinde olduğu gibi, Oğul'un, Efendi'nin, tüm yaratılışın Babası'nın üzerinde öldüğü ve bir 

insan olarak son nefesini verdiği çarmıhın da ayaklarının dibindeydi. 

31 Böylece bir insan anne olarak kaderini yerine getirdi ve tüm anneler ve tüm insanlar için yüce bir 

örnek oluşturdu. 

Ve insanlık tarafından dikkate alınsın, o da sevilsin ve onun örneği insanların yüreklerinden silinmesin 

diye, çarmıhtaki kanayan Efendi, çarmıhtaki yedi sözünden birini Anne'ye ithaf ederek ona şöyle dedi: 

"Anne, bu senin Oğlun!" ve o anda Rab'bin elçisi Yuhanna olan Oğul'a şöyle dedi: "Oğul, bu senin 

Annen!" 

32 Bununla Üstat, John'u insanlığın temsilcisi olarak bırakmak ve insanların kalplerinde Evrensel 

Anne'ye bir sevgi ve saygı tapınağı bırakmak istedi. 

33 Elçi Yuhanna bu anneliği sadece kendisi için mi talep etti? Hayır, gerçekten de, kendi yanına, 

savaştaki ve öğretilerdeki yoldaşlarına, diğer öğrencilerine gitti ve onlara şöyle dedi: "Üstat ölmeden önce 

bunu söyledi" ve orada öğrenciler Meryem sonsuzluğa kaldırılana kadar onunla kaldılar. 

34 Pentikost günü, halkın ilk kez Fısıh Bayramı olarak kutladığı o bayramda, öğrenciler bir araya 

toplanmıştı ve aralarında Meryem de vardı. Beyaz bir güvercinle simgelenen Kutsal Ruh yaklaştı ve onları 

ışığıyla taşırıp lütfuyla doldurdu. 

35 Öğrenciler Meryem'e karşı en derin saygı ve sevgiyi hissettiler. Ve madem ki o ekiciler, o ruh 

doktorları, Kurtarıcı'nın Annesi'ne bir insan olarak bu hürmeti duydular ─ o zaman neden onları takip eden 

nesiller bunu hissetmesin? Size Meryem'in ebedi olduğunu söyledim ve size gerçekten söylüyorum, eğer 

O'na dönerseniz, birçoğunuz O'nu bulacaktır. 

36 Öğrencim Yuhanna Patmos adasındaki inziva yerinde tek başınayken, gelecek zamanların büyük 

vahiylerini aldığı, ruhsal olarak Yüce Öteler'e nüfuz ettiği ve alegorilerle giydirilmiş ve figürlerle temsil 

edilen Rab'bin büyük gizemlerini gördüğü yerde, orada Meryem figürünü de gördü. 

Gelecek çağların insanları için Baba tarafından Yuhanna'ya emanet edilen bu büyük vahiyde, orada 

büyük bir işaretten sonra, ayaklarının dibinde güneş ve ay olan giyinmiş bir kadın ve alnında on iki yıldızlı 

bir taç gördü. O kadın doğum sancıları çekiyordu ve bu sancıların en yoğun olduğu anda, Yuhanna şeytanı 

bir ejderha şeklinde onu takip ederken gördü, onu yutmak için sadece çocuğun doğumunu bekliyordu. 

     Ama Efendi size söyler: Baba tarafından Yuhanna'ya verilen bu vahiy gelecek zamanlardan söz ettiği 

için, size şunu söyleyeyim: Meryem'i Üçüncü Çağ'da, Marian halkını doğurmadan hemen önce ve Rab'bin 

halkını bekleyen kötülüğü gördü. 

Yuhanna ayrıca doğum anında meleklerin insanların kötülüğünü temsil eden ejderhaya karşı büyük bir 

savaş başlattığını da gördü ─ bu savaş şu anda aranızda gerçekleşiyor çünkü Marian halkı doğdu, 

yeryüzünde göründü ve bugün büyük son savaşa gitmek için kalkanlarını ve sevgi kılıçlarını alıyorlar. 

37 İşte bu vahyin anlamı budur, ey sevgili insanlar! İşte bu nedenle Baba bugün size şöyle dedi: 

Meryem'i tanıyanlar onu gerçeğiyle tanımıyorlar. Onu sadece bir kadın olarak görüyorlar, onu sadece bir 

insan anne olarak görüyorlar ve onun etrafında kültler, ayinler, festivaller ve coşkular yarattılar. Bu 



U 360 

138 

putperest tapınma sayesinde, Rab'bin Yasalarını, Efendi'nin Sözünü ve kendi aralarındaki sevgiyi yerine 

getirmeyi unuttular. 

38 Baba, dünyanın Meryem'i bu şekilde tanımasını istemediği gibi, ben de sizin onu bu şekilde 

sevmenizi istemiyorum. Meryem sadece bir kadın değildir, size daha önce de söyledim: Meryem, İlahi 

Olan'da var olan ve yaratılan her şeyde kendini gösteren annelik özüdür. 

39 Eğer O'nu gecenin yalnızlığında, hiçbir şeyin rahatsız etmediği sessizlikte, kozmosun içinde 

ararsanız, O'nun görüntüsüyle karşılaşırsınız ve eğer O'nu çiçeklerin kokusunda ararsanız, yine O'nunla 

karşılaşırsınız ve eğer O'nu Annenizin kalbinde ararsanız, O'na sahip olursunuz. Eğer O'nunla Bakire'nin 

saflığında buluşmak isterseniz, orada O'nu da göreceksiniz ve O'nda olduğu gibi, Tanrı'da var olan ve 

O'nun tüm yarattıklarında var olan ebedi dişilliğin yansıdığı sayısız eserde de göreceksiniz. 

40 Fiziksel olarak misyonu yerine getirme, öğretiyi vaaz etme yollarına çıktığınızda, katı kalplerle, 

Meryem'in sevgisinin özünün ve adının girmesine izin vermemek için kapalı bir kapı yaratmış olanlarla 

çarpışacaksınız. 

Birçokları için bu öz mevcut değildir. O zaman ne yapacaksınız, ey insanlar? Marian öğretisinin o 

insanlara ve uluslara nüfuz etmesine izin vermek için o duvarı, o kapıyı yıkmak için güç kullanacak 

mısınız? Hayır. Size sadece çalışmalarımı sunmanızı, sadece öğretime işaret etmenizi söyledim, ama öyle 

bir ruhla, öyle bir yürekle, öyle bir doğrulukla konuşmalısınız ki, o katı boyunluların çoğu dönüşsün ve 

şöyle desin: "Gerçekten de, Evrensel Anne'nin özü tüm dünya çemberini kaplıyor, bu öğreti açık ve 

anlaşılır. Sizi içmeye davet eden ama onu kullanmaya zorlamayan bir hayat kaynağı gibidir." 

41 Size gerçekten söylüyorum, eğer bu gerçekleşecek olsaydı, uzun zaman önce tüm ruhları gücümle 

bu suda yıkar, onlara bu sudan içirir ve onları hepinizin kaderinde olan hedefe ulaştırırdım. Ama Bana 

yalnızca Benim aracılığımla değil, aynı zamanda kendi aracılığınızla da ulaşacaksınız. 

İşte bu yüzden size ruh, irade, zekâ, yetiler ve duyular verdim. İşte bu nedenle size Yasamı açıkladım, 

size gerekli zamanı verdim ve ruhunuzu gelişim, ilerleme ve kurtuluş yoluna yerleştirdim. 

Yüreğinizin ve sözünüzün bir pınar gibi, insanlar arasında tükenmez bir çeşme gibi olmasını ve 

sesinizin alçakgönüllülükle yayacağınız sözümü içmeye davet etmesini istiyorum. 

42 Bu su billur gibi berrak olduğunda, sana emanet ettiğim gibi bulanık olmadığında ─şüphesiz sana 

söylüyorum, insanlar onda sağlıklarını ve kurtuluşlarını bulacaklar. O zaman avazları çıktığı kadar 

haykıracaklar ve Benim gerçeğimi seninle bulduklarını itiraf edecekler ve bu Üçüncü Çağ'da İsrail'in 

sorumluluğudur ─ bu Spiritüalist-Triniteryen-Maryen halkın üzerindeki yüktür. 

43 Nazik ve alçakgönüllü yürüyüşünüz dini toplulukları sarsacak, temelleri ve ilkeleri sarsacaktır. Her 

zaman Benim olacak olan Sözün sahte mabetleri yıkacak ve onlardan bir taş bile diğerinin üzerinde 

kalmayacak. Putları, Tanrı'ya tapınma etrafında yaratılmış olan tüm putperestliği, aynı şekilde Meryem ve 

onun adı etrafında yaratılmış olan putperestliği, en büyük abartılara ulaşana kadar yıkacaktır. Tüm bunlar 

yok olmalı, içinize yerleştirdiğim ve yerleştirmeye devam edeceğim Kutsal Ruh'un Sözü'nün ateşiyle 

yanmalıdır. 

44 Bu Sözüm ses taşıyıcıları aracılığıyla kendini duyurmaya son verdikten sonra, sizleri Fısıh 

Bayramı'nda İkinci Çağ'daki öğrencilerim gibi toplanmış bulacağım ve Kutsal Ruhum bolca gelecek, 

sizlerle, bu Üçüncü Çağ'ın öncüleriyle, Kutsal Ruh ve insan ruhu arasındaki mükemmel birlikteliğin 

öncüleriyle ruh ruha katılacak. 

45 O zaman Baba size ne gösterecek? Bunu size insanın akıl organı aracılığıyla söylemedim. Ancak 

gerçek bir kutsama ve ruhsallaştırmaya sahip olmanız gerektiğinin farkına varın ─ bu hazırlığa erişmek 

için kendinizi fanatizmin ve materyalizmin her izinden kurtarmanız gerektiğinin farkına varın. 

Bu büyük donanımı nasıl elde edeceksiniz? Bugünün çalışmasıyla, daha sonra ortaya çıkacak olanla, 

daha sonra da gerçek sevginizle. Çünkü sözüm henüz bitmedi. Sözüm 1950'de sona ermeyecek. 

Bildirimim devam edecek. Ancak, artık ses taşıyıcıları aracılığıyla değil, artık bu şekilde duyuru yoluyla 

değil, çünkü 1950'den sonra kendinden geçişiniz daha da mükemmelleşecek. Ruhani yükselişiniz daha 

büyük olacak ve benim tebliğim sadece ruh aracılığıyla gerçekleşecek. 

46 Benim sesimi taşıyanlar uzun bir yol kat ettiler. Işınımı sık sık alanlar, büyük ilhamlar veya 

vahiyler açmaya ve aktarmaya devam edecekler. İlahi ışınımı yalnızca birkaç kez almış olan ve sözümün 

nadiren ulaştığı kişilerle, ilhamım o zaman büyük, çok büyük olacaktır. Onların gelişimini, bu yoldaki 
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yürüyüşlerini engellememelerine izin verin. Çünkü insan aklı aracılığıyla bu tezahür zamanında elde 

edemedikleri şeyi, daha sonra ruhtan ruha alabilirler ve o zaman ruhlarında sevinç ve şükran olacaktır. 

47 Ama Ben Kendimi sadece kutsanmış ses taşıyıcıları aracılığıyla görkemli bir şekilde göstermekle 

kalmayacağım. İlahi Ruhum da armağan sahiplerinin üzerinde görkemli bir şekilde parlayacaktır. Bu lütuf 

onlar için daha az olmayacak, herkes için aynı olacaktır. 

Benim Ruhsal Dünyam da aynı şekilde parlayacak, onun akan ışını, ilhama ve düşünceye dönüşerek, 

Rabbin öğrencisinin üzerinde olacak, böylece bu Işık Varlıkları kendilerini bu gezegenin varlıklarına, 

topluluk liderleri, "temel taşlar", kahinler ve "altın tüyler", işaretlenmişler ve işaretlenmemişler 

aracılığıyla; sembolik işaretleme eylemini deneyimlemiş olanlar ve kendilerini halkımın bir parçasını 

oluşturamayacak kadar işe yaramaz görenler aracılığıyla tanıtmaya devam edebilecekler. 

"İlk" ve "son "un üzerine Kutsal Ruh'un dökeceği ateşten diller olacak ki, yarın, çok yakın bir "yarın 

"da, size yaklaşmakta olan ve Sözümü sadece kendi dilinizi konuşanlara değil, bugün henüz bilmediğiniz 

dilleri konuşanlara da ulaştırabileceğiniz o şafakta, kendinizi tüm hemcinslerinize tanıtabilesiniz. 

48 Onlarla nasıl iletişim kurabileceksiniz? İyi niyetiniz, çabanız, gayretiniz ve sevginiz sayesinde. 

Sana yardım edeceğim, diyor Baba. Aranızda mucizeler yaratacağım. Aranızdan, topluluklarınızdan 

öncülerin, habercilerin, İrademle hazırlanmış olanların, diğer dilleri konuşanların, İyi Haberi, Tanrı'nın 

Üçüncü Mesajını diğer halklara, diğer insanlara, diğer ırklara götürmek için ortaya çıktığını göreceğim. Bu 

şekilde, maddi dünyada zaman içinde insanların elleriyle yıkılan Babil Kulesi, ruhani dünyada da yavaş 

yavaş yıkılacak ve onun üzerinde Kutsal Ruh'un Kulesi, gerçek Kilise, herkesin el ele vereceği, tüm 

dillerin birleşeceği, tüm ırkların ve nesillerin Baba'nın sevgisinde birleşeceği gerçek ibadet yeri ve mabet 

yükselecektir. 

49 Bu lütuf sabahında, sözümü çok sayıda buluşma yerinde aldığınızda, ancak bunlar tek bir halkı 

oluşturduğunda, Efendi sizden şefaat, merhamet ve dünya için dua ister. Yüreğinizden her türlü 

anlaşmazlığı ya da önyargıyı çıkarın ve ruhen güçlü bir halk oluşturmak için ruhen yaklaşın; bu ruhani güç 

halka yardımcı olacaktır. 

Neden henüz ruhunuzda ve düşüncelerinizde büyük mucizeler gerçekleştiremediniz? Size açıkladığım 

dua silahı neden bu zamanlarda henüz görkemle kendini göstermedi? 

50 İnsanlar, hazırlık eksikliğiniz, birlik eksikliğiniz sayesinde, her zaman pusuda bekleyen yırtıcı 

kuşun, sizi bölmek ve zayıflatmak için içinize girmesine izin verdiniz: birleşmenize asla izin vermeyen 

ayartmanın kurnaz bir hamlesi. 

Sevgi sözüm her zaman sizinle olmasına rağmen, kalbiniz hala şeytani fısıltılara meylediyor, hala 

sihirbazlık numaraları ve sahtekarlıklarla baştan çıkarılmanıza izin veriyorsunuz. Ama uyanık olun, 

insanlar, uyanık olun, ey spiritüalist, Üçlübirlikçi Marian müritleri, öyle ki sizin için bu hazırlık 

zamanlarında ─şu anda Acı Kadehini bir kez daha içmekte olan insanlık için bu imtihan zamanlarında─ 

gücünüzün kanıtlarını verebilirsiniz ─birçok silahı değil, tek bir ışık kılıcını kavrayarak ve onunla 

ayartmanın iplerini, esaret zincirlerini kırarak, duvarları yıkarak, ruhları özgürleştirmek ve Üçüncü Çağın 

ışığına yükselmelerini sağlamak için kapıları açarak. 

51 Bunu düşünce gücüyle, duayla yapabilirsiniz. Ancak bu, şu anda size ilham verdiğim gerçek 

sevgiden kaynaklanmalıdır. Birleşin, birbirinizi kabul edin, birbirinizi affedin, birbirinizi sevin, o zaman 

tüm dünyada mucizeler yaşayacaksınız ve sizinle konuştuğum uçuruma doğru hızla koşan bu insanlığın 

nasıl ilerlediğine tanık olacaksınız, çok yakında düşüşü ve aynı zamanda "buraya kadar ve daha ötesi yok" 

u deneyimleyecektir; bu, nefret, materyalizm, duygusallık ve zevkler içinde ruhun tiksintisi, bıkkınlığı, 

yorgunluğu olacaktır, böylece ona kardeşçe elinizi uzatabilir, sevgiyle dokunabilir ve onu anlatmak için 

uyandırabilirsiniz: 

52 "Bakın, artık kendini beğenmişlik sarayları yok. Hükümdarlar tahtlarını terk etti, açgözlü 

imparatorluklar yok oldu ve savaş silahları artık ağızlarından ölüm kusmuyor. Askeri liderler ve askerler 

yenildi. Yüzünüzü kaldırın ve ufukta yeni bir günün ışığını, yeni bir yaşamı aydınlatan yeni bir şafağı 

görün." 

53 Şimdi ruhunuzun duasını kabul ediyorum. Bunda minnettarlık bulmak istiyorum ve işte bu yüzden 

Ruhumu çeşitli şekillerde insanlığın üzerine dökmek için Kendimi dünyada bir kez daha açığa 

çıkarıyorum. Bunu sizin aracılığınız olmadan da yapabilirim, ama bu sayede merhametimi göstereceğim. 
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54 Böylece sizi bu lütuf sabahında bırakıyorum: hemcinslerinize karşı sevgi ve merhamet içinde 

yükselmiş olarak ─ ruhen yükselmiş olarak, böylece Babanızın kutsamasını varlığınızda hissedebilirsiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 361 
1 Sizinle dua ederken buluşuyorum ve Ruhum sizinle birlikte yerleşiyor. Sevginle, inancınla 

besleniyorum. Meyvelerinizin tadına baktım ve Beni hoşnut ettiler. Bu nedenle sizi kutsuyorum ve size 

huzur veriyorum. 

2 Ruhunuz Benim tarafımdan çeşitli şekillerde sınanmıştır. Ama kederli bir an yaşadığınızda, 

yükselir ve Bana sizi terk edip etmediğimi sorarsınız ve çok geçmeden Benimle birlikte olursunuz. Size 

gerçekten söylüyorum, yalnız değilsiniz ve imanınız bu zamanın zorluklarının ve büyük denemelerinin 

üstesinden gelmenizi sağladı. 

3 Beni aramak için uzun mesafeler kat eden sizler sonunda Beni buldunuz ve Sözümü işittiğinizde 

şüpheleriniz ortadan kalktı ve isteğinize net bir yanıt aldınız. Her yerde Ruhum için yakarışlar ve dualar 

duydunuz ve Beni çağırmamış olsaydınız bile, söz verdiğim gibi size gelirdim. Çünkü size bu acı 

günlerinizde, sıkıntılarınızda yanınızda olacağımı söylemiştim. 

4 Gelecek olanı hissedebilmeniz, her ruhsal tezahüre karşı tetikte yaşayabilmeniz ve sözlerimin 

gelişini fark edebilmeniz için size duyarlılık verdim. 

5 Sizinle geçmiş zamanlarda konuştuğum aynı sevgi ve bilgelikle konuşuyorum ve geçmiş 

zamanlardaki sözlerimi doğruluyor ve kehanetlerin gerçekleşeceğini kanıtlıyorum. 

6 Yuhanna büyük vahyinde Ruhumun bu zamanda nasıl açığa çıkacağını, Altıncı Mühür'ün 

çözülmesiyle Bilgelik Kitabı'nın ruhları nasıl aydınlatacağını gördü. İnsanlar arasındaki büyük savaşları ve 

onların sıkıntılarını gördü. Kitabın kapandığını ve sonunda Lekesiz Kuzu tarafından açıldığını gördü. Ve 

sizinle birlikte bu kitabın sayfalarını ruhunuz için açtım. Zamanın başlangıcından beri size verdiğim 

Yasa'yı içerir. 

7 İşimi yargılayın, başından sonuna kadar inceleyin. Tüm geçmişi hatırlayın ve her şeyin ruhunuzda 

canlı olması için bu vahiyle birleştirin. İnsanların maddi yaşamı için yasalar ve tüzükler belirledim, ahlaki 

ve ruhsal yaşam için talimatlar verdim. Sizi ruhun bölgelerine yerleştirdim ve o evin huzur ve mutluluğunu 

soludunuz ki onu tam olarak tanıyabilesiniz ve yasalarımın bilgisine erişebilesiniz. 

8 Yüksek bir ideal için yaşayın, ruhunuzun misyonunu yerine getirirken cesaretini ve enerjisini 

yeniden kazandığından emin olun. Yaşam yolunuzda barışı yayın, insanları size öğrettiğim dua ile dua 

etmeye davet edin, böylece bir kez daha Yaratıcılarına layık olduklarını hissedebilirler. Bakir bir tarım 

arazisi olan kalplerini besleyin, öğretilerim için verimli topraklar. 

9 Benim öğretimi izleyerek, insanlığın iyiliği için çalışırken, ruhunuz güçlenecek, sevinecek ve aynı 

zamanda acı çekecek, inancın ve sevginin değerini anlayacaksınız. O halde mücadelede çeşitli inançlar 

tarafından kafanızın karıştırılmasına izin vermemelisiniz. Benim öğretilerim her dinin ve her mezhebin 

üstündedir. Sevgimin ifadesi olan Sözümü getirin ve onu insan kardeşlerinizle savaşmak için bir silah 

olarak kullanmayın; çünkü o kırmaz, incitmez, sadece ruh için yaşamdır. 

10 Size verdiğim özü içerebilmesi için kabın içini ve dışını temizleyin. Göreviniz harika. Muzaffer 

olmak için birlikte çalışmalısınız. Tüm halklarla kaynaşın, tüm ırklarla birleşin, barış mesajımı herkese 

ulaştırın. Daha sonra, sizi hepinizin eşit olacağı, insan sefaletinin ve insan egoizminin yok olacağı ve 

sadece ruhani varlıklar olacağınız "vadiye" getireceğim. 

11 Bir süre için anlaşmazlığınızı telafi edeceğinizi biliyorum. Ama öyle bir gün gelecek ki, 

zayıflığınızdan bıkarak birlik ve beraberlik içinde güçlü olmak için bir araya geleceksiniz. 

12 Seni saf istiyorum. İşte bu nedenle, ruha orijinal saflığını ve erdemini geri vermek için, şu anda acı 

içinde kendinizi arındırıyorsunuz. Şu anda çektiğiniz sıkıntılar ölmenize neden olmayacak. Bunlar 

yalnızca sizi derin uykunuzdan uyandıracak ve böylece ruhunuzun mükemmelliği için 

çabalayabileceksiniz. 

13 Yaptıklarınızla henüz kendinizi layık görmemiş olsanız da, bu halkın alçakgönüllülüğünün, 

azminin, sevgisinin ve inancının haklı olarak övüleceği gün gelecektir. Birçokları sizdeki bu erdemleri 

fark ettiklerinde, size bir isim ya da unvan vermek ya da başınıza bir taç koymak isteyeceklerdir. Ama o 

zaman İsa'yı hatırlayacak ve alçakgönüllülükle kendinizi gizleyeceksiniz. Size söylediğim gibi, krallığınız 

bu dünyada değil. 

14 İnsanların kalplerini fethetmek istiyorsanız, doğrulukla, en büyük doğrulukla konuşun. En 

alçakgönüllüler arasında alçakgönüllü olun ki, sözlerinizde ve işlerinizde iman bulabilesiniz. 



U 361 

142 

15 Ruhum, çalışmalarınızın insanlığın ahlaki ve manevi enkazı altından çıktığını gördüğünde ne kadar 

sevinecek. Çalışmalarınız çoktan başladı. İyileşen hastalara ─ imana gelen imansızlara ─ yenilenen 

günahkârlara bakın. Çalışmalarınız henüz küçük ama iyi olduğunu düşünüyorum ve meyvelerini 

çoğaltıyorum. 

16 İsrail: Efendi sevgi ve merhamet dolu olarak sizinle birliktedir. Sizin için belirlediğim yol boyunca 

size sevgimin kanıtlarını defalarca verdim. 

17 Benim İlahi Sözüm insanlarla konuşur ve bu Söz size Baba tarafından gönderilmiştir ki ellerinize 

emanet ettiğim İşi bilesiniz. 

18 Elçilerimi size örnek olarak gösteriyorum. Bu nedenle, şu anda bedeninizi fethedebilmeniz için 

Kendimi ruhunuza akıtıyorum. Sert kayaya dokunarak kristal berraklığında su çıkmasını sağladım. 

19 Görevinizi yerine getirmenin sonuna geldiğinizi ya da 1950'den sonra insanın anlayış organı 

aracılığıyla konuşmaya devam edeceğimi düşünmeyin. Sevgili halkım, size söylediğim her şey gerçekleşti 

ve gerçekleşecek. 

20 Üçüncü Zaman'da ruhunuz reenkarne olmak üzere gönderildi, böylece bu zamanda İlahi Ruhumun 

varlığını kullanarak görevinizi yerine getirmek için yeni bir fırsata sahip olacaksınız. 

21 Büyük sevgim nedeniyle sizinle birlikteyim ve sizi güçsüz görmek istemediğim için size güç 

veriyorum. 

22 Ben lütuf ve sevginin kaynağıyım. İç, kalbine ve ruhuna hayat ver. Size verdiğim görevin 

büyüklüğünü anlayabilmeniz için kendinizi materyalizmden uzaklaştırın. 

23 Sevgili insanlar: Yürekleriniz acıyla dolduğunda Bana gelin, çünkü acılarınızı sevince 

dönüştüreceğim ve sizi ruhsal ve fiziksel olarak güçlendireceğim, böylece hoşnutluk ve umut dolu yolda 

devam edebilirsiniz. 

24 Acılarını Bana duyurmak için sürüler halinde Beni arayan kalabalıkları kabul ediyorum. Onları 

sessizce duyuyorum; onlar çeşitli mezheplerden ve kiliselerden bu mütevazı buluşma yerlerine Benim 

Sözümü duymak, ruhlarına ve kalplerine Benim barış ve umut mesajımı almak için gelen kalabalıklardır. 

25 Bu ağaca vardıklarında, gölgesinin serinliğini hissederler, bu da onları dinlendirir ve bülbüllerimin 

ötüşünü duyduklarında sevinirler. O zaman benim varlığımı ve bu ağacın meyvesinin tatlılığını 

hissederler. 

26 Bu Üçüncü Çağ'da Ruh'ta geleceğimi ve yüksek sesli bir çan gibi insanlığa teselli, ekmek ve ruhsal 

su vermek için çağrıda bulunacağımı yazmıştım. Kilisemi çocuklarımın kalbinde ve ruhunda inşa ettim. 

Bu kilisenin ciddiyetinde ve sessizliğinde benim varlığımı hissedecek, meditasyonunuzda ve dualarınızda 

kalbime koyduklarınızı orada alacaksınız. Bu kilisenin içinde Kutsal Ruh'un ışığıyla aydınlandığınızı 

hissedeceksiniz. 

27 Seçilmiş Halkımın on iki kabilesini bu zamanda hazırladım, öyle ki tüm uluslar onların aracılığı ile 

ışığı alabilsinler ─ öyle ki borazanın sesiyle uykuda olanları uyandırabilsinler ve bakışlarını göğe 

kaldırarak ruhlarının gözleriyle Beni görebilsinler. 

28 İnsanlık yolunu şaşırmış durumda, ama Ben ona Kutsal Ruh'un ışığıyla rehberlik etmeye geldim ki, 

Sözümün anlamını tanıyabilsin. 

29 Zaman içinde, öğrencilerimin bıraktığı bu yazılar insanlar tarafından değiştirildi ve bu yüzden 

mezhepler arasında anlaşmazlık var. Ancak insanlığı tek bir ışıkta ve tek bir iradede birleştirmek için tüm 

öğretilerimi açıklayacağım. 

30 1950 yılı yakında sona erecek. Ancak yeni nesillere duyurmanız için size ayrıntılı bir talimat 

bıraktım ki ruhları için huzur ve yaşam bulabilsinler. 

31 Üçüncü Ahit Kitabı'nı ellerinize emanet ediyorum ki, onunla insanlığa Müjde'yi getirebilesiniz. 

32 Kalbiniz Beni artık bu şekilde duymadığınızda hissedeceğiniz vatan hasretini şimdiden tahmin 

ediyor. Bu nedenle size şunu söyledim: Öğretimi uygulayın ve yarın kalkıp hilekârca Benim hâlâ akıl 

organları aracılığıyla Kendimi gösterdiğimi iddia edecek olanlar tarafından kandırılmayın. 

33 Sözümde size söylediğim her şeyin gerçekleştiğinin tanıklarısınız, ama halkım arasında itaatsizlik 

olmaması için uyanık yaşamalısınız. Zayıf olanların ve öğretimi henüz anlamamış olanların acısını 

hissedeceksiniz. Ama onlara Benim gerçeğimi açıklayacak ve Sözüm aracılığıyla onlara rehberlik 

edeceksiniz. Kendimi hazırlıklı olanlar aracılığıyla tanıtacağım ve hatta "sonuncular" aracılığıyla Kendimi 

ışık ve ilham olarak ortaya koyacağım. 
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34 İnsanlığı yetim bırakmayacağım, kaybolanları kurtaracağım ve sözümü bu şekilde duymamış 

olanları soframa çağıracağım. 

İlyas kalabalıkları bir araya getirmeye devam edecek ki, onlara Benim Sözümü içeren Kitabı 

gösterebilesin. Senin aracılığınla uyuyan ruhları uyandıracak ve onlardan putperestliği kaldıracağım. Ama 

eğer insanlıkla konuşmaya hazır olmazsanız, o zaman taşlar konuşacak ve en cahil olanın Benim gerçek 

öğrencim olduğunu ve Benim gerçeğimi konuştuğunu göreceksiniz. 

35 İşimi çarpıtmadan Müjde'yi insanlıkla paylaşmalı, Efendiniz gibi alçakgönüllü olmalı ve 

hemcinslerinizin dikkatini çekmek için görkemli giysiler giymemelisiniz. 

36 Yarın öğrettiklerimi tahrif etmemelisiniz, sadece size emanet ettiğim şeyleri öğretmelisiniz. 

İnsanlık arasında rehberler ve elçiler olabilmeniz için size öğretilerimi bol bol verdim. Artık ses taşıyıcısı 

aracılığıyla sözümü duymadığınızda, yolunuzda ortaya çıkan sorunları çözebilmeniz için birbirinize 

yardımcı olacak ve birbirinizi seveceksiniz. 

37 Sizler, insanlığın sizin aracılığınızla Beni tanıyabilmesi için şu anda birleştirmekte olduğum 

insanlarsınız. Ben yüce Rahman'ım ve sizi en iyi yiyeceklerle besledim. Vereceğiniz mücadele büyük 

olacak. Bu nedenle, zamanı geldiğinde dünyanın ışığı olabilmeniz için İşime atfettiğiniz hataları sizden 

uzaklaştırmak üzere sizinle sevgiyle konuşuyorum. 

38 Ruhani ev sahipleri ruhlarınızı çevreliyor, savaşı üstlenmeye hazırlar, çünkü bu dünya görüşleri 

savaşında yalnız değilsiniz. Ruh dünyam da sizinle birlikte olacak. Bu ruhlar, insanlığın önünde kendinizi 

gösterebilmeniz için size barış ve uyum ilhamı verir. 

39 Mücadeleniz büyük olacak. İtaat konusunda bir örnek oluşturmalı ve Efendinizin yasasını 

yüreğinizde sergilemelisiniz. İnsanları cesaretlendireceksiniz ama Evrensel Işınım artık kendini 

göstermeyecek, ruh dünyam da sizin zihniniz aracılığıyla kendini göstermeyecek. Bununla birlikte, Üstat 

size talimatını daha yüksek bir biçimde ve Kutsal Ruh, güç, bereket ve merhamet olarak verecektir. 

40 1950 yılının sonu yaklaşıyor ve uyuyan insanlık Beni hissetmedi. Ama Beni görmeleri için onları 

sarsıp uyandıracağım. 

41 Bu etkinlikler ne zaman olacak? O zaman yaklaştı. Yakında insan anlayış organı aracılığıyla 

tezahürümün sonu burada olacak. Bu son günlerde kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilen ses 

taşıyıcılarının aracılığı ile size büyük ve açık talimatlar, sevgi dolu emirler verdim, öyle ki artık sözümü bu 

biçimde duymadıktan sonra bunları yerine getirebilesiniz. 

42 Önünüze bilgeliğimin kitabını açtım ve size görevinizi nasıl yerine getireceğinizi, yolumda nasıl 

yürüyeceğinizi öğrettim. Size tehlikeleri gösterdim ve engelleri aşmanız ve bariyerleri yıkmanız için size 

güç verdim. 

43 Sizinle bu şekilde konuşmayı bırakmadan önce, yarın yeni öğrencilere Benim talimatlarımı sunan 

öğretmenler olabilmeniz için sizi hazırlamalıyım. 

44 Eğer bu talimattan yoksun kalırsanız, bunun için Beni suçlamayın, çünkü ruhunuz için sonsuz 

yaşam ekmeği olan Sözümü size bol bol verdim. 

45 Size öğretimi mükemmel bir şekilde verdim. Ama ona ait olmayan bir şey eklerseniz, vicdanınız 

size neyi çıkarmanız gerektiğini söyleyecektir ki yarın insanlık yalnızca benim mükemmel öğretimi 

alabilsin. 

46 İnsanlığa şunu söyleyin: Ben, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı, her zaman sizinle birlikteyim. Hiçbir 

eksiğiniz yok çünkü gelişiminizin her aşamasında ruhunuzu lütuf ve güçle doldurdum. 

47 İnsanlar, İlahi Işığımın huzurunda Beni sevmeye ant içtiniz. Ancak materyalizminiz her zaman 

Ruh'un buyruğunun yerine getirilmesinin önünde bir engel olmuştur, çünkü ne kendinizi tanıyorsunuz ne 

de amacınızın ve ideallerinizin ne olduğunu biliyorsunuz. Ama merhametim sizi bu engelde birleştirdi ki, 

sevgimin ateşini hissedebilesiniz ve Kutsal Ruhumun esenliğini bilebilesiniz. 

48 Ben Veren'im, Benden isteyebileceğinizden çok daha fazlasını size verebilirim. Bedenin 

ihtiyaçlarını bilirim, ruhu bilirim ve sıkıntılarınızı ve kederlerinizi bilirim. 

49 Luka, Markos, Yuhanna ve Matta Benim İrademle seçildiler. Her bir ruha bir görev, bir 

sorumluluk verdim ve onlar da Öğretimi azimle, kararlılıkla ve sevgiyle yayarak İkinci Çağın Ahitini 

yarattılar. Ve onlar gibi, bugün ruhunuzu uyandırıyorum ki zamanı tanısın, İlahiyatım önünde ettiği yemini 

hissetsin ve anlasın ve görevini yerine getirmeye koyulsun. 
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50 İsa Tanrısal güce tanıklık etti, çünkü dünyanın O'nu tanıyabilmesi için yeryüzünde Kendisini 

gösteren Tanrı'nın Kendisi O'ndaydı. Kendisini insanlara Söz'de, sevgide, gerçekte ve ışıkta veren 

Baba'nın Kendisiydi. 

51 Altından yapılmış anılar kitabında yazılı olan her şey gerçekleşecek ve yerine gelecektir. Zaman 

içinde her şey gerçekleşecektir. 

52 İsrail: Bu süre içinde sizinle sadece konuşmadım. Ama ruhunuz bağlandı ve ona Birinci Zaman'da, 

İkinci Zaman'da ve bugün Üçüncü Zaman'da verdiğim şeyi kullanmadı. Ama şu anda Tanrı'dan ne 

bekliyorsunuz? Kararınız ve arzunuz nedir? 

Şu anda sizinle İlahi Sözümü dökerek konuşuyorum. Ama Ses Taşıyıcısı aracılığıyla Kendimi tezahür 

ettirirken Beni izlemeniz için size daha fazla zaman vermeyeceğim ve eğer ruh direnir ve beden 

emirlerime itaat etmeyi reddederse, Bana uzun uzadıya hesap vermek zorunda kalacaksınız. Çünkü bir 

yargıç olarak çağrıyı ben yapacağım ve kaderinizin kitabında yazılı olanı anlamanızı sağlayacağım. 

Ruh yüce yargıcın huzuruna çıktığında, günahının farkına varacak ve üzüntüyle dolu olarak, telafisi 

için Benden başka bir zaman, başka bir reenkarnasyon isteyecektir. 

53 Sadece ruhunuzla değil, bedeninizle de konuştum. Ruhun görevini yerine getirebilmesi için ona ek 

yaşam, güç ve merhamet verdim. 

54 İlahi Sözümü sevgiyle döktüm, Ruhumun ve en sevgi dolu Baba'nın Kalbinin sizin için amaçladığı 

her şeyi size bahşettim. Sen benim İlahiyatımın en kıymetlisisin. 

55 Ses taşıyıcısının zihin organı aracılığıyla yaptığım duyurunun sonundasınız. Ama artık öğretimi 

dinlemiyorsanız, size yol göstermeye devam edeceğim, çünkü sizi çölde ekmeksiz ve susuz bırakırsam, 

artık bir Baba olmam. 

56 Kendinizi Benim talimatlarımla hazırlayın, Sözümde yüreğinize verdiklerimi çalışın. 

57 Beyninizi ışığımın titreşimlerini almaya hazırlayın. Yeteneklerinizi ortaya çıkarın ki doğa güçlerini 

durdurabilesiniz, çünkü insanlığın başına büyük felaketler gelecek. 

58 En sevecen Baba Kalbim açılır, böylece son kişi bile İlahi Sevgimin sıcaklığını ruhunda 

hissedebilir. Ben açık bir kitabım, Hakikat ve Kanun. 

59 İnsanlığa ruh öğretimi, sevgi öğretimi ve uyum öğretimi verdim. Size öğrettiklerimi sadece bu 

zamanda vermedim. İlahi Ruhumun ruhunuza yeryüzünü verdiği ilk andan beri, onunla seçtiklerim 

aracılığıyla konuştum ve sizi asla karanlığa, fanatizme ya da putperestliğe sürüklemedim. Çünkü bu işler 

Benim gözümde hoş değildir, çünkü bunlar ruhunuzu ışıktan, Benim sevgimden uzaklaştırır ve onu 

halsizleştirir ve kurtuluş zamanının uzamasına ve büyük acı çekmesine neden olur. 

60 İnsanların Beni tanıması, Beni anlaması ve kalplerinin Beni hissetmesi için ne yapmalı? Ruhun 

kendisini materyalizme bağlayan zinciri kırabilmesi için ne yapmalı? Ona başka bir zaman tanımalı ve 

İsrail'in Seçilmiş Halkı'nın ruhlarına, yaklaşmakta olan savaşta liderleri olmak üzere kendilerini iyi 

askerler ve işçiler olarak insanlığın başına yerleştirmeleri için çağrıda bulunmalı. 

61 İlahi Efendi insan beyni vasıtasıyla Kendisini tanıtmak için aşağı iner, ama Beni kalbinizin 

derinliklerinde arayın, işte oradayım. 

62 Derin meditasyona dalın, millet. Gözlerinizi kapatın ve ruhani bakışlarınızla, Varlığımdan söz 

edecek bir tanıklık arzusuyla size yaklaşacak olan çok sayıda insanı görmeye çalışın. 

63 Onları merhamet dolu bir yürekle beklemeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü sevgiye aç ve susamış 

olanlar gelecektir, tıpkı sizin susuzluğunuzu gidermek için Beni arzulayarak geldiğiniz gibi. 

64 Hazırlanmadan büyük işler yapmaya kalkışmayın. Daha büyük bir ruhaniyete erişmek için 

çabalayın, çünkü o zaman bir söz, bir dua ya da bir sevgi işi, kibrinizle gerçekleştirmek 

isteyebileceğinizden daha büyük mucizeler yaratabilecektir. 

65 Merhamet ve yine merhamet sizde tetiklediğim şeydir. Merhamet, öğretilerimle en çok 

canlandırdığım duygudur. Çünkü merhamet sevginin ve bilgeliğin bir ifadesidir. Size gerçekten 

söylüyorum, eğer kendinizi henüz gelmemiş olan hemcinslerinizi merhametle karşılamaya hazırlarsanız, 

onları en iyi şekilde karşılamış, Benim gerçeğime verebileceğiniz en anlamlı tanıklığı vermiş olacaksınız. 

Çok az kişi bu sevgi kanıtına karşı koyacaktır. 

Ama mesajımı başka yollarla anlamalarını sağlamak istiyorsanız, çok mücadele etmeniz gerekecek, 

çünkü dünya yeterince söz, öğreti ve felsefe aldı. Dünyanın korkuyla açlık çektiği ve ölüm derecesinde 

susadığı şey sevgidir. Bu nedenle, küçük de olsa samimi, hissedilen ve gerçek olan bir merhamet 
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çalışmasının, dünya halklarının her gün duydukları gibi, içeriği ve gerçeği olmayan güzel sözlerle dolu 

binlerce vaazdan veya konuşmadan daha güçlü olacağını size tekrar ediyorum. 

66 Her ne kadar akıcılığınız size yardımcı olacak ve kutsal metinler de hafızanız için bir asa ya da 

destek görevi görecek olsa da, söyleyecekleriniz için kendinizi daha da hazırlayın. Ancak unutmayın ki 

ruhunuzun farkına vardığı, varlığınızın derinliklerinden fışkıran şey, tohumlarınızın en verimlisi olacaktır 

─ bunlar aracılığıyla hemcinslerinize en büyük iyilikleri yapacak ve aynı zamanda ödülünüzü alma zamanı 

geldiğinde en büyük mutlulukları elde edeceksiniz. 

67 Sevgili insanlar, Bana gelin, düşüncenizi vicdanınızla birleştirin ki Benim huzurumu 

hissedebilesiniz. 

68 Size Sözümde verdiklerim yarın sizin koruyucu savunmanız, kılıcınız ve kalkanınız olacak ve 

sonra ruhsallaşmada birleştiğinizde, birbirinizi sevebilmeniz için farklı dini topluluklar size gelecektir. 

69 Size Sözümde, insanın anlama yetisi aracılığıyla tezahür etme zamanımın yakında sona ereceğini 

söyledim. Ama varlığınızın en iç kısmında benim ilahi sesimi almaya devam edeceksiniz. 

70 Bu yeni günün ışığı göründüğünde, insanlık arasında duyulacak yüksek çanın çağrısını algıladınız. 

Sizler bu ışığın ihtişamını gören ve benim merhametimle bu yola yönlendirildiğini hisseden kör adamlar 

oldunuz. 

71 Sizler Benim öğrencilerim, yarın Bana gelecek olan kalabalıkların öncüleri, bu barış, yaşam, sevgi 

ve ışık mesajını elçiler olarak taşıyacak olan kişilersiniz. Örneklerinizle vaaz ettiğiniz gerçeğe tanıklık 

edeceksiniz. 

72 Yaşadığınız denemeler ve düşüşler size deneyim ışığı olsun ki, yarın benim yolumda doğrulukla 

yürüyebilesiniz. 

73 İnsanlık arasındaki her olayın ve her acı verici denemenin nedenini size açıkladım ─ bu en büyük 

ahlaksızlık zamanında sizi Kutsal Ruh'un ışığıyla aydınlatmamın ve Seçilmiş Halkım İsrail'in on iki 

kabilesini birleştirmemin nedenini. 

74 Tıpkı İlk Çağ'da Kenan diyarına geldiğiniz gibi, bugün de gerçek Vaat Edilmiş Topraklar'a doğru 

yola çıkmanızı istiyorum. Zirvesinde sizi bekleyen büyük şehrin bulunduğu dağa tırmanmak için ilk 

adımları atmaya başladınız bile. 

75 Yarın kendinizi öksüz hissetmeyeceksiniz çünkü ben ve ruhani dünyam, talimatlarımın kitabını 

sayfa sayfa insanlığa duyurma görevinizi yerine getirebilmeniz için sizin için ayağa kalkacağız. 

76 İşiniz 1950'de bitmeyecek, ama çoğunuz yoldan sapacaksınız. Ama sadık kalanlara ne mutlu, 

çünkü onlar tapınağımın sütunları gibi olacaklar. 

77 Kendinize şunu sorun: "Baba'nın 'Sözü' ayrılacak mı ve biz artık o sevgiyi hissetmeyecek miyiz? 

Efendi aramızdan ayrılacak ve ruhumuzun neşesi ve cesareti olan bu Sözü artık duymayacak mıyız?": 

Hayır, halkım, Baba ayrılmıyor, Üstat Işık Görevine devam edecek. Bugün Beni zihninizin şu ya da bu 

organı aracılığıyla duydunuz. Ama yarın hazırlığınızın bir sınırı olmayacak, çünkü o zaman hepiniz 

Benimle ruhtan ruha iletişim kurabileceksiniz. Ve donanımlı olan herkes aracılığıyla ilhamımı akıtacağım. 

O zaman gerçek coşkuyu bileceksiniz, o zaman Üstadın tezahürünün sınırı olmayacak. Aynı şekilde, 

yüksek ruhani seviyedeki ruhların tezahürlerine de sahip olacaksınız. 

78 Sessizce dua edeceksiniz ve ben de sununuzu kabul edip sizi kutsamalarımla süsleyerek 

yanıtlayacağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 362 
1 Efendi, sonsuz merhametiyle, sözünü dinlemeniz için sizi kabul eder. 

2 Baba sana diyor ki: Size emanet ettiğim şeyi ruhen anlayın ki kendinizi bu mesajı insanlık arasında 

yaymaya hazırlayabilesiniz. Çünkü yakında talimatlarımı artık bir ses taşıyıcısı aracılığıyla 

duymayacağınız zaman gelecek. Bunu size bildirdim ve sözüm bir kralın sözüdür ve gerçekleşmelidir. 

3 1866'dan beri insan zihnini Sözümü iletmek için hazırlıyorum ve bu tezahür artık sona eriyor. 

4 Çalışmalarım yeni değil. Halihazırda insanlığın evrimleştiği Üçüncü Zamandasınız. 

5 Sözlerim kafanızı mı karıştırdı, sevgili insanlar? Seninle farklı şekillerde tanıştım: Bazıları 

fanatizm içinde, diğerleri putperestlik içinde, insanların kaderini yıldızlara bağlayarak ve hala diğerleri bu 

zamanda Varlığımı inkar ettiler ve bu yüzden sizinle zayıf bir şekilde karşılaştım. Bu Üçüncü Çağ'da 

ruhsal olarak sizi Sözümle beslemek için geldim. 

6 Üç kez size öğrettim, ama bu Üçüncü Zamanda, bazıları Benim Üçlü-Meryem Ruhsal Çalışmamın 

doğruluğunu inkar ettiler ve İrademi yerine getirmeyi düşünerek yine putperestliğe ve kafa karışıklığına 

düştüler. 

7 Daha İlk Zaman'da, Çalışmalarım sizin tek gerçek Tanrı'yı tanımanızı sağlayarak kendini 

göstermeye başladı. 

8 Bu şimdiki zamanda, Sözümü size ilettiğim eğitilmemiş beyinler hazırladım. Çünkü ben her zaman 

sadeliği aradım. 

9 Aynı şekilde, erdemlerle dolu basit bir adam, büyük bir ruh olan Musa'nın aklını da eğittim. Onun 

aracılığıyla halkım İsrail'e Yasa'yı verdim ve onları Vaat Ülkesi'ne getirmek için kırk yıl boyunca çölde 

önderlik ettim. 

10 İkinci Zaman'da, peygamberlerin gördüğü gibi, Yehova'nın "Sözü" insan haline geldi. Ama ondan 

önce, İlyas onun yolunu açmak için geldi. 

11 Şimdi Üçüncü Zaman'dasınız, Kutsal Ruh'un Zamanı. 1866'dan beri insan anlayış organını İlahi 

Işınım için bir ayak taburesi olarak hizmet etmeye hazırlıyorum ve o zamandan beri sizinle erkekler ve 

kadınlar aracılığıyla konuşuyorum. 

12 Ruhun bedene sevgiyle eğilmesi ve bedenin ruhun emrine itaat etmesi gereken çağdır. 

13 Ruh merdivenin bir basamağından diğerine evrimleşecek ve böylece dünyevi bedende 

tamamlayamadığı görevini yerine getirecektir. 

14 Aldatma nerede var? İşim nerede bir ticarete dönüştürüldü, her zaman verdiğim Sözüm nerede 

yanlış yorumlandı? Sizden her zaman ruhunuzdaki tapınağımı istedim. Ama bunun yerine granitten 

kiliseler inşa ettiğinizde ve onları insan eliyle yapılmış taş süslemeler ve resimlerle bolca süslediğinizde 

şaşkınlığınız büyük oldu. 

15 İnsanlık: Ruhumu sınırlı şekillerde arayan putperestler haline geldiğinizi gördüm. İkinci Çağ'da 

size talimatlarımı vermek için sizi nehir kıyılarına götürdüğümü hatırlamıyor musunuz? O dönemde size 

putperestliği öğrettim mi? Hayır. 

Şimdi, bu zamanda, yüreğinizdeki tapınağı arıyorum ─ elementler tarafından yıkılmayacak olan 

tapınağı, çünkü duyuracağınız işim, öğretilerim kadar açık ve saf olacak. Bu şekilde fanatizm ve 

putperestlik yok edilecektir. 

16 İçinde yaşayabilmem için yüreğinizin tapınağının her zaman hazır olduğunu görmek istiyorum. 

Onu kır çiçekleriyle değil, yüreğinizin iyi işleriyle, duayla süslemelisiniz. Bu tapınakta ışığı hiç sönmeyen 

bir meşale görmek istiyorum: inanç. Bu şekilde, elementler serbest bırakıldığında, diğer insanlar için 

cankurtaran botu olacaksınız. 

17 Ey sevgili halkım, Bana gelin ki, Sözümün kudret helvası içinizde olsun. Bırakın özü ruhunuzda 

yaşam olsun. Bu zamanda size bir kez daha Yasamı, Gerçeğimi ve Sevgimi vermek için geldim. 

18 Günahları yüzünden sıkıntı içinde olan insanlığı düşünün. Dua ederek ayağa kalkabilmesi için 

benim öğretimi vererek ona yardımcı olmaya çalışmalısınız. 

19 İsrail: Sizin için savaş zamanı çoktan geldi ve insanlığın çok acı bir kâse içeceği an çok uzakta 

değil. O zaman dua ederek ayağa kalkacak ve insan kardeşlerinizin büyük acısını hissedeceksiniz. Ama 

şunu anlayın ki, size ve tüm insanlığa duyduğum sevgiden dolayı, kanımı son damlasına kadar akıtarak 



U 362 

147 

görevi yerine getirmenin yolunu size gösterdim ve bu sayede dünyayı sözümle - sizin aracılığınızla - 

hazırlamaya geldim. 

20 Ben acı çekenlerin Tesellisi'yim, Ben sizi yolunuzda cesaretlendiren sevgi dolu Baba'yım. Uluslar 

ağıt yakıyor, Benim Sözüme ihtiyaçları var, Beni arıyorlar ve Beni nasıl bulacaklarını bilmiyorlar. 

Kasırgalar tarafından kamçılanırlar ve kötülüklerinin denizlerinde ölümü bulurlar. Ama siz, insanlar, cesur 

bir asker olarak ayağa kalkmalısınız ki, insanlık bu zamanda Benimle birlikte olabilsin. 

21 İsrail, seni gücümle hazırlıyorum. Yasama dayanın, tövbe edin ki günah dünyası ayaklarınızın 

altında olsun. 

22 Benim Sözüm size gerçeğin ışığını verir. 

23 Bu dünyanın cesetlerle kaplandığını görmek istemiyorum. İnsanlığın yeni bir Lazarus gibi 

mezardan kalkmasını istiyorum ve siz de size verdiğim güçle aynı şekilde sonsuz yaşamı bulmalarına 

yardımcı olun. 

24 İnsanlar, neyiniz eksik ki Vasiyetimi yerine getirmek için yola çıktınız? Görevinizi yerine 

getirmenin haçıyla kalkın. Görevini yerine getirene ne mutlu, çünkü ona vaat ettiğim her şeyi vereceğim 

ve sonra Krallığıma geldiğinizde size şöyle diyeceğim: "Hoş geldiniz sevgili insanlar, kalbinizi açık bir 

kitap gibi hazırlayın ki içine İlahi Talimatımı yazabilesiniz." 

25 Işığıma ihtiyacınız olduğu için aranızdayım. Bu Üçüncü Çağ'da henüz kalplerinizi 

ruhsallaştırmadınız, ama ben onu sevgiyle hazırlamaya geldim. 

26 Size teselli veriyorum ve sözümü kullanıp kullanmadığınızı bilmeniz için sizi sınadım. Yasalarımı 

yerine getirirsen gerçek mutluluğu bulursun. Ancak, ne zaman itaatsizlik ettiyseniz, yalnızca acı 

hissettiniz. 

27 Birçokları Beni tanıdı, sesimi duydu ve Benim sayemde yükseldiler. Materyalizminden bıkan 

dünya da Babasını arıyor. Ancak sizler, size verdiğim ışığı almaları için hemcinslerinize seslenebilmeniz 

için sözümle beslediğim seçilmişlerimsiniz. 

28 Sizi hazırladım çünkü Benim gibi gerçek sevgi işleri yapmanızı istiyorum. 

29 İnsanların kafası karışmış durumda, acı kadehini boşaltıyorlar ve İşimde onlara ne kadar büyük bir 

sevgiyle verdiğimi bilmiyorlar. Yüreklerindeki ayartmaya teslim oldular ve Benim İsteğim bu olmamasına 

rağmen yabani otların çoğalmasına izin verdiler. 

30 Üçüncü Çağ'da iyi niyetli insanlardan yararlandım. Bazılarında iyi niyet, bazılarında ilham, 

bazılarında ise itaat ve öğretilerimi takip etme buldum. 

31 Ama size doğrusunu söyleyeyim, şeytan halkımı Benim lütfumdan ve ışığımdan yoksun bırakmak 

ister. Efendinin mücadelesi büyüktür, yine de Seçilmiş Halkımın üzerine merhametimi yağdırıyorum, 

çünkü onlara verdiğim beyaz kaftanın yırtıldığını görüyorum. 

32 Ruhunda eksik olan her şeyi verdim. Yüreğinizi ruhsallaştırabilmeniz için size sözümü verdim. 

33 Kendinizi hazırlayın halkım, dünyanın size ihtiyacı var. Savaşlarını nasıl kışkırttığını, ayartmanın 

onu nasıl etkilediğini ve bu nedenle insanların nasıl ayağa kalkamadığını anlayın. Ama Ben şu anda 

insanlığı aydınlatıyorum ki Benim huzurumu alabilsinler. 

34 Benim krallığım barış ve sevgiden oluşur. Halkım, sizden biraz iyi niyet, sağlam bir kararlılık ve 

insanlığa hizmet etmek için sonsuz bir arzu istiyorum. Onların acılarını varlığınızın derinliklerinde 

hissetmenizi, sözümü duymayan ve sadece acılarıyla mücadele edenlere merhamet etmenizi istiyorum. 

Çocuklarım, acının çığlığının her yerde duyulduğunu, insanlığın sarsıldığını, suçlu olanın kendini 

arındırdığını anlayın. 

35 İnsan kardeşleriniz arasında sevgi tohumlarını çoğaltın, yeteneklerinizi onların kurtuluşlarına 

erişebilmeleri için kullanın. Çünkü bunu yapma yetkisine sahip olanlar sizlersiniz, çünkü insanlığa yeni 

vahiylerimin kapılarını açacak anahtarı sizin ellerinize verdim. 

36 Görevinizi tamamladığınızda, çoğaltılmış tohumunuzu alacağım. Siz ulusların karanlığını 

aydınlatacak bir lambasınız. 

37 Size verdiğim şeyin ebedi olduğunu anlayın, çünkü onu ruhunuza yerleştirdim. İnsanlığın 

kurtuluşu için çalışabilmeniz için işimi sizin ellerinize teslim ettim. Ulusların kendisiyle yönetileceği 

Yasa'yı size verdim. Ama sakın yoldan sapmayın. Bu ruhsal çalışmada Baba'yla işbirliği yaptığınızda, ayin 

yapmayın ya da putperestliği beslemeyin. Kendimi ruhunuzla birleştirirken, size ilham yoluyla verdiğim 

ilahi talimatımı araştırın, ilahi amacımı kavrayın. 
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38 Sizi bu dünyaya ben gönderdim, siz benim hizmetkârlarımsınız. Bazıları bedenlenmiş, diğerleri ise 

ruh halindedir; ve bunlar kendilerini hazırlanmış beyinler aracılığıyla tanıtmışlardır. Tazminat için 

geldiler. Bu kullarımın içinde sevgi var çünkü onlar Benden doğdular. Onlar aydınlanmışlardır, çünkü Ben 

onları İlahi Işığımla doldurdum ve hepsine bahşettim. Ancak onlar alçakgönüllülükleriyle insanlığın 

efendisi değil hizmetkârı olacaklardır. 

39 İlyas, İkinci Çağ'da Benim gelişimin habercisi olarak dünyaya geldi. O, gönderdiğim hakikat 

peygamberiydi çünkü insanlık sahte öğrenciler tarafından yönetiliyordu ve herkesin engele geri dönmesi 

gerekiyordu, çünkü herkes Cennetin Krallığına ulaşmalıydı. 

40 Üçüncü Zaman'da İlyas'ı tekrar, ama ruh olarak, Roque Rojas aracılığıyla kendini tanıtması için 

gönderdim, öyle ki insanlar bundan sonra ses taşıyıcıları aracılığıyla tezahürümü alabilsinler. 

41 İnsanlığın cankurtaran botunu keşfedemediği, yeni şafağın ışığını göremediği için çektiği acıyı 

hissedin. 

42 Geçmiş zamanların kehanetlerini yerine getirerek, bu Üçüncü Çağ'da ruh olarak geldim ve 

Kendimi insanın anlama yetisi aracılığıyla tanıttım. Ruhum insanlığı "buluttan" aydınlatır. 

43 Ben Gerçeğim ve yolumu bilsinler ve dünyayı terk etmediğimi anlasınlar diye kalpleri hazırlamaya 

geldim. 

44 Açık bir kitap gibi yanınızdayım. Şu anda size ruhunuzun önceki zamanlarda aldığı talimatların 

aynısını veriyorum. Ama şimdi evrimleştiniz ve bu nedenle İlahi Sözüm insan aklı aracılığıyla kendini 

duyurdu. 

45 Evrensel Işınımı ruhunuza öğretmek, onu uyandırmak ve telafisinin nelerden oluştuğunu ve 

görevini yerine getirmek için nasıl yola çıkması gerektiğini anlamasını sağlamak için gönderiyorum. 

Çünkü zaman onun için çok hızlı geçti ve çeşitli reenkarnasyonlarında gerekli evrimi nasıl 

gerçekleştireceğini bilemedi. 

46 Bedeninizi benim Yasama istekli ve itaatkâr kılmak için nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsunuz. 

Çünkü kendinizi zayıf hissettiniz ve günaha düştünüz çünkü kendinizi İlahi Sözümün özüyle 

güçlendirmediniz. 

47 Yargıç ve Her Şeye Gücü Yeten Ben olmama rağmen, Beni ihlal etmiş ve Yasamı çiğnemiş 

olsanız bile sizi terk etmedim ve mahkûm etmedim. 

48 Ruh'un yaşamını bulabilmeniz için sizin için belirlediğim mükemmel yola nasıl gelmeniz 

gerektiğini size bir kez daha bildirdim. 

49 Hepiniz şu anda buraya size verdiğim görevi yerine getirmek için geldiniz. Ama seni uyurken 

gördüğümde seninle konuştum ve vicdanının sesini dinlemediğin için seni hesap vermeye çağırdım. 

50 İlahi Sözümü kristal berraklığında bir su gibi üzerinize döktüm. Sevgimi ve Sözümün özünü 

mükemmel ve eşsiz bir talimat olarak kalplerinize yerleştirdim. Ama insan kardeşlerinize verdiğiniz örnek 

neydi? 

51 Dünya, hazırlık eksikliğiniz nedeniyle, ellerinize emanet ettiğim işin büyüklüğünü kabul etmedi. 

İnsanlar kalplerinde İlahi Ruhumun huzurunu hissetmediler, bölündüler ve farklı idealleri besliyorlar, 

kendilerini bu dünyada Tanrı'nın temsilcileri olarak adlandırmak için yeni tanrılar ve yeni yasalar arıyorlar. 

52 Hatalarınızı kabul etmeniz ve başkalarına örnek olmanız için sizinle adaletle konuştum. Çünkü 

sizler Ruhsal İsrail halkı olarak tanınan ışığın çocukları, dünyanın tadı ve tuzusunuz. 

53 Ben sizin Üstadınızım ve sizden tüm karanlığı kaldırmak, sizi öğretilerimi takip eden ve 

hemcinslerini dönüştüren iyi öğrencilere dönüştürmek için size ışığımı gönderiyorum. 

54 İkinci Çağ'da Rahmetimin seçtiği elçiler hakkında sizinle konuşmuştum. Bana inansınlar ve beni 

izlesinler diye onlara kanıt verdim. Gerçekten Üstatla birlikte olduklarını anladıklarında diz çöktüler ve 

Benim öğrencilerim, Benim Yasamın, Benim İşimin vaizleri olmak için Beni takip etmeyi teklif ettiler. 

55 Onların kalpleri de sizinkiler kadar kırılgandı. Üstadın onları iyi birer öğrenciye dönüştürmek için 

kalplerine hece hece nakşetmesi gerekiyordu. 

Öğretilerimi ve onlara verdiğim tüm sevgi kanıtlarını aldıktan sonra, Benden duyduklarını anlatmaları 

için onları dışarı göndermek Benim İrademdi. 

56 Ama Efendi yola çıkmadan önce onların yüreklerini sınamak gerekiyordu. Bu nedenle, Benim 

gerçeğime olan güvenlerini, cesaretlerini ve inançlarını görmek için onları çeşitli yollarla dışarı 
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gönderdim. Ancak Üstat'ın varlığı olmadan kendilerini küçük çocuklar gibi hissettiler, cesaretleri azaldı, 

iradeleri zayıfladı. Hala çok az yükselme ve kendilerine güven vardı. Bu yüzden acı çektiler ve gözyaşı 

döktüler. Ancak Efendi güven ve sevgi aşılamak için onları yeniden bir araya getirdi. 

57 Bu dünyaya geldiğimde, Kendime herhangi bir insani ideal ilham etmedim, herhangi bir dinden ya 

da bilimden öğretiler kabul etmedim. Ben Kendim, yanlış anlaşılmış olan Musa Yasası'nı sadakatle yerine 

getirmek için bu dünyada insan olan Bilgi, Mükemmellik, Tanrı'nın Kendisiydim. 

58 Kalabalık İsa'nın öğretilerini dinlemek için toplandığında, havarilerim dikkatlerini ona çevirdiler 

ve sözümü saygıyla dinlediler. Tek bir cümle yeterliydi ve "İlahi Söz "ün sonsuz merhametini çoktan 

tanımışlardı. Tek bir kelime yeterliydi ve yaymakta olduğum Doktrin hakkında muazzam bir bilgelik ve 

bilgi içeren bir kitap yarattılar. Seçtiklerim insanlıkla yüzleşebilsin ve onu sevgi, barış ve anlayış yolunda 

yönlendirebilsin diye onlara mükemmel talimatlar verdim. 

59 Sizi asla terk etmedim, her zaman sizin için, tüm insanlık için aracılık ettim ve ruhunuzun 

güçlenebilmesi ve kendisini maddileşmeye bağlayan bağları kırabilmesi için her birine eksik olan şeyi 

verdim. 

60 Bir kez daha geldim, bu sefer Ruh'ta Güç ve Sevgi olarak bu insanlığın üzerine, yoldan çıkmış ve 

insanlar savaş çağrısı yapmışken ─şimdi doğanın güçleri serbest bırakılmışken, denemeler ve hastalıklar 

toprakları etkilemişken ve evler mateme bürünmüşken ─şimdi kalpler hıçkırırken ve acı çeken bedenler 

yönsüz bir şekilde yollarına devam ederken, onlara lütufla ekmek, güç ve yardım sunacak bir el 

bulamazken. 

61 Sevgi dolu Baba, insanlığı belirsizliğinde, işkencesinde ya da sıkıntısında terk edemez. Size 

verdiğim kehanetler şimdi gerçekleşiyor. 

62 Size verdiğim İlahi ve Ruhani Yasayı yerine getirebilmeniz için kendinizi maddeleşmeden 

uzaklaştırın. Hayatı, merhameti bulabilmeniz ve sevgi, anlayış ve ahlak yolunda kendinize nasıl rehberlik 

edeceğinizi bilmeniz için mükemmel, saf ve ışıkla doludur. 

63 Kalbiniz Benim sevgime boyun eğmedi, karanlığınız ve anlayış eksikliğiniz ruhlarınıza akıttığım 

mükemmel ışıkta öğretilerimin anlamını keşfetmenize izin vermedi ve kulaklarınız Beni duymadı. O'nu 

yanınızda hissedebilmek ve elinizle yarasına, giysilerine dokunabilmek için İsa'nın aşağı inip insan 

olmasını ister misiniz? Hayır, o zaman artık bitti. 

64 Sevgili öğrencilerim, size gerçekten söylüyorum, şu anda Kutsal Ruhumu üzerinize ve Sözümün 

özünü yüreğinize döküyorum. 

65 Baba olarak, Sözümü işiten herkesi ve İrademin kendisine gösterdiği tüm yollarda ilerlemeye 

istekli olan herkesi kabul ediyorum. 

66 Bu zamanda geldim ki, yeniden inancı, güveni ve sevgimin sıcaklığını hissedebilesiniz ─ Benimle 

sonsuza dek yaşayabilesiniz, kendinizi yenileyebilesiniz ve açık bir kitapta olduğu gibi vahiylerimi ve 

öğretilerimi okuyabilesiniz. 

67 İlahi Ruhum şu anda ruhunuzun önünde parlayan bir yıldız gibidir. Babanız ve Yaratıcınıza her 

zaman güvenebilmeniz için size ışığımı ve sevgimi veriyorum. Çünkü ruhunuzu donatarak sizi görmek 

istediğim zaman geldi. Artık Babanızın sizden ayrıldığını söylemenizi istemiyorum. Hayır, çocuklarım, 

yalnız değilsiniz. 

68 Öğlenin ışığı yüreğinizi aydınlattığı için, ruhunuzda sıkıntıyla yolunuza devam ettiğinizi görmek 

istemiyorum. 

69 Hazinemde sizin için sakladıklarımı şu anda size veriyorum. Bunun için Beni kalbinizin en derin 

köşelerinde aramanız gerekir. Benim İlahi Yasamı yerine getirmeniz gerekir ki, hata yapmayasınız ve 

hemcinslerinize karışıklık getirmeyesiniz, öğretilerimi anlayıp kavrayasınız ve onları izleyen gerçek 

öğrencilerim olasınız. Böylece ruhsal gözleriniz bir daha asla kör olmayacak ve kulaklarınız sesimi 

duymaya hazır olacak, böylece dünyanın Kurtarıcısı olan Efendi'nin kalbinize yerleştiğini ve oradan 

kendini tanıttığını gerçekten hissedebileceksiniz. Bu şekilde insanların önünde tanıklık edeceksiniz. 

70 Bu dünyanın arınması için yaşamınızı ruhsallaştırmanız, yaşayan bir mabet olmanız, size uymayan 

şeylerden uzaklaşmanız ve ruhunuzu cüzzamdan ve pislikten arındırmanız gerekir. 

71 Ne için geldiğinizi ve Baba'nın sizi neden çağırdığını bilmeden geldiniz ve ben de sizi kabul ettim 

ve sevgiyle hazırladım. Eğer kısa bir süre için acı çektiyseniz, daha sonra sizi teselli ettim ve size yaşam 
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verdim, kötü işlerden tövbe etmeniz için sizi merhametimle cesaretlendirdim. Çünkü Ben gerçekten de 

kendinizi Bana saf ve arınmış olarak sunmanızı istiyorum. 

72 Eğer öyle olmasaydı, bu Üçüncü Zaman'da benim soframa oturmazdınız, sizi arındıran sudan 

yararlanmayı kabul etmezdiniz ve yoldan çıkmış olurdunuz. Ama Baba'nın sesi yüreğinizde yankılandı ve 

duyarlılığınızı geri getirdi ve böylece Rabbinizin huzuruna çıkabildiniz. 

73 İmanınız sönme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında sizi donatacak ve güçlendireceğim. Onu 

besleyebilmeniz için tutuşturan benim, çünkü sönmesini istemiyorum. Hazırlığınızla kendinizi lekelerden 

arındırmanızı istiyorum. Çünkü sizler gerçekten seçilmiş kişilersiniz ve bir gün hemcinslerinizi karanlıktan 

kurtarmanızı istiyorum. Bunun için Tanrınızı kalbinizin derinliklerinden tanımalı ve her kalpte bir meşale 

yakarak öğretilerimin bilgisini tüm dünyaya yaymalısınız. Bu, Tanrınızın ve Rabbinizin sizden beklediği 

ve insanlığın da beklediği hizmettir. 

74 Size ruhunuzu yüceltmeyi ve onu İlahi Ruh ile birleştirmeyi öğrettim. Sizden yenilenme talep 

ediyorum ve size şunu söylüyorum: Babanız sevgi ve merhamet doludur ve Ben Kendimi yaratılışımın 

bütünlüğü içinde ortaya koyuyorum. Size sevgimi nasıl ileteceğinizi öğrettim, sizi özgür kıldım ve artık 

esaret altında değilsiniz çünkü içinizdeki saf olmayan her şeyi yaktım ve bu ateş işlerinizi ve 

düşüncelerinizi arındırdı. Seni bu dünyaya bağlayan bağları kopardım. 

75 Sizi ölüme götüren yollara sapıp gittiniz. Bu nedenle, Sözüm sizi düzelten ve derin uykunuzdan 

uyandıran ses olarak size talimat verdi. Size unuttuğunuz şeyi hatırlattım. Sizi yücelttim ve kalbinizi bir 

mabede dönüştürdüm. 

76 Bu Benim sizi kurtarmak, gözlerinizi kapatan at gözlüğünü çıkarmak, Beni gerçeğimle tanımayı 

öğretmek için verdiğim savaştır. Sizleri daha önce olduğunuz paryalardan ışığın çocuklarına, henüz 

enkarne haldeyken bile en iyi kıyafetleri giyen seçilmiş çocuklara dönüştürdüm. Kendinizi 

hazırlayabilmeniz ve Krallığımda yaşayabilmeniz için Varlığımın farkına varmanız Benim İsteğim 

olmuştur. 

Beni ruhsal olarak gören ve hisseden ilk kişi olmanızı diledim ki, hemcinslerinize buna tanıklık 

edebilesiniz. Onlara, inanmayanların iman edebilmeleri için kendilerini hazırlamaları gereken zamanın 

geldiğini söyleyin. İnsanlara Krallığımın kendi ruhlarında mevcut olduğunu söyleyin. Uykuda olanları 

uyandırmak için kapı kapı kalpleri çalın, çünkü ölüm onların arasına girmiştir. 

77 İnsanlar geçici tahtlarını ve mülklerini korumak için savaşları başlattılar. Gidin ve onlara Barış 

Prensi'nin kötülüğe karşı savaşmak için geldiğini söyleyin. Ancak bu savaş sevgi ve ışık silahlarıyla 

yapılır. Çünkü dulların iç çekişlerini ve ağlayışlarını, yetimlerin ağıtlarını duydum, insanların 

huzursuzluğunu ve düşmanlığını gördüm. 

78 Onlara gidin ve yaşayan Tanrı'nın geldiğini, kendi elleriyle yaptıkları putlara ya da maddi 

tapınaklara ihtiyaçları olmadığını, sevgi, ışık ve barış Tanrısı'nın tüm çocuklarını kendilerini yenilemeye 

ve vicdanın sesini dinlemeye çağırdığını söyleyin. 

79 Sana söylüyorum: "Savurgan Oğul" hoş geldin. Çok ağladınız çünkü kötülükle karşılaştınız ve 

benim sonsuz merhametimden uzaklaştınız. Siz sadece uçurumları, çölleri gördünüz. Ama şimdi 

susuzluğunuzu sonsuza dek gideren diri su kaynaklarına bakın. Size meyvesini veren ve yapraklarının 

altında gölgelendiğiniz yaşam ağacına bakın. Size barınak ve beslenme sunuyorum ve geçmiş 

zamanlardaki maddiyatçılığınızı ortadan kaldıracağım. 

80 İnsanlık Beni tanısın ve Benim sevgim için ayağa kalksın diye Müjde'yi vaaz etmeniz için size 

emanet ediyorum. İnsan kardeşlerinize, sevgi dolu bir Baba olarak onları kollarımı açmış beklediğimi 

söyleyin. Onlara artık ruhani birlikteliklerinin, sınırlarını kaldırmalarının ve aralarındaki mesafeyi ortadan 

kaldırmalarının zamanının geldiğini söyleyin. Çünkü Benim için hepiniz Benim çocuklarımsınız ve 

hepinizi eşit derecede seviyorum. Onlara bu mesajları götürün, Benim temsilcilerim olarak onlara gidin ve 

yolunuzda Beni örnek alın ki sözleriniz cesaret, teselli ve yaşam dolu olsun. 

81 Yaşam yolunuzda savaşın ve dünyanın karanlığını yenin. Kalplerden putperestliği çıkarın; herkesin 

Bana gelebilmesi için yolu hazırlayın. Nereye çağrı yaparsanız yapın, sesini duyuran siz değil Ben 

olacağım ve nereye giderseniz gidin, Ben orada olacağım. 

82 Baba sana diyor ki: Kendinizi hazırlayın, çünkü ben yüreklerinizde yaşayacağım. Eğer buna 

layıksanız ve ruhlarınız güçlüyse, insanlığa armağan edecek olan siz değil, sonsuz sevgiyle ben olacağım. 
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83 Sizden yararlanacağımı anlayın. Kendinizi Bana tanıklık etmeye ve insanlığa, gemi kazazedeleri 

için kurtuluş limanı olarak barış ve hukuk standardını göstermeye hazırlamalısınız. Ruhsallaştırmanın 

teorilerinden, yanlış öğretilerinden korkmadan konuşun. Onlara Baba'nın insanlığın mahvolmasını 

istemediğini, tüm çocuklarının kurtuluşunu arzuladığını söyleyin. 

84 Siz de Bana iyi bir şey olmadan geldiğinizi, gerçeğe karşı sağır ve kör olduğunuzu söyleyin. 

İmanını yitirmiş günahkârın kendini kurtarabileceğini, ruhunu nasıl temizleyeceğimi ve arındıracağımı 

bildiğimi söyle. Bu nedenle, hemcinslerinizi kurtarmak için uçurumlara inmekten korkmayın. Dağlara 

tırmanın ve orada da bağışta bulunun. Ama alçakgönüllü, yumuşak huylu ve erdemli olun. Rehberiniz 

olarak, size evrenin her yanına dökülen Kutsal Ruh'un ışığını vereceğim. 

85 Eğer hemcinslerinizin yanlış yorumları yürüyüşünüze karşı çıkarsa, onlara sağlıklı olanların 

doktora ihtiyacı olmadığını söyleyin. İzleyin ve dua edin, kendinizi ruhsal olarak Bana yükseltin. Çünkü 

Babil kulesini yıkacağım, putları yok edeceğim, bilginleri şaşırtacağım, ışığımı göstereceğim, insanlardan 

körlüğü kaldıracağım, düşmanlıkların ve kötü niyetlerin kökünü kazıyacağım. Ölüleri dirilteceğim, 

kendilerini büyük sananların küçüklüklerini görmelerini sağlayacağım ve kibirlilerin önümde eğilmelerine 

neden olacağım. 

86 Ben ruhun kurtuluşunu arıyorum ve bu büyük mücadele zamanında Beni yeniden çarmıha germek 

isteyenlerle konuşmalısınız. 

87 Baba sana diyor ki: Eğer Beni seviyorsanız, yasamı yerine getirin, kendi üzerinizde çalışın. 

Kendinizi zayıf ya da eksik hissederseniz, Baba'dan isteyin, çünkü sizi duyacağım. Ama doğru olanı 

isteyin, Ben de sizi lütfumla doldurayım. 

88 Kendinizi hazırlarsanız, sizi sevgimi açıklayan elçilerim yapacağım. Ama övünmeyin ya da büyük 

adımlar atmayın ki yoldan çıkmayasınız. Zamanı geldiğinde, İlyas sizi Kutsal Ruh'un ışığıyla donatacaktır. 

89 Size verdiğim armağanları ne geri alırım ne de değiştiririm. Sonsuza dek ruhunuzda kalacaklar ve 

dağın zirvesine ulaştığınızda, mücadelenizin meyvesini göreceksiniz. 

90 Kendinize benim en mükemmel talimatlarımla rehberlik edin, kalplerinizde barış ve huzur taşıyın 

ki başkalarına da bunu verebilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 363 
1 Sevgili öğrenciler, sizi güçlü kılacak olan sözü işitin. İşimin doğruluğuna inanın ki, onu 

uygulayabilesiniz ve örneğinizle hemcinslerinize gösterebilesiniz. 

2 İnsan yenilendiğinde, benim gerçeğim onda hüküm sürdüğünde ve ruhsal yetileri dünyevi 

tutkularının üstesinden geldiğinde, o zaman benim işimi anlamış olacaktır. 

3 İşçilerimin zahmeti büyük ve kat edilmesi gereken yol çok uzun. Çalışmaları başlamış ve tohum 

ekilmiştir. Ancak başka işçiler meyveleri toplamak, zaman içinde tohumu yeniden ekmek için 

geleceklerdir. Halkım, işimin bu zamanda tanınmasını sağlamak ve insanlığın sonsuz bilgeliğimin lütfunu, 

daha önce hiç hissedemediği gibi, almasını sağlamak sizin görevinizdir. 

4 Işığım tüm dünyaya yayılırken, her öğretide gerçeğimin aranmasına neden oldu. İnsanların farklı 

inançlardaki davranışlarının nedeni budur. 

5 Bu, kehanette bulunulan şeyin yerine getirilmesidir. Hangisi gerçeği temsil ediyor? Kuzu postuna 

bürünmüş aç kurdu kim saklıyor? Kim saf giysileriyle mutlak içsel samimiyetini garanti eder? 

6 Benim gerçeğimi keşfetmek için spiritüalizmi kullanmalısınız; çünkü insanlık, insan düşüncesinin 

gelişimine uygun olarak kendisini birçok inanca ve dünya görüşüne bölmüştür. 

7 Bu nedenle, giderek daha fazla mezhep ve tarikat oluşmuştur ve bunların her birinin içerdiği 

hakikat içeriğini yargılamanız çok zor olacaktır. 

8 Öğretilerim insanların düşüncelerini ve fikirlerini aydınlatır ve yavaş yavaş herkes çalışmalarını 

mükemmelleştirmek ve onları daha mükemmel ve daha yüksek bir yola yönlendirmek için temelleri 

kavrayacaktır. 

9 Spiritüalizm, geçmiş zamanların inanç doktrinlerinin gelişimini sağlamaya çalışan yeni bir doktrin 

değildir ─ hayır, Birinci ve İkinci Zamanlarınki ile aynı vahiydir. Bu ayrılık zamanlarında insanlığa 

kökenlerini unutmamaları için hatırlatmak istediğim tüm dinlerin temelidir. 

İnsanın kendini övmek ve çeşitli dinleriyle gurur duymak için yaptığı işler, gelenekler ve duyuları 

etkileme yolları, eserimin dünyanın görmesini istediği şeyle çelişiyor. 

10 İnsanlar arasında sevginin anlaşılması için İsa aracılığıyla mükemmel öğretiyi bıraktım. Etkileri 

dünya için bir lütuf olmuştur. Şimdi insan yine Hıristiyan ilkelerini düşünüyor. Ancak dünya bunlardan o 

kadar uzaktır ki, sadece insanlığın şu anda içinden geçmekte olduğu sınavlar ona Üstadın kendi örneğiyle 

öğrettiği sevgiyi hatırlatacaktır. 

11 Benim öğretilerim, insanlık arasında her zaman barışın hüküm sürmesi için aramanız gereken 

ışıktır. 

12 İçinde iyiliğe yönelik niyetler barındıran her eylemde benim işim ortaya çıkar. Hayırsever amaçlar, 

insanlığa yardım etmek, halkları birbirine yakınlaştırmak, insanları daha yüksek gelişim ve yüceltme 

yolunda yönlendirmek için dürüst niyetler yoluyla insanın inşa edebileceği her şeyin önemli bir parçasıdır. 

13 Size tekrar öğrettiğim ruhsallaştırma, çok büyük olmasına rağmen, kendisini bir sevgi eyleminde 

ortaya koymakla sınırlayabilen İlahi Çalışmadır. Ancak hata yapmayın ve herhangi bir dini topluluğun 

ibadet eylemlerine tabi kalmayın ya da diğer insanların değişmez olarak tanıttığı fikirleri takip etmeyin. 

14 Çalışmalarımın sizi bölmemesi gerektiğini, düşüncelerinizi birleştirmenizi ve öğretilerimi 

hemcinslerinizle paylaşarak iyilik yapmanızı söyledim. Eğer onları takip ederlerse, öğretilerinin ne olduğu 

önemli değildir. Sevgilerini hemcinsleri arasında yaydıklarında ruhanileştiklerini hissedeceklerdir. 

15 İşimin ruhani özünü anlayan ve bunu sevgi ve merhamet vermenin tatmini için yapan pek çok kişi 

var. 

16 Sözümün artık insanın anlama organı aracılığıyla duyulamayacağı zaman geldiğinde, Benim adımı 

boş yere kullanarak konuşmaya çalışanlar olacaktır. Ama size daha önce de söyledim: onlar aldatıcı 

olacaklar! 

17 Seni yalnız bırakmayacağım. Zihin organınız sürekli olarak benim ilhamımı alacaktır. Sözlerinizde 

ve eylemlerinizde ben olacağım. Sözümü hatırlamak için bir araya gelmeye devam edeceksiniz. Bu 

nedenle, sizin için sürekli bir çalışma konusu olabilsin diye yazılı olarak korunmasına izin verdim. Ama 

toplantılarınızda tensel ritüeller düzenlemeniz Benim isteğim değildir. Çünkü o zaman size öğrettiklerim 

ayinlere ve geleneklere dönüşür. 
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18 İşimi size emanet ettim, her biriniz bir yol izlemeli, bir görevi yerine getirmelisiniz. İhtiyaçlarınızı 

Doktrinimin öğretilerine uyarlayın. Tüm eylemlerinizde, komşunuzu sevme ve affetme, hemcinslerinizi 

affetme fırsatını keşfedeceksiniz ─ mistik bir bakış açısıyla değil, içinde yaşadığınız evrim anına uygun 

doğal bir eylem olarak. Bu şekilde, yavaş yavaş, dünya İşimi anlayacaktır. 

19 Eğer insanlık benim öğretimi duymuş, anlamış ve kavramış olsaydı, ufukta önünde bir hakikat ve 

sevgi yolu açılırdı ve içinde bulunduğu acı ve korku sınavlarından geçmezdi. 

20 Hiç kimsenin adil ve mükemmel olmadığını anlayın. Günahlarınız büyük, kendinizle mücadele 

ediyorsunuz. İşte tam da bu nedenle size merhametimi bahşettim. 

21 Seçtiğim havariler grubu İsa'nın ayrılışına nasıl yas tuttularsa, ama daha sonra İlahi ilhamı alan, 

zihinleri aydınlanan ve İşimi savunmak için hayatlarını ortaya koyan bu grup gibi, siz de Üstadın 

tezahürleriyle ilgili olarak ayrılışına yas tutacaksınız. Ama beyniniz açılacak, yüreğiniz hemcinslerinize 

karşı sevgi ve merhametle alevlenecek ve komşunuzu severek ve bağışlayarak Beni sevmeye devam 

edeceksiniz. 

22 O zaman benim gerçeğim ruhsal olarak kendini gösterecek ve her şey daha büyük, daha adil ve 

daha doğru olacak. 

23 İnsanlık tüm yaratılışı yöneten Evrensel Yasa ile uyum içinde olmadığından, doğa güçlerinin 

şiddetiyle ifade edilecek olan kontrol edilemez bir durum ortaya çıkacaktır. 

24 İnsan atomları parçaladı, evrimleşmiş beyni bu keşfi en büyük güçleri elde etmek ve ölümü 

getirmek için kullanıyor. 

25 Eğer insan ruhsal açıdan bilim ve zekâsıyla aynı ölçüde gelişmiş olsaydı, doğanın yeni güçlerinin 

keşfini yalnızca insanlığın iyiliği için kullanırdı. Ancak ruhsal geriliği büyüktür; bu nedenle bencil zihni 

yaratıcı gücünü insanlığın zararına kullanmış ve İsa'nın sevgi ve merhamet ilkelerinden uzaklaşarak yıkım 

güçlerini kullanmıştır. Bu nedenle, gökten inen bir ateş seli gördüğünüzde, bunun nedeni göklerin açılması 

ya da güneşin ateşinin size eziyet etmesi olmayacaktır ─ hayır, bu ölüm ve yıkım ekecek olan insanın 

eseridir. 

26 Bu zamanda size sevgi öğretilerimi hatırlatmak için geldim ve yarın torunlarınız onları 

hatırlamaya, onları yok edebilecek daha büyük güçler olduğunun farkına varmaya çağıran sesimi 

duyabilecekler. 

27 O zaman öğrencilerime söylediğimin aynısını size de söylüyorum: "Günaha düşmemek için izleyin 

ve dua edin", çünkü acı zamanlar yaşayacaksınız. Ancak inancınız büyükse, her şeyin insanlığın iyiliği 

için olduğunu göreceksiniz. Ve gelecekte, insanlar sadece düşmanlık ve yıkım için çalıştıklarını 

anladıklarında, doğanın güçleri insanlığın iyiliği için serbest bırakılacak ve sevgiyi getirecek ve barış 

içinde kalacaktır. O zaman ruh, gelişimi için daha elverişli bir alanla karşılaşacaktır; çünkü ben, ey sevgili 

öğrenciler, size huzur ve rahatlık vermeye geldim. Size daha iyi bir yaşamdan söz ettim ve ruhunuzun 

dünyaya gösterebileceği büyük mucizeleri size açıkladım. Çünkü benim sevgi sözlerimle körlere görme 

yetisi kazandıracak ve akıl hastalarını iyileştireceksin. Topalların yataklarından kalkıp Beni izlemelerine 

neden olacaksın. 

28 Görevinizi yerine getirmenizin ve ruhsallaşmanızın bir sonucu olarak Beni daha iyi anlayacağınız 

zamanlar gelecektir. O zaman kendinizi birleşmiş hissedeceksiniz ve ruhunuzda bir sevinç olacak. O 

zaman hepiniz nasıl izleyeceğinizi ve dua edeceğinizi bileceksiniz ki dünya Benim kutlu Eserimi size 

emanet ettiğim saflıkla görebilsin. 

29 Her mezhebin ve kilisenin benim İşime ait olanı bulmak için kendini arayacağı zaman gelecektir. 

Ancak bu hazineyi bulmak için ruhlarını kaldırmaları ve Ruh'un sesine kulak vermeleri gerekecektir. 

30 Bugün Üstat size öğretmeye ve insanları gerçek Hıristiyanlara dönüştürmeye devam ediyor. 

31 Öğrencilerim, görevinizin sonunu ne zaman göreceğinizi, mücadelenizde ne zaman zafere 

ulaşacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü sizler insanlığın ruhsallaşmasını sağlamak için nesilden nesile 

çalışmaya devam edeceksiniz. Sınırları ve denizleri aşacak, gerçeğimi duyurmak için illere, ülkelere ve 

uluslara gideceksiniz. 

32 Tıpkı İkinci Çağ'da öğrencilerimin Kutsal Ruh'un ışığıyla dolup taşarak, dünyadan korkmadan ve 

mesafeleri ölçmeden öğretimi aktarmak için yola çıktıkları gibi, siz de kendinizi donatmalı ve zamanı 

geldiğinde görevinizi yerine getirmek için yola çıkmalısınız. 
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33 Bu çağda Ben en iyi öğretmen oldum, size asla yalan söylemedim, ruhlarınız ve kalpleriniz Beni 

hissedebilsin ve kendilerini güçlendiren ve canlandıran özle besleyebilsin diye sizinle her zaman basit ve 

sade kelimelerle konuştum. 

34 Sizi tanıyorum ve sizi reenkarne olmanız için gönderdiğim her zaman, Kendimi size tezahür 

ettirdim. Ancak beyniniz geçmiş reenkarnasyonlarınızı hatırlayamaz. 

35 Sizi asla görevinizi yerine getirme yolundan saptırmadım, size asla başka bir yasa vermedim ve 

sizi insanların yarattığı sapmalara sürüklemedim. İnsanlar her zaman kendi iradelerinin peşinden gitmiş ve 

beyinlerinde yarattıkları çok sayıda tanrıyı göstermişlerdir. Dudaklarından yalan sözler, yalancı kehanetler 

döküldü ve kendilerini özgür kılamayan ve sonsuz yaşamın onları beklediğini fark edemeyen zayıf kalpler, 

bağlı ruhlar oldu. 

36 Evet, İsrail, insanın kalbi her zaman maddi şeylere tapınmaya çalıştı, kulağı melodik sözlerle 

beslendi. Bu nedenle insan, İkinci Çağ'da Hıristiyan öğretisi olarak getirdiğim şeyi "din" haline 

dönüştürdüğünde değiştirdi. 

Egoizm, açgözlülük ve kibir her zaman insan kalbinde uyanmış ve insanların önlerinde eğilmeleri, 

onları kul ve köle yapmaları, günaha zincirlemeleri ve karanlığa, yönsüzlüğe ve karmaşaya sürüklemeleri 

için kendilerini kral ve lord yapmışlardır. 

37 Dünya Beni İsa olarak reddetti, Beni tahta çarmıha çiviledi ve daha sonra çarmıhı putperestliğin bir 

nesnesi haline getirdi ve affedilmek için önünde secde etti. Bugün materyalizmi, düşmanlığı ve kötü niyeti 

besliyorsunuz. İnsanlık bugün en büyük ahlaksızlık içinde yaşamaktadır. 

38 Yaşam yolunda, yetişkinler, gençler, bakireler ve çocuklar yollarını kaybettiler ve Benim sevgi ve 

merhamet örneklerimle işaretlediğim mükemmel yolu bulamadılar. 

39 Büyük insan kitleleri Yaratıcılarını nasıl arayacaklarını unutmuşlardır. Ruhlar kendilerinin madde 

tarafından belirlenmesine izin verdiler ve bugün ağlıyorlar çünkü merhametimin onları dünyaya 

gönderdiği anda onlara verdiği lütuf ve yetkiyi kaybettiler. 

40 İsrail'e ne oldu? İnsanlık bugüne kadar ne hissetti? Yol boyunca hepsi neyle karşılaştı? Sadece 

deve dikenleri ve dikenler, dünya görüşlerinin savaşı. Tüm insanlık bir yanılgı içinde. Ama insanın 

bozduğu, hata yaptığı şeyi kim düzeltecek? Bu yasa, bu öğreti ve bu ışık tarafından yönlendirilebilmesi 

için insanlığın eksikliğini duyduğu şeyi kim vermelidir? Ben, Üçüncü Çağ'da insanlarla konuşmak ve 

onlara öğretmek, yolda her şeylerini kaybettiklerini bir kez daha fark etmelerini sağlamak için "bulutta" 

inen Yemin Edici'yim ve Ben, Yaratıcı olarak, onları yolumda yönlendirmek, manevi yaşamı onlara 

tanıtmak için ellerinden tuttum. 

41 Yarın büyük olaylar size kehanet olarak verdiklerime tanıklık edecek ve doğa güçlerinin 

topraklarda ve uluslarda yol açtığı acılar sayesinde insanlar ayağa kalkacak ve İsrail halkını arayacaklar. 

42 Savaş ortamı ve salgın hastalıklar, açlık artıyor ve sonuç olarak insanın ne kalbinde ne de evinde 

huzur var. Ama ben böyle olmasını diledim mi ve Kutsal Ruhum acı ve ıstıraplarınızla ziyafet çekmek için 

mi indi? Hayır, sevgili insanlar, benim İlahi Ruhumda sonsuz bir hüzün var. 

43 İnsanlık, İkinci Çağ'da kendisine verdiğim kutsanmış yüce emri unuttu: "Birbirinizi sevin". 

44 İnsanlığın itaat içinde yükseleceği bir çağ hazırladım. Torunlarınız bu dünyaya dökeceğim görkemi 

görecekler. 

Çünkü size yeryüzü cenneti olarak verdiğim bu dünyada Benim İsteğim yerine getirilmelidir ve yüksek 

bir gelişim düzeyine ulaşmış, mücadele etmiş ruhların bu gezegene geleceği zaman gelecektir. Benim İlahi 

Işığım yeryüzünü aydınlatacak ve Yasamın yerine getirilmesi yeryüzünde hüküm sürecek. 

45 Madde içindeki yaşamınızın son anına kadar sözümü hatırlayın, o zaman ruhunuz size sözümde 

duyduğunuz ve zihninizin unuttuğu her şeyi hatırlatacaktır. 

46 O son anda, ruhunuz amacını yerine getirmek için başka bir yaşam anı arzulayacaktır, ancak 

kaderiniz gerçekleşmelidir. 

47 Karışıklık ve itaatsizlik zamanının, o 'işçinin' ayağa kalkacağı ve insan aklı aracılığıyla yaptığım 

duyurunun sona ermeyeceğini iddia edeceği zaman geleceğini söylemiştim. Ama insan isteğime karşı 

çıkmak istese bile, sözümün yerine geleceği zaman gelecektir. 

48 Kendilerine bir görev ve lütuf emanet ettiğim birçok kişi bu yolda ne kadar çok hata yaptı. 

1950'den sonra çocuklarım arasında ne kadar anlayışsızlığın yayıldığını görüyorum. 
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49 Anlayışsızlık ve ahmaklık yoluyla insan, yardım eden sevgimi, yetkimi ve lütfumu esirger ve 

yasanın, uyumun ve gerçeğin gerçek yolundan ayrı durur. 

50 Size yıllar önce verdiğim sözü inkar etmiyorum. 1866'dan bu yana ilk ses taşıyıcısı aracılığıyla 

insanlarla konuştum ve onlara sözümün artık insanlara duyurulmayacağı bir zamanın geleceği kehanetinde 

bulundum. Ancak umutsuzluğun kalpleri ele geçirdiğini gördüğümde, onlara basit kelimelerle 1950 

yılının, öğretilerimin ses taşıyıcılarının aklı aracılığıyla tezahürü için son yıl olacağını bildirdim; bu söz, 

"Damiana Oviedo" adını taşıyan dua evinde henüz verilmişti. 

51 İsrail bir kez daha kabileden kabileye bölünecek, yine kendi içinde bölünecek ve ellerine teslim 

ettiğim saf ve yasasız Yasa'yı ayaklar altına almak isteyecek; İsrail bir kez daha eski yollarını arayacak ve 

putperestliğe ve fanatizme düşecek. Mezheplere yönelecek ve karmaşaya, karanlığa düşecek ve insanların 

ona sunacağı hoş ve sahte sözlerle ziyafet çekecektir. 

52 Yasamı anlamayan hizmetkârlar tarafından Kalbime ne kadar acı çektirildi ve onları eğitmiş ve 

atamış olmama rağmen, bugün şüpheye, belirsizliğe sığınanlar ve anlayış eksikliklerinin ve 

bencilliklerinin bir sonucu olarak, insanlar arasında bir süre daha kalacağımı, insan iradelerine göre 

Evrensel Işınımı bir kez daha göndereceğimi ve Kendimi uzun süre tezahür ettirmeye devam edeceğimi 

söyleyenler tarafından şu anda ne kadar acı çekiliyor. 

Bu nedenle size şunu söyledim: Sözümde ne zaman kararsızlık, belirsizlik ya da irade uyuşmazlığı 

gösterdim? Asla, gerçekten, çünkü o zaman artık mükemmel olmazdım, artık sizin Tanrınız ve Yaratıcınız 

olmazdım. 

53 Ben'de kararlılık, tek bir irade vardır ve bu nedenle, herkes Beni varlığımda, özümde ve gücümde 

hissedebilsin diye, ruh, insanın anlama yetisi aracılığıyla verdiğim (altta yatan) nedeni ve Sözü 

tanıyabilsin diye, günün parlak ışığı kadar net konuşurum. 

54 Efendi sana söyler: İnsanoğlu binalar dikmiş ve bunlara kilise adını vermiştir ve bu yerlere giren 

insanlar tapınmakta, fanatizmi ve putperestliği beslemekte ve insanın kendi yarattığına tapınmaktadır. Bu 

Benim gözümde iğrenç bir şeydir ve bu nedenle, İsrail halkı, bağnazlığınızı terk etmeniz için başlangıçta 

bildiğiniz ve duyduğunuz her şeyi sizden kaldırdım. 

55 İsrail halkının dua evleri insanlık tarafından bilinecek, kapatılmayacak, çünkü zayıflara ve 

kayıplara, yorgunlara ve hastalara sığınak olacaklar. Sizin hazırlığınız sayesinde, Benim yüce İrademe 

itaat ederek ve Yasama uyarak, İlahiliğimin gerçek öğrencilerinin işlerinde Kendime tanıklık edeceğim. 

56 Sahte ses taşıyıcılarının, sahte kilise önderlerinin, sahte "işçilerin" de ortaya çıkması, onların 

küfürbaz dudaklarının Sözümün ve Evrensel Işınımın insanlar arasında öğreti olarak kalacağını iddia 

ederek insanlara konuşması sizi üzmesin. 

Kimin aldatıcı olduğunu, kimin Benim isteğime göre yasaya itaat etmediğini, kimin sadece kendi 

iradesini ifade ettiğini ve yanlış yaptığı işi ve yarattığı yasayı ortaya çıkaracağım ve onlar reddedilecek ve 

sürgün edilecekler. 

Çünkü ilahi lütfu ve gücü esirgeyeceğim ve ayartı onları ağlarında yakalayacak ve bu nedenle onları 

arayan hiç kimse Kutsal Ruhumun lütfunu ruhunda hissetmeyecek. 

57 Kilise ve mezhep insanları İsrail'in bölündüğünü, birbirlerini inkar ettiklerini ve zayıf olduklarını 

gördüklerinde, paha biçilemez değerdeki mücevheri ele geçirmek, Yeni Antlaşma Sandığı'nı almak ve 

yarın insanlık arasında Tanrı tarafından gönderilen gerçek kişiler ve benim ilahiyatımın temsilcileri 

olduklarını söylemek için nedenler arayacaklardır. 

58 Yasa'nın ilk emrinin ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz: "Tanrı'yı anne babandan, 

çocuklarından, kendinden ve yeryüzünde sahip olduğun her şeyden daha çok seveceksin." Bu şekilde 

hareket ederseniz, iç huzuru hissedersiniz, acılarınız hafifler ve doğa güçleri size karşı merhametli olur. O 

zaman ruhunuzu mükemmelleştirmek için tasarlanmış sınavları başarısızlık hissi duymadan 

yaşayacaksınız. 

59 Bu emri anladığınızda ve ona itaat ettiğinizde, payınıza düşenden memnun olacak, insanları 

sevecek ve onların yaşamlarına saygı duyacaksınız. İşlerinizde doğruluk olacak ve o zaman yeteneklerinizi 

kendinizin ve komşunuzun iyiliği için kullanacaksınız. 

60 Sizin için çizdiğim yolun zevkli bir yol olmadığı, feragat ve emirlerime sıkı sıkıya uyma yaşamı 

olduğu doğrudur, ama bu kurbanlık bir yol değildir. Sevgi ve merhamet acı anlamına gelmez, aksine ruh 

için neşe ve yaşamdır ve gerçek ruhani mutluluğu tadabilmeniz için size bu zevki sunuyorum. 
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61 Yasa'yı yerine getirmekten uzaklaştığınızda çektiğiniz acıyı kendiniz yarattınız. Savaşın 

yayılmasını ve sonuçlarını durdurmak istiyor musunuz? O zaman sevin ve affedin, ekmeğinizi paylaşın ve 

kendinizi daha mutlu hissedin. Bilgelikleri ve adaletleri ile ilahi yasaların etkinliğine güvenin ve onlar 

tarafından korunacaksınız. 

62 İşlerine dikkat eden, dua ve sürekli hazırlık içinde yaşayan ruhlar olun ki, ayartmalar karşısında 

kararlı olabilesiniz ve hüküm süren materyalizmin üstesinden gelebilesiniz. 

İlk başta adımlarınız yürümeye başlayan küçük bir çocuğun adımları gibi dengesiz olacaktır. Ancak daha 

sonra daha güçlü hale gelecek, ruhsal armağanlarınızın ortaya çıkışına ulaşıncaya kadar bilgi edineceksiniz 

ki bunların değeri yeryüzünde ölçülemez. 

63 Eğer bu yola girerseniz, büyük erdem sahibi insanlar olacak, bedeninizi kontrol edebilecek ve 

ruhani bir şekilde yaşayabileceksiniz. Yaşam yolunuzda bir deniz feneri olarak vicdanınız olacak. O sizin 

arkadaşınız ve yargıcınız olacaktır. Sizinle her zaman doğru konuşacak ve talimatları ihtiyaç duyduğunuz 

anda doğru ve kesin olacaktır. Bu ses, size iyiyi gösteren, her zaman şefkatli ve sevgi dolu sesimdir. 

64 Yaşamınızın Babası ve Efendisi olan Benden kim korkabilir? Bildiğiniz ve aynı zamanda 

bilmediğiniz her şeyi sizin zevkiniz ve kalıcı mutluluğunuz için yarattım. Sizi aklınızla 

kavrayabileceğinizden ve idrak edebileceğinizden sonsuz derecede daha fazla seven O'ndan şüphe 

etmeyin. Tutkumun anlamını hatırlayın ve kim olduğunuzu anladıktan sonra, Bana sevginizi vermek ve 

yasalarıma itaatle boyun eğmek için bakışlarınızı içtenlikle Bana sabitleyeceksiniz. 

65 Size göksel bir konser gibi yaşam veren Sözümü veriyorum. Bazılarınızı derin bir uykuya dalmış 

buluyorum. Ama Lazar'a nasıl yaşam verdiysem, bugün de ruhunuzu lütuf yaşamına uyandırıyorum. 

Gücümü kullanın ve ayağa kalkın ki, sizi sonsuz yaşam olan Ruh'un yaşamına götürecek yola 

başlayabilesiniz. 

66 İlahi Efendi'nin sözünü geri almasına çok az zaman kaldı. Ancak bundan önce, sizin için 

belirlediğim görevi yerine getirebilmeniz için hazırlanmanızı istiyorum. İlahi bakışımı hoşnut eden işleri 

size öğretmek istiyorum. 

67 Yarın okuyup yorumlamanız gereken kitabı şu anda zekanıza teslim ediyorum. İçinde, ben 

ayrıldıktan sonra, sevgimin ateşini bulacak ve insan kardeşlerinizle birlikte onun zekâ, bilgi ve güce 

tanıklık eden İlahi öğretilerini paylaşacaksınız ─ İlahiyatımın sahip olduğu her şeyi. 

68 Bu Üçüncü Çağ'da size hepinizin tek bir Baba'nın çocukları olduğunuzu, sonsuz merhametimin 

gözünde hepinizin kardeş olduğunuzu ve tüm ruhlara aynı armağanları verdiğimi öğrettim. 

69 Kutsanmış insanlar, sizin için öğretilerimi duyuracağınız yeni bir tamamlanma aşaması başlıyor. 

Çünkü sizler benim öğrencilerim, seçtiklerimsiniz ve benim yaptığım gibi insanların yollarına sevgi 

tohumu ekmeniz için hazırlanacaksınız. Ancak, tüm insan kardeşlerinizin size inanacağını düşünmeyin; 

çünkü birçoğundan sadece alay ve aşağılama göreceksiniz. Ama tohum yine de filizlenecek ve Bana 

gelecekler. 

70 Doğanın ve tüm yaratılışın tüm krallıkları adaletimin kanıtlarını ve tezahürlerini verdikten sonra, 

bunu bir ceza olarak almayın. Bu sadece, sözümü dinlemeyen insanlığın, doğanın güçlerinin serbest 

bırakılmasını çeşitli nedenlere bağlayarak, karışıklık ve acı içinde yaşadıktan sonra hatasını kabul 

etmesine neden olacak bir sınav olacaktır. Ancak, kafanızın karışmasına izin vermemeli, insan kitlelerini 

kurtarmaya hizmet edecek olan bu sınavı gerçek inançla, insan kardeşlerinize duyduğunuz sevgi ve 

merhametle zaferle geçmeye hazır olmalısınız. 

71 Hazır olun, ey İsrail halkı. Güçlü olanlar olmaya devam edebilmeniz için size lütfumu 

bırakıyorum. İnsanlığa çağrıda bulunalım. Kendimi her kalpte göstermek istiyorum, Kendimi her ruhta 

hissettirmek ve ona onu besleyen ve güçlendiren suyu ve ekmeği vermek istiyorum. İnsanlığın susuz 

olduğunu ve çölde acı çeken onu terk etmemeniz gerektiğini anlayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 364 
1 Sözüm aracılığıyla zihninizi aydınlatmak, yüreğinizi duyarlı kılmak için size sevgi dolu bir şekilde 

geliyorum. 

2 Bu zamanda bu öğretiyi duyanı ve ondan uzak olanı kabul ediyorum ─ Beni unutmuş olanı ve 

kalbinin derinliklerinde bir sığınak yaratmış olanı. 

3 Efendi, Bana yalnızca altın buğday başağı sunmak için tohumlarını ayıklayan ve samanlarını 

tahıllarından uzaklaştıran iyi işçiler olduğunuzu gördüğünde sevinçle dolar. 

4 Bu şekilde çalışan sizler, tohum ve tarlaları size emanet etmem için Huzuruma geldiğiniz anda 

Babanıza verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. İtaatiniz sayesinde Bana çoğaltılmış tohumu hatırlatıyorsunuz. 

5 İşçilerimin sayısı çoğaldı. Ama tarlalarını ekip biçmeyi bilenlere elveda, çünkü onlar büyük bir 

hasat getirecekler. 

6 Babamın sesi tüm insanlara bir çağrı gönderiyor. Ancak dünyevi zevkler için yaşayanlar, 

ruhlarının çağrımı duymasını engelleyen bir bariyer yaratmışlardır. Onları uyandıran ve vicdanları 

aracılığıyla sesimi duymalarını sağlayan acı olacaktır. 

7 Benim yasalarıma itaat eden kişi, insanların yasalarına nasıl itaat edeceğini de bilecektir ve İşimde 

çalışmasını engelleyecek hiçbir engel ya da bariyer olmayacaktır. 

8 Eğer insanlık benim yasalarıma göre yaşasaydı, tutkularının kölesi olmazdı ve acı dolu kadehleri 

boşaltmazdı. 

9 İtaatsizliği yüzünden bu dünyayı bir gözyaşı vadisine çevirdi. Her yerde acıların ağıtları 

duyuluyor, mezheplerde ve dinlerde düşünce birliği yok, aralarında kardeşlik de yok. 

10 Bu halkı burada hazırladım ki, Baba'nın gücü ve bilgeliğiyle tüm uluslara ulaşması gereken barış, 

ışık ve sevgi mesajını açıklayabilsinler. Ona bir kılıç, bir kalkan ve bir sancak emanet ettim ki, İradem ona 

sonunu söyleyene kadar yorulmadan savaşabilsin. 

11 Sevgili insanlar, kendinizi hazırlayın ve İlk Çağ'da olduğu gibi gezintilerinize çıkın ve Vaat 

Edilmiş Topraklara doğru yola çıkmak için bu "vadiyi" terk edin. Bana güvenin, çünkü o zaman olduğu 

gibi, denizlerin suları geçmenize izin vermek için çekilecek ve çölde yine kudret helvası ya da kayadan 

fışkıran su eksik olmayacak. 

12 İnsanlık benim talimatlarımı izlediğinde, kapıldığı acı verici arınmayı yolundan kaldıracaktır. 

13 Bugün Sözüm sana iniyor, İsrail, gelişiminde sana yardımcı olmak için, sana emanet ettiğim zor 

görevi yerine getirebilmen için, sevdiklerine ve diğer insanlara örnek olabilmen için. Çünkü İsrail halkı, 

kalplerin ve ruhların birliğinde, tüm insanlık için bir örnek, bir ayna olacaktır ve onlar İsrail'in ruhunda 

yansıyan kendi yüzlerini görmelidirler. 

14 Hepiniz düşünceleriniz, sözleriniz ve işlerinizle Bana tanıklık edebilesiniz diye zihinlerinizi 

aydınlatıyorum. Çünkü siz yeni başlayanlar, Benim büyük öğrencilerim ve daha sonra insanlar arasında 

öğretmenler olmaya çağrıldınız ─Kutsal Ruh Öğretisinin iyi öğretmenleri, eski geleneklerde 

maddeleştirilmemiş, aptallaştırılmamış. 

15 Bu nedenle, şimdiki zamanda sizden Yasam dahilindeki her bir eylem ve işleminizde ruhanilik, 

yücelik, sadelik ve saflık talep ediyorum. 

16 İlyas ruhsal olarak tüm dünyayı, İsrail'in ruhunu benim yaklaşan ayrılışım için hazırlıyor, öyle ki 

sizi bekleyen savaş için cesur ve ışık dolu olabilesiniz. 

Benim ayrılışımdan sonra, uyuşukluğa düşmeyin, uygulanabilir yolda kalmayın ya da bu yoldan 

sapmayın; alçakgönüllülükle, layık bir şekilde öğretmen olarak yerimi alın. Sizler ─özveriniz, hazırlığınız 

ve ruhunuzun yüceliğiyle, sevginiz ve merhametinizle─ kalplerin sizi beklediği, kolların sizi kabul etmek 

için açıldığı, gerçeğime ve sevgime susamış ve aç ruhların seçtiklerimin gelişini beklediği tüm yollara ve 

patikalara spiritüalist-Triniteryen-Marian tohumunu ekmek için yola çıkmalısınız. Çünkü yakında dünyayı 

sarsarak uyandırmak, artık uyumasına izin vermemek için yola çıkacaksınız, çünkü bu benim İrademdir. 

17 Ey İsrail'in sevgili halkı! İlyas ruhlarınızı yükseltmenize yardım etti. O sizin düşüncelerinizi ve 

iradenizi bir araya getirmiştir. Kutsanmış ışınımın İsrail'in ruhuna yerleşebilmesi için tüm ruhları 

birleştirdi. 

18 Elias sizden önce gider ve yolları hazırlar, yolları geçilebilir hale getirir. Sizi arındıran, 

kalbinizdeki en küçük lekeyi bile temizlemenize yardımcı olan odur, böylece vicdanınız her zaman sakin 
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ve Tanrısallığımın ve insan kardeşlerinizin hizmeti için hazır olur. Sizi üzgün ve depresif gördüğünde 

yolda size yeni bir cesaret veren odur ─ size tehlikeleri duyuran, yanılsama ve karanlık anlarında sizi 

aydınlatan odur. Acı çektiğiniz anlarda sizi teselli eden ve sizi adım adım tek bir birlik noktasına götüren 

İlyas'tır ─ tüm ruhların çağrıldığı, Yüce Ötesi olan ve ruhunuzun yücelmesi, gerçek dua ve Tanrı'ya gerçek 

ibadet yoluyla varacağınız bir noktaya. 

19 İnsanların yargısından ya da eleştirisinden korkmayın. Ben de mahkûm edileceğim, tartışılacağım, 

kırbaçlanacağım, ama bu kez öldürülmeyeceğim. İşim, Işığım ve Gerçeğim yenilmeyecek. Benim 

Doktrinim olan Spiritüalizm yok olamaz, insanların anlayışsızlığına, itaatsizliğine, nankörlüğüne, 

kuşkuculuğuna ve kibrine rağmen kendini göstermeye devam edecektir. İlahi Ruhum ve öğretilerim 

kendilerini duyurmaya ve kalpten kalbe, ruhtan ruha, insandan insana ve dünyadan dünyaya durmaksızın 

ilerlemeye devam edecektir. Çünkü Ruhumu ve Işığımı durdurabilecek hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir 

yasa ya da hiçbir engel yoktur ─ Evrensel Işığımı gizleyebilecek hiçbir gölge yoktur. Bu nedenle, her 

zaman Işık olacağım, her zaman Hakikat olacağım, her zaman Ruh olacağım. 

20 Ama sana söylediğim gibi: Sizler, Beni örnek almanız ve Kutsal Ruh olan Babanızı tam olarak 

anlayabilmeniz için Benim İlahiyatım gibi olmanız için öğrencilerim yaptığım çocuklarımsınız. Ancak 

bunu, bu spiritüalist-etriniteryen-Marian doktrin aracılığıyla ruhsallaşmanız sayesinde anlayacaksınız. 

21 "İlkler" için dua edin ve yeni nesiller için de çalışın ─ sizden sonra gelenler için. Eğer "ilk" ilk 

adımı attıysa, siz ikinciyi atacaksınız ve sizden sonra gelenler de üçüncüyü atacak. Ve böylece, nesilden 

nesile ve dönemden döneme, insanlık gerçek ruhani yükselişe ve Benim İlahiliğime mükemmel tapınmaya 

ulaşıncaya kadar Bana ruhen daha da yaklaşacaktır. Ama sana söylüyorum: Tüm dünyanın huzuru ne tek 

bir kalbe ne de birçok kalbe bağlıdır ─ ne de dünya çapında olan ve ruhani olan Çalışmamın yayılmasına. 

Her şey Benim İsteğime bağlıdır, ama merhametimle, sonsuz sevgimle, size, İsrail'e, ruhsal mükemmellik, 

dünya çapında barış Çalışmamda pay veriyorum. Çocuklarım, işimi, bu sevgi işini, karanlığa karşı bu ışık 

savaşını paylaşmanızı istedim. 

22 Dünyanın sizi beklediğini, ulusların Benim halkımı beklediğini, çare bulamayan, Tanrı'ya gerçek 

tapınmayı bilmeyen, Tanrı'sını bulamayan bu dünyanın sizinle buluştuğunu ve sizde Beni bulacağını, Beni 

duyacağını ve Beni göreceğini unutmayın. Çünkü Ben sizin Benim suretim olmanızı istiyorum ─ Benim 

yüzümü ve sevgimi kendi ruhunuzda ve eylemlerinizde yansıtmanızı istiyorum. 

23 Fanatizme düşmeyin, çünkü öğretmeniz gereken şey bu değildir. Putperestliğe düşmeyin; çünkü 

dünyaya vermeniz gereken şey bu değildir. Ruhsal olarak susuzluğu gideren suyu, açları doyuran ekmeği, 

çıplakları örten giysiyi vermelisiniz. 

24 Kendimi bu Üçüncü Çağ'da insan aklı aracılığıyla tanıttım ve "ayak tabureleri" olarak 

onurlandırdığım kişiler Kutsal Ruh'un en büyük armağanlarından birine sahip oldular: Sözümü dünyaya 

iletmek için İlahi Işınımı onlar aracılığıyla iletmek. Ve çok mütevazı, cahil ve önemsiz kalpler 

deneyimlediniz ki, ben sizi mükemmellik, bilgelik, sağlık, merhamet ve teşvik sözlerimle şaşırttım ─ 

kalplerinizde geçmişinizi, bugününüzü ve geleceğinizi okuyan her zaman sonsuz bir bakış olan sözümle. 

Ve bu Üçüncü Zaman'da ses taşıyıcıları aracılığıyla onu her duyduğunuzda, Üstadın sizinle birlikte 

olduğunu ve sizi düşündüğünü, sizi duyduğunu ve en son dilekçenize bile dikkat ettiğini hissettiniz ─ 

görevinizi yerine getirmenizi kabul ettiğini ve her düşüncenizi, sözünüzü ve işinizi yargıladığını. 

25 Bu Üçüncü Çağda, Kutsal Ruhum Yüksek Ötelerin kapılarını tamamen açarak, Ruhsal Işık 

Dünyamın tekâmülle dolu, misyonunu yerine getirmeyi arzulayan, insanın anlama yetisi aracılığıyla 

kendini tanıtmak üzere size gelmesine izin verdi, İnsanlarla konuşmak, İlahi Sözümü açıklamak ve ruhsal 

ve fiziksel hastalıkları ruhsal sıvı ile iyileştirmek için ─İkinci Çağ'da Üstadınız İsa'nın hastaları 

iyileştirdiği sıvı─ sevgi, yaşam ve ruhsal sağlık sıvısı. 

26 Benim Manevi Dünyam sizin dostunuz, doktorunuz, kardeşiniz, ama sevgi, sabır ve merhamet 

dolu mükemmel bir kardeşiniz oldu. 

27 İsrail'in kutsanmış halkı, Yeni Antlaşma Sandığı'nı sizin ellerinize emanet ettim. Sizler Benim 

seçtiklerimsiniz ve insanlık aranızdaki canlandırıcı suyu bulabilsin diye onları kristal berraklığında su 

kaynaklarına dönüştürüyorum. 

28 Ruhsal lütuf armağanlarımı size döktüm, siz benim içinde ışığımın ve sevgimin olduğu 

tapınağımsınız. Sizler, alçakgönüllülükle dolu olarak, fanatizme ve putperestliğe düşmüş kalabalıklara 

gitmeli, gerçeğimi gizleyenlere ve yasamı tahrif edenlere ışığımı göstermelisiniz. 
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29 İnsanlar, Benim ruhani varlığıma inandınız çünkü Beni kalplerinizin en gizli yerinde hissettiniz: 

bu, zaman içinde evrimleşen ruhunuzdur. 

30 Krallığımı aramanızı öğretmek için günahkârlar aracılığıyla sizinle konuştum. Ama siz benim 

İşime ait olanı somutlaştırdınız. Sizinle konuştuğumdan farklı bir yaşam aşaması yarattınız. Kurtuluşun 

sembolü olan haçı somutlaştırdınız. 

Kuzu'nun ilahi örneğiyle sizi kurtardığı çarmıh, putlara dönüşmemeniz için o İkinci Çağ'da sizin maddi 

gözlerinizden çoktan kayboldu. 

31 Daha İlk Çağ'da Baba, günaha ve putperestliğe düşmemeniz için peygamberleri aracılığıyla sizinle 

konuştu. İkinci Çağ'da, tüm insanlığa sevgi ve hakikat öğretilerimi vermek için İsa aracılığıyla geldim. 

Ben size hiçbir din öğretmedim, çünkü dinler insanlar tarafından yaratılmıştır. 

32 Daha İkinci Çağ'da size "Size döneceğim" demiştim ve sözümü yerine getirdim. Fanatizm ve 

putperestlik ne kadar büyük olursa olsun, işte Efendiniz yine ruhani olarak tezahür ediyor. Ruhunu 

yüceltmek için yüreğini sözlerimle arındırıyorum ki kurtuluşuna erişebilsin. 

33 Ne mutlu o kişiye ki, benim sevgimi, esenliğimi ve ışığımı aldıktan sonra, mahvolmakta olanı nasıl 

kurtaracağını bilir ve duasıyla "ruhsal vadide" yaşayan varlıkları ─Kutsal Ruh'un ışığını alamayan o 

karanlık güçleri─ aydınlatabilir. 

34 Sizler alçakgönüllüsünüz, Seçilmiş Halk, ama insanlığa rehberlik ve teselli vermeniz için sizi 

büyük ve bilge bir ruha sahip kılacağım. Bu insanlığın yenilenmesi için bir örnek olarak Benimle birlikte 

çalışabilmeniz için çeşitli ses taşıyıcıları aracılığıyla sizinle konuştum. 

35 Sizler, bu şekilde Babanıza sadık bir tanıklık verebilmeniz için ruhsallaştırmayı öğrettiğim 

insanlarsınız. 

36 İşimi tam olarak anlayın ki, Bana ruhtan ruha tapınabilesiniz. 

37 Materyalizminizde kalmaya isteksiz olun, artık kafa karışıklığı ve karanlığın ağlarına düşmeyin. 

Sizi günah bataklığından kurtardığım bu zamanda, Beni ışığımla, sevgimle ve adaletimle tanıyın. 

38 Bölünmenizi ya da talimatlarıma karşı gelmenizi istemiyorum. 

39 Neden aranızda bir fırtına koptu? Sözümü anlamadığınız ve hazırlık yapmadığınız için. Bu formda 

size tezahürümün sonu geldiğinde, emirlerime itaat etmiş olmanın memnuniyetiyle Efendinizin huzurunda 

birleşmenizi istiyorum. 

40 Halkım, hazır olun ve kötü kilise önderleri tarafından kandırılmayın ─ yasalarını size sunmalarına 

izin vermeyin. Çünkü onların benim öğretimi gizlediklerini ve sadece kendilerininkini duyurduklarını ve 

benim çalışmamla iş yapmaya başladıklarını ve onu sırlar ve materyalizasyonlarla dolu olarak sunduklarını 

görüyorum. Benim İşimi saflıkla, ruhanileşmeyle duyurmanız Benim İsteğimdir. Çünkü bu Eser 

Ruhumdan çıkmıştır ve insanlığın yenilenmesi için Sözümün özünü içermektedir. 

41 Hepinizden misyonu gerçek anlamda yerine getirmenizi ve kusurlarınızı işimden çıkarmanızı 

istiyorum. İnsanın anlayış organı aracılığıyla tezahürümün başlangıcından bu yana, sizi günahtan 

kurtarmak için büyük bir mücadele verdiğimi kabul edin. 

42 Koyunlarımı hâlâ farklı yollarda görüyorum ama İlyas parlayan bir deniz feneri olarak şu anda sizi 

birleştiriyor ve tek bir yolda topluyor. Kurtuluş limanına ulaşabilmeleri için Seçilmiş Halkıma yüksek sesli 

bir çanla çağrı gönderir. 

43 İlk Çağ'da Baba, Musa aracılığıyla halkını kurtardı. Bu zor görevi yerine getirmek için seçilen kişi 

oydu. İtaatkârdı ve cesaretle önünüzden gitti ve halkın anlayışsızlığı onun bir an bile zayıflamasına izin 

vermedi. 

44 İkinci Çağ'da insan olmak ve Kendimi insanlara tanıtmak için Baba'nın "Sözü" olarak geldim. 

45 Bu Baba'nın bir buyruğuydu ve yerine getirilmesi gerekiyordu. Benim öğretimi ve hakikatimi 

onlara ulaştırmak için insanların kendileriyle birlikte yaşamak gerekiyordu. Sözüm, kalplerin kapısını 

çalmak ve onları açmak için özünde, varlığında ve gücünde kendini gösterdi. 

46 İnsanlıkla her zaman sezgi olarak, peygamberlik vizyonları aracılığıyla vahiy olarak konuştum. 

Bugün, bu zamanda, insanlık yeni şafağın ışığını tanısın ve yükselsin diye Ruh'taki kehanetleri yerine 

getirmek için geldim. Alametler Birinci Çağ'da önceden bildirilmişti ve bunların bu Üçüncü Çağ'da, 

Kutsal Ruh Çağı'nda gerçekleşmesi gerekiyordu. 
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47 Hiçbir şeyin gizli kalmaması için sizinle açıkça konuşuyorum ve eğer bugün size açıkladığım 

şeyleri Birinci ve İkinci Zamanlarda sizinle konuşmadıysam, bunun nedeni Baba'nın isteğidir. Çünkü Ben 

Kendim Sözümü yerine getirdim ve şu anda sizinle birlikte Varlığıma tanıklık ediyorum. 

48 İsrail halkının on iki kabilesi Beni çevreliyor ve hepsine Sözümü veriyorum ki, zamanı geldiğinde 

ayağa kalkıp insanlığa Benim Varlığıma tanıklık edebilesiniz. 

49 Bu formdaki tezahürümün son anlarında ayağa kalkın, tek bir işçi, tek bir topluluk lideri olarak 

birleşin ki, halkımın tek bir beden oluşturmasına ve tek bir iradeye sahip olmasına neden olduğum için 

Kalbimde sevinçle ayrılabileyim. 

50 Ben insanlığın günahı karşısında yenilmezim ve siz kusurlarınızla Benim ışığımı, Benim sevgimi, 

Benim merhametimi yok edemeyeceksiniz, çünkü Ben yaratılmış her şeyin üstündeyim ve ne kadar güçlü 

olursa olsun, Benim bilgeliğimi ve Benim gücümü yenebilecek hiçbir güç yoktur. Bu nedenle, Beni Baba 

olarak tanıyabilmeniz ve Bana Tanrı olarak tapınabilmeniz için sizinle konuşuyor ve size sevgi veriyorum. 

51 Tarlamın işçileri: Sözümü size iyi bir tohum olarak emanet ediyorum ki, emeğinizin sonunda Bana 

çoğalmış olarak gösteresiniz. 

52 Baba'nın ruhunuza verdiği vaatleri yerine getirebilmesi için görevinizi yerine getirin. Neden hak 

etmediğiniz bir şeyi size vermemi istiyorsunuz? Neden ekmediğiniz bir şeyi biçmek istiyorsunuz? Bundan 

önce çaba göstermeli ve çalışmalısınız. Vicdanınızın sizi suçlamasını istemiyorum. 

Kutsanmış olun çocuklarım, çünkü Babanızı anlıyor ve bu ödülü çaba ve çalışmayla kazanmak 

istiyorsunuz. Bu hedef için savaşmalısınız ve eğer insanlar maddi bir hedef için kendilerini feda edip 

hayatlarını bile kaybederlerse, siz hayatınızı kaybetmeyeceğiniz bu manevi hedefe ulaşacaksınız. Çünkü 

sonuna kadar sebat ederseniz, sonsuz yaşama kavuşursunuz. 

53 Vaat Edilmiş Topraklar'a ulaşabilmek için liyakat kazanın. Orada büyük savaştan sonra 

dinleneceksiniz. 

54 Seçilmişlerimden iki ya da üç kişi bir araya gelip ruhlarını Benim İlahiliğime yükselttiklerinde, 

onlarla birlikte olacak ve onlara ilham vereceğim. Beni çağırdığınız her yerde hazır bulunacağım. Çünkü 

size söyledim, günahkâr olan ve olmayan her göz Beni görecek ve herkes Benim varlığımı hissedecek. 

55 Siz işçiler ulu ağacın altındasınız, çünkü kollarımı açmış sizi beklediğimi biliyorsunuz. Görevinizi 

yerine getirdiğinizi göstermeniz gereken kişinin ben olduğumu biliyorsunuz. Çünkü bu Benim işimdir ve 

sizi ödüllendirebilecek ya da hesap sorabilecek tek kişi benim. 

Ama siz Babanıza güvenin ve bilin ki ─azarlamam ne kadar sert olursa olsun─ azarlamayla birlikte 

merhametimi ve şefkatimi de üzerinize dökerim. Çünkü sizi seviyorum, size merhamet ediyorum ve 

azarlamama dayanmanız için size güç veriyorum. 

Her birinizin benim tarlamda bir tarlası var ve orada ekmeli ve biçmelisiniz. Ben, Baba olarak, 

çabalarınızı, fedakârlıklarınızı ve acılarınızı kabul ediyorum. Gözyaşlarınızı görüyorum ve sonsuzluğa 

doğru daima ilerlemeye devam edebilmeniz için sizi sözlerimle cesaretlendiriyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 365 
1 Öğrencilerim, sizi soframa oturttum ve orada size öğretilerimin zengin ziyafetini sundum: 

Bedenim ve Kanım, Sözüm ve onun anlamı, öyle ki bu besin sayesinde yaşamın büyük savaşlarında 

ölümsüz ve yenilmez olabilesiniz. 

2 Beni çevreliyorsunuz ve Efendi kalbinize giriyor ve üzüntünüzü görüyor. Neden, çocuklarım? 

Sizinle birlikte olduğum ve Kendimi basit ve alçakgönüllü insanlar aracılığıyla tanıttığım bu dönemde sizi 

gerçek tezahür için hazırladım. Ancak bu, insanlıkla iletişim kurmak için seçtiğim formların ne en iyisi ne 

de en mükemmeli oldu. Bu, ruhunuzun gözlerinin yakında Beni "bulutun üzerinde" görmesi ve ardından 

ruhunuzun da yükselişlerinde meleklerle temas kurabilmesi için bir hazırlık tezahürü olmuştur. 

3 Efendi ile en mükemmel iletişim, Benim Sözümün ayrılmasından sonra gerçekleşecek olan 

iletişimdir. Bu tezahürlerin yokluğu, Beni anlamayan ya da öğretilerimi nasıl yorumlayacaklarını bilmeyen 

pek çok kişiyi inançlarında zayıf kılacaktır. Ancak Sözümü iyi anlamış ve zamanı sevgi işleriyle kullanmış 

olanlar, sizi daha sonra Sonsuzluğa, Ebediyete, Ruhsallığa bırakmak için uygun saatte, uygun zamanda 

tezahürüme bir sınır koyduğumu bileceklerdir. 

4 İzleyin ve dua edin, bu zaman belirleyicidir, deneme saatidir, ey halkım! İnsanlığı ve kendinizi 

kollamalısınız, çünkü duanız onları örten bir örtü ─aynı zamanda onları koruyan yıkılmaz bir duvar- gibi 

olacaktır. Ayartma bin bir biçimde sizi bekliyor, ayartılmanıza izin vermeyin. 

Efendi size bu kehanetleri veriyor, çünkü insanların kendileri için hazırladıkları çok acı bir kâseyi 

içeceksiniz ─ benim ahirette içtiğim ve şimdi size içireceğim bir kâse. Çünkü artık güçlüsün, çünkü 

bilgeliğimi ve hazırlığımı ruhuna yerleştirdim ve eğer nöbet tutarsan, denemelere ve fırtınalara 

dayanabileceksin. 

5 Efendinin dudaklarında böylesine acı bir tat bırakan bu kâsenin içinde ne var? Bu halkın 

inançsızlığıdır, itaatsizliğidir, materyalizmidir, putperestliğidir, fanatizmidir, yenilenme eksikliğidir, 

ulaştıkları çok az ruhanileşmedir ve öğretiler zamanında değer verdikleri ve kullandıkları çok az şeydir ─ 

bu halk arasında işçiler ve cemaatler arasında her zaman hüküm süren anlaşmazlık ve çekişmedir. Ve tüm 

bunlar şimdi sizin içeceğiniz bir kâseyi oluşturuyor. Ama ben size duruşmada ayakta kalmanız için güç 

veriyorum. 

6 Bu sözü duyan sizlere diyorum ki: bu kâseyi doldurmadınız, ama yine de bir kısmını içeceksiniz, 

çünkü savaşta olacaksınız ve kayıtsız kalmayacaksınız ─ çünkü görünüşte her zaman izleyen ve dua eden 

ama gerçekte rutinlerinde derin uykuda olanların duyarsızlığına dokunacaksınız ─ çünkü zayıflarla, 

itaatsizliğin çok sayıda kurbanıyla, birçoklarının saygısızlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaksınız, çünkü 

kendi aranızda ve yabancılar arasında Benim İşimin askerleri olacaksınız. 

7 Yarın koruyucu bir ordu olmanızı istiyorum. Ama kendinizi hazırlayın, bir an bile zayıf düşmemek 

için ruhani güç toplayın. Bu sözlerle sizi dua etmeye ve kendinizi savaşa hazırlamaya teşvik ediyorum ki 

Benim göğsüme, Benim bulunduğum dağın zirvesine ulaşabilesiniz. 

8 Sevgili halkım, Bana gelin ve buyruğuma itaat edin. Ey İsrail, bana gel ve benim sözümle beslen 

ki, açlık ve susuzluk seni etkilemesin. Ne mutlu o kişiye ki, Sözümü işittiğinde onu alçakgönüllülükle 

kabul eder ve yüreğinde saklar. Çünkü insanlığın bu ekmeği arayacağı zaman gelecek ve işimde size 

emanet ettiğim şeyi ona aktaracaksınız. 

9 Zaman geçti ve ruhunuz evrimleşti ve şimdi ilerlediğiniz ve ruhsallaştığınız zamandasınız. 

10 Üç kez Yasamı ellerinize teslim ettim. Benim işim, Musa aracılığıyla Yasa levhalarını size emanet 

ettiğim ve kırk yıl boyunca çölde size rehberlik ettiği zaman, size ilk kez verdiğimle aynıdır. 

11 İkinci Çağ'da insanlığı kurtarmak için bu yasayı yerine getirdim. Ve Üçüncü Zaman'da, aynı 

Yasa'yı size açıklamak için Kutsal Ruh olarak tekrar geldim. 

12 Daha sonra insanlığa Benim gerçeğime tanıklık edeceksiniz ─ inanmak için Beni fiziksel 

gözleriyle görmeyi bekleyen ve daha sonra Beni inkâr eden insanlığa. 

13 Dünyada bir karışıklık zamanı, sizin için bir mücadele zamanı. 1950'nin sona ermesinden üç yıl 

önce, kendinizi hazırlamanız ve ruhani olarak birleşmeniz için sizinle uzun uzun konuştum, ancak şimdi 

1950 sona eriyor, birçoğunuz materyalizminizde yoldan sapmış durumdasınız. 

14 Savaş sizi bekliyor ve siz de askerler olarak ayağa kalkacaksınız. Savaşta yenilmez olmanız için 

size silahlar emanet ettim. Kendinizi yenerek başlayın. 
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15 Uzun yıllar boyunca Sözümü size emanet ettim. Ama Efendilerini anlamamış olanlar, başka bir 

zaman için insan aklı aracılığıyla Kendimi tanıtmamı isterler. Ama Benim sözüm bir Kralın sözüdür ve 

gerçekleşmelidir. 

16 Sahte öğrenciler var olmaya devam edecek ve insanlığın kafasını karıştıracaklardır. O zaman 

haykıracaklar ve şöyle diyecekler: "Neredesin Tanrım, gerçeğin nerede, işin ne ve seçtiklerin nerede? 

17 Ayrılışımdan sonra, varlığıma tanıklık edecek ve yasama itaat edeceksiniz, böylece bu işi tüm 

saflığıyla duyurabileceksiniz. 

18 Ses taşıyıcıları aracılığıyla duyurum sona erdikten sonra, dünya ruhanileşmeye, ışığa, barışa 

yükselecek ve yeni nesiller geldiğinde, artık fanatizm ya da putperestlik olmayacak. O zaman sonsuza dek 

kalacağım Kutsal Ruh'un tapınağında aranacağım. 

19 Bu lütuf gününde, Seçilmiş Halkım İsrail'i oluşturan on iki kabileyi dağın eteklerinde birleştirip bir 

araya getiriyorum. 

20 Bu Üçüncü Çağ'da, başlangıçtan beri size emanet ettiğim görevi yerine getirmek, Yasama itaat 

eden insanlar, Tanrısallığımın insanlara elçileri olmak üzere, Benim Sözümle, Kutsal Ruh'un ışığıyla 

hazırlandınız. 

21 Bu gün senin hazırlığını düşünüyor ve ruhunu kabul ediyorum. Benden öğrendiklerinizi Bana 

gösterin. Ruhsal olarak "Benim suretimde ve benzerliğimde" olabilmeniz için size öğreti, yaşam ve 

ruhsallaşma vermek üzere İlahi Sözümü içinize döktüm. 

22 Babacan bakışlarım bu gün varlığınıza nüfuz ediyor ve her şeyi araştırıyor. Ruhlarınızın hazır 

olduğunu görüyorum ve onlara emirlerimi veriyorum ki onları yerine getirebilesiniz, İlk Çağ'dan beri 

yazıldığı ve bu zamanda da ses taşıyıcılarım tarafından teyit edildiği gibi. 

23 Üstat olarak sizinle yorulmadan çalıştım ve sizi öğrencilerim yapmak için talimatlar verdim. Sizi 

arındırdım ve kanımla size yaşam verdim. Sizi başka yollardan çevirdim ve sizden bağnazlığı ve 

putperestliği kaldırdım. Artık tüm bunlardan özgürsünüz çünkü gerçeği kalbinize ve ruhunuza yerleştirdim 

ve onun aracılığıyla sizi ruhsallaştırdım ve bu gün size Bilgelik Kitabı'nın yeni bir sayfasını gösteriyorum. 

Ama tüm ışığı, vahyi size ruhtan ruha vereceğim. 

24 Ruhun ruhla mükemmel birlikteliğinde bilgeliğimi almak için kalplerinizi hazırlamalı ve 

ruhlarınızı yükseltmelisiniz. 

25 Armağanlarınızı ortaya çıkarmalı ve Kutsal Ruhumun üzerinize dökülmesi için her zaman 

hazırlıklı olmalısınız. 

26 Bu gün, Benim Huzurumda, Meryem'in, İlyas'ın ve İlk Çağın patriklerinin Huzurunda, size 

diyorum ki: Seçilmiş Halkım İsrail'i oluşturan siz ruhlar, sizi hazırladığım büyük ve yüce görevin yerine 

getirilmesinde ilk adımları atmanız için sizi takdis ediyorum. 

27 Sevgimin okşamasını kabul edin ve kendinizi insanlık arasındaki görevinizi yerine getirmeye 

adayın. 

28 Ayağınızı tüm yollara koyun, insan kardeşlerinize Benim işimi gösterin ve Bana tanıklık edin, o 

zaman Benim bilgeliğimle, Benim talimatımla 'ölülere' hayat verecek ve insanlara Benim yasamı 

göstereceksiniz. 

29 Size emanet ettiğim merhameti herkesle paylaşın, size verdiğim işin sorumluluğunu ruhunuzda 

hissedin ve dünyayı ruhanileştirmek için bu haçı taşıyın. 

İçinizden hazırlıklı olanlar halka ─"ilk "lere ve "son "lara─ benim buyruklarımı öğretecekler. Ruhları 

aydınlatan meşaleler gibi olun ve açlık çekenler ve bilgeliğimi arayanlar için sonsuz yaşam ekmeğiyle 

sofra kurun. 

30 Ruhunuzda taşıdığınız merhamet eserlerinizle tanıklık edin. Her gün yorulmadan savaşın ve 

insanlık için ve kendiniz için "izleyin", çünkü sizi İlahi Ruhumun önünde birleşmiş görmek istiyorum. 

31 Elimde bir kitap taşıyorum, Yaşam Kitabı. Ey İsrail, sonsuz yaşama sahip olmanız ve zamanın 

başlangıcından bu yana size vaat ettiğim her şeyi Benden almanız için adlarınızı ona yazın. 

32 Size Varlığımı, İlyas'ın Varlığını ve Meryem'in şefkatini bırakıyorum. Ruhani ev sahiplerini sizinle 

ruhta ve gerçekte birleşmeye hazırlıyorum. Tanrınızın tapınağı olacaksınız, çünkü bu benim isteğimdir. 

33 Kutsanmış bir gölge gibi, yüce sevgim yolunuzda sizi örtmek için aşağı iner. Çünkü içinde 

bulunduğunuz anı ve ruhunuzun yaşadığı sınavı görüyorum. 
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34 Büyük bir kaygıyla kendinizi o gün söyleyeceklerimi duymaya hazırlayın. 

Mübarek insanlar: Üstat seksen dört yıldır sizi eğitmek için sizinle birlikte. Yine de ilk hecede 

kekelediğinizi ve buyruklarım karşısında zayıf kaldığınızı görüyorum. 

35 İnsanlığın aklı karışmış, kafası karışmış ve aç kurda yem olmuştur. İnsan zihni aracılığıyla 

ayrılışım çok yakın olsa da, ruhunuzun şu andan itibaren tabi tutulduğu büyük sınavı bilmiyorsunuz. 

36 Farkına var, İsrail: Hepiniz birleşesiniz ve sevgimin engelinde koyunlar gibi toplanasınız diye ─ 

emek verip büyük hasatlar toplayasınız diye ─ o gün huzuruma başınız eğik gelmeyesiniz diye, önümde 

sadece altın başak sunasınız diye, size büyük bir hazırlık için üç yıl verdim. 

37 Ama ne sözümü tam olarak kabul ettiniz ne de ilhamımı anladınız. Durmuş durumdasınız, çarmıhı 

yolda bıraktınız ve itaatsizliğinizden dolayı rahatsızsınız. Ancak mücadeleniz bitmedi: İşimde çalışmaya 

devam edebilmeniz ve ruhsal olarak birleşebilmeniz için sizinle vahiy ve sezgi yoluyla konuşacağım. 

38 Ben ayrıldıktan sonra, ses taşıyıcıları kendi aralarında bölünecekler. Bütün bunları bakışlarım 

görüyor. Ama hepinizin aynı donanıma sahip olması Benim isteğimdir. Eğer bu şekilde davranırsan, seni 

uyanık tutarım. 

Sözümü ve anlamını kalplerinize nakşettim ve "altın tüylerin" öğretilerimden yazdıkları Üçüncü Ahit'i 

oluşturacak. 

39 Efendi sizden asla ayrılmayacak, çünkü Beni aramak için kendini nasıl hazırlayacağını gerçekten 

bilen herkese, ruhtan ruha yükselişine ve ruhsallaşmasına göre vereceğim. Kalabalıklara önderlik 

edebilmeniz ve dağın zirvesine ulaşabilmeniz için Kendimi vahiy, sezgi ve ilham olarak tanıtacağım. 

40 Sizi büyük sınavlardan geçireceğim, çünkü her sınav sizi görevinizi yerine getirmeye ve itaat 

etmeye çağırır. 

41 Bu yüzden bugün İlyas'ın bu Üçüncü Zaman'da seçtiği sürüye sesleniyorum ve Baba olarak 

görevinizi yerine getirmenizi, çabanızı ve istekliliğinizi kabul ediyorum. 

42 Ses taşıyıcıları aracılığıyla size 1950 yılının son gününde sözümü son kez duyacağınızı ve o 

günden sonra her kim benim ışınımı ya da ruhsal dünyamı önceki formda iletişim kurmak için çağırırsa 

yalana, aldatmacaya düşeceğini söyledim. Bugün size verdiğim talimatı tekrarlıyorum. 

43 1951 yılı başladığında, Kutsal Ruhum Ruh'tan Ruh'a diyalog için sizi aydınlatacak ve Baba olarak 

bakışımı ve sevgimi sizden esirgemeyeceğim. 

44 Bu gün, Ruhumdan bir sevgi gözyaşı üzerinize düşüyor çünkü ruhani faydalarımı kullanabildiniz 

ve varlığımı ruhunuzda hissedebildiniz. 

45 Yeryüzünde Benim emirlerimi yerine getireceksiniz, çünkü sizi talimat, güç ve bilgelikle dolu 

olarak hazırlanmış görüyorum. 

46 Vasiyetime itaat ettin. Sizi yaşam yolunda ruhsallaştırdım, içinizde var olan materyalizmi ortadan 

kaldırdım ve Varlığımı ruhunuzun yücelişinde sizin için hissedilir hale getirdim. 

47 İçinden geçeceğiniz ve hemcinslerinizin ruhanileşme alemine ulaşmasına izin vereceğiniz, ışık ve 

ruhani mükemmellikle dolu daha büyük bir kapı açıyorum. 

48 Kehaneti, vahyi, sezgiyi ve İlahi İrademin gerçek anlayışını teslim ediyorum. Öğretimi duyuran ve 

böylece insanlığı uyandıran klarnet ve trompetler gibi olacaksınız. 

49. Sizi dağın tepesinde bekliyorum ve emirlerimi yerine getirdiğinizde sizi defne tacıyla 

ödüllendireceğim. Sizi babacan kollarımla kucaklayacağım ve itaatinizin ödülü olarak Vaat Edilmiş 

Topraklar'a gireceksiniz ve sonra Benimle olduğunuzda size söyleyeceğim: 

50 "Kusursuz öğreti kitabının ışığında öğrenciye hoş geldin." 

51 İlahi ışığımla işaretlendiğiniz andan itibaren, insanlık için ayağa kalkmak gibi zor ve büyük bir 

görevi üstlendiniz. 

52 Yaşadığınız zorlukları görüyorum, ama size gerçekten söylüyorum: Yolunuza acıyı koyan ben 

değildim. Buna sebep olan sizdiniz ve bugün size ait olanı ruhunuza iade ediyorum. Ama Ben sizi lütfumla 

doldurdum ve size dedim ki: Siz insanlığın güçlüleri olacaksınız ve ona Benim ışığımı vereceksiniz. 

53 Komşularınıza Benim İşimi gösterirken onlara sevgi ve merhametin canlı bir örneği olmalısınız. 

Çünkü sizler Beni anlayabilen çocuklarsınız ve Beni dinlemeye ve Efendinizin izinden gitmeye her zaman 

hazır olduğunuzu görüyorum. 
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54 Uzun zamandır size, yolunu şaşırmış insanların öğretilerimi istemek için size geleceğini 

söylemiştim. Bugün size söylüyorum: Onlara putperest olmadığınızı, ışık zamanında yaşadığınızı gerçekte 

gösterin ki, Beni ruhtan ruha arasınlar. Bu şekilde sevgi dolu Baba'yı, yüce Tanrı'yı, en iyi doktoru ve aynı 

zamanda en iyi arkadaşı bulacaklardır. 

55 Filozoflar sana geldiğinde, anlayamadıklarını onlara açıklayacaksın ve bilim adamları geldiğinde, 

onlara bilgeliğimin ışığını vereceksin. Çünkü Kutsal Ruhumun ışığı tüm halkımla birliktedir. 

56 Üstadın sevgili öğrencileri: Bu Üçüncü Çağ'da, 1950 yılı sona erdiğinde size Sözümü insanın 

anlayış organı aracılığıyla vermeyi bırakacağımı duyurmuştum. Ama size teselli ve yönlendirme sözleri 

bıraktım ki, eylemlerinizi buna göre yönlendirebilesiniz, imanınızı güçlendirebilesiniz ve yarın Efendiniz 

gibi olabilesiniz. 

57 İnsanın gerçeği bulmak için kendisiyle, farklı dünya görüşleriyle mücadele ettiği bu ruhsal ve 

zihinsel gelişim döneminde, insanlığın geçmişin geleneklerini, ayinlerini ve alışkanlıklarını terk ettiğini 

görmek için işinize koyulmalısınız ki ruhsallaşmayı kapsamlı bir şekilde bilebilsin ve anlayabilsin. 

58 Günümüzde dünya birbirini yanlış değerlendiriyor: bir kardeş diğerini öldürüyor, kadınlar 

utançlarını ve saygınlıklarını unutuyor, ebeveynler çocuklarını, çocuklar da ebeveynlerini yanlış 

değerlendiriyor. Bir hayatın değeri yeterince takdir edilmiyor. İnsanlar farklı idealleri takip ediyor ve 

aralarında bir birlik yok. Ulusların liderleri birbirlerini anlamıyor. 

59 Bu nedenle, dünyanın İşimin cankurtaran sandalı olduğunu anlamasını sağlamak ve ona İkinci 

Çağ'da verdiğim aynı öğretiyi hatırlatmak için Ruh'ta geldim ve Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıttım. 

60 Üstat sizden ayrılmayacaktır, ama artık Kendisini bu biçimde tanıtmayacaktır, çünkü ruhsal 

gelişiminizin yeni bir aşamasına giriyorsunuz ve bu aşamada armağanlarınızı ortaya çıkarmanız gerekiyor. 

Çünkü ancak bu şekilde öğretilerimden yararlandığınızı ve çalışmalarımı duyurmaya layık olduğunuzu 

kanıtlamış olursunuz. 

61 Sadece bir kez Baba'nın "Sözü", tüm güç ve sevgi yetileriyle, mükemmel bir şekilde hazırlanmış 

bir bedende kendini gösterdi, bu İsa'nın bedeniydi. Ancak şimdiki zamanda, merhametim ve şefkatim 

sayesinde, kendi Ruhum olan Teselli Ruhu'nun kendini gösterebilmesi için "ayak tabureleri" hazırlandı. 

Kendinizi hazırlarsanız, gelecek zamanlarda benim ilhamımı kapsamlı bir şekilde alacaksınız. 

62 Neden tekrar geldim, çocuklarım? Çünkü insan, kendi içgüdüleri, kendi tutkuları aracılığıyla, 

kendisini ruhsallaşmadan uzaklaştıran şeylere giderek daha fazla meyletmiştir. O kadar farklı yollar izledi 

ki, Benim Çalışmamı anlamaya çalışırken onu çarpıttı. 

İnsan ruhsal olarak durgundur çünkü ruhsal gelişimi bilimsel gelişimiyle uyum içinde değildir. İnsanlar 

ne ayinlere uyarak ne de ceza korkusuyla ya da yaptıklarının cezasını çekerek daha yüksek bir mertebeye 

erişebilirler. 

63 Bir bedene ve diğerine enkarne olan ruh, iyiliğin erdemlerini ve kötülüğün alçaklığını öğrenmek 

için farklı deneyimler yaşamıştır. Bu şekilde, Yaradan'a olan sevginizden dolayı iyilik yapmanın tatminini 

hissederek, ebedi mükemmelliğe erişebileceksiniz. 

64 Benim İşim sevgidir ve sevgi bencillik yapmadan, kendisi için fayda aramadan kendini verir. Bu 

nedenle, size Öğretimi hatırlatmak için gelmem gerekliydi. 

65 Her biriniz benim ışığımla donatıldınız ve ihtiyaç duyduğunuz anda size yardım eden yüksek 

varlıkların varlığını da hissettiniz. Efendi'yi yanınızda hissettiniz. Çocuklarımın sıkıntı ve şüphe anlarında 

onlarla birlikte yaşadım. Rab'bin bu zamanda insanlığın tesellisi için izin verdiği tezahürlerden kim şüphe 

edebilir? 

66 Ben kimseyi kısıtlamıyorum. Çalışmamın çiçek açmasına izin vermeli ve hazırlığınıza göre onu 

duyurmalısınız. Merhamet pratiği sizin için en iyi deneyim olacak ve bu erdem sayesinde kendinizi ruhen 

yücelteceksiniz. 

67 Bir ses taşıyıcısı aracılığıyla Benden aldığınız bu tezahürler artık sona eriyor, ancak ilhamımı 

almaya devam edeceksiniz çünkü ruhunuz Benim tarafımdan aydınlatıldı ve ruhtan ruha diyalog için 

hazırlandı. 

68 Benim ruhani çalışmamın maddi sembollere ve ayinlere ihtiyacı yoktur. İsa'nın İkinci Çağ'da 

geride bıraktığı öğretinin devamıdır. 
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69 Spiritüalizm bir din değildir, bir mezhep değildir, yeni bir doktrin değildir, tüm zamanların 

yasasıdır. İsa'nın İkinci Çağ'da dünyaya bıraktığı sevgi, bağışlama ve ışıktır. Eğer benim öğretimi anlar ve 

uygularsanız, kendinize spiritüalist demeye layık olursunuz. 

70 1950'den bu yana insan kardeşlerini, Benim Kendimi hâlâ insanın akıl organı aracılığıyla 

tanıttığıma inandırmaya devam edenler, kendi üzerlerine yargı getirecekler ve zamanı geldiğinde bunun 

sonuçlarına katlanıp uykularından uyanacaklardır. 

71 Baba artık Kendisini bu şekilde göstermiyor, ama size verdiğim her şey yazılı olarak kalıyor. 

72 Hepiniz çalışmalarınıza ilham versin diye sevgimi dökerek talimat sözümü bıraktım. Tüm suçları 

bağışladım çünkü Ben bağışlayıcıyım ve sevgiyim, çünkü Kendimi adalet içinde gösteririm. Ama sizin 

anladığınız şekilde değil, eğer sizi serbest bırakılmış unsurlarla yok ederek cezalandırdığımı 

düşünüyorsanız. 

Hayır, Benim doğruluğum sizi hazırladığımda ve Beni anlamanız için sizi aydınlattığımda, size kendi 

işinizi gösterdiğimde ve ne olduğunuzu ve ne olacağınızı bilmenizi sağladığımda, dünyanın ne elde ettiğini 

ve insanlığın sizin aracılığınızla ne elde etmesi gerektiğini size açıkladığımda ortaya çıktı. 

73 Yazılı olarak korunacak olan Sözümü çalışmak için bir araya geleceksiniz ve onu ne kadar çok 

anlarsanız, o kadar büyük bir güce ve eğitime sahip olacaksınız. 

74 Sizlerden birlik içinde ve gelecekte dünyadaki çalışmalarımın önemine inanmış olarak 

ayrılıyorum. Size daha önce ekici olduğunuzu ama dünyevi yaşamınızda hasat biçmeyeceğinizi 

söylemiştim. Hayır. Çünkü bu zamanda ektikleriniz yarının dünyasının kaderidir. 

75 Çalışmalarım sizin için, eylemlerinizi yansıtan ve kendinizi tanımanızı sağlayan kristal 

berraklığında bir ayna gibi olacaktır. 

76 Halkım: Sizi yalnız bırakmayacağım. Ne zaman gerekli olursa, sizinle birlikte olacağım ve Benim 

adımla konuştuğunuzda, sevgi ve merhamet vermek için orada olacağım. 

77 Hazırlığınıza göre, Benimle uyum içinde olduğunuzda, Benden yaşam, ilham, sevgi, bilgi, anlayış, 

güç, şifa gücü ve eksik olan her şeyi alabileceksiniz. 

78 Yükseliş aşamasına başlayabilmeniz için arınma aşamanız sona erecek. Bu şekilde, Cennetteki 

Babanızın sevgisiyle birleşirken ruhunuzda tarifsiz bir mutluluk hissedeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 366 
Huzurum sizinle olsun! 

1 Yeni Siyon'un tepelerinden size Sözümü gönderiyorum, ey sevgili halkım. Özümde, varlığımda ve 

gücümde, bu Üçüncü Çağda İlahi İrademin Kendimi tanıtmak, Sözümü insanlar arasına dökmek ve onları 

ruhtan ruha mükemmel tezahüre hazırlamak ve bu hazırlık yoluyla insandan İlahiliğimin mükemmel 

tapınmasını almak için seçtiği bir araç olan insanın anlama yetisi aracılığıyla Kendimi son kez 

tanıtıyorum. 

2 Bu, Baba'nın Ruhsal Ev Sahipleri tarafından kuşatılmış olarak, Büyük Yaşam Kitabı'nı, İlahi 

Bilgelik Kitabı'nı, Yedi Mühür Kitabı'nı önünüze açtığı talimatı verdiği bir hazırlık zamanı olmuştur; öyle 

ki, sayfa sayfa okuyan bu halk, tüm öğretilerinin İlahi açıklamasını duyabilsin, Kutsal Ruh'un öğrencisine, 

örneğiyle, düşünce tarzıyla ve sözleriyle Eserimi bu insanlığın, size son mesajımı verdiğim şu anda 

sıkıntıları, acıları ve kendi kanları içinde dönüp duran bu dünyanın kalbine götürecek güçlü havariye 

dönüşebilirdi. 

3 Size geldim ve hazırlandığınızı gördüm. Ey sevgili halkım, Baba'ya sunduğunuz duada, Beni 

içinde olmaya davet eden bir mabedin inşasını görüyorum. Bu sizin kendi kalbiniz, ey çocuklarım. İçinde 

sununuzu, kokunuzu alıyorum ve ruhsal sunağın ayaklarında hasadınızı görüyorum ─ zaman içinde çalışıp 

biçtiklerinizi ve şimdi Benim işçilerim olduğunuz için zirveye ulaştırdıklarınızı. 

Yargıç, Baba ve Efendi olarak bakışlarım hepinizin tohumunu yargılar. İçinde mücadeleleriniz, ruhani 

ilerleme arzularınız, acılarınız, meyvelerini verdiğini gördüğünüz ve henüz çiçek açtığını görmediğiniz 

idealleriniz yer alır. Ancak ruhunuzun alçakgönüllülüğü, gerçekten kabul ettiğim teklifini yaptı. Babamın 

eli Bana sunduğunuz meyveleri almak için uzanır. 

4 Halkımın bilinci temizleniyor ve kendi kendini yargılıyor. Hafıza daha da netleşir ve o anları, 

ruhunuzu mutlu eden o sabah ibadetini, bugün bulunduğunuz yolda ilk kez yürüdüğünüzü, çölde çınlayan 

sesi duyduğunuzu ve size hitap edildiği anı hatırlarsınız. Ve o günden bu yana, zorluklara, engellere ve 

dikenlere rağmen, benim izimi adım adım takip ettiniz. 

5 Ne kadar çok şey yaşadınız, ne kadar çok şey gördünüz ve hissettiniz ve sonunda halkımın 

korktuğu o tarihe ulaştınız! O yargı, vicdan ve hazırlık gününe! 

6 Hiç kimse Baba'nın ona şimdiki dünyevi yaşamında ve şimdiki bedensel kabuğunda tezahürlerimin 

sonuncusuna tanıklık etmesini bahşedip bahşetmediğini bilmiyordu. Ama sen buradasın! Yavaş yavaş tek 

bir kalp, tek bir işçi, tahtımın yüksekliğine ulaşan bir koku yayan tek bir çiçek oluşturdunuz. Ve bu ruhani 

hazırlık nedeniyle, size bir kez daha güç, ışık, huzur ve lütufla dolu olarak geliyorum, ey sevgili halkım: 

öksüz değilsiniz. Kalplerinize hüznün girmesine izin vermeyin ─ Sözümü artık bu vericiler aracılığıyla 

duymadığınızda umutsuzluğun sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Geriye bakmayın, daima ileriye gidin, 

sizi adım adım hedefe götürecek teşviki İşimin özünde arayın. 

7 İnsanlar kendilerini hazırladılar ve sizin ötenizde, üstünüzde, cennet de hazır. Eş'in gelişini 

bekleyen bir gelin gibi giyinmiştir ve bu evrensel hazırlık bir bakirenin saflığına, çiçeklerin kokusuna ve 

yeni bir şafağın ışığına sahiptir. 

Sizin ötenizde, ama orada, ruhunuzun bu zafer ve yargı anında yükseldiği yerde, Baba'yı çevreleyen 

büyük ruhlar ─ henüz sizin için bilinmeyen, yarın kendi kardeşleriniz olarak göreceğiniz ve seveceğiniz 

ruhani varlıklar, Sonsuz'dan parlayan yıldızlar gibi varoluşunuzun yolunu aydınlatan elçileriniz olarak ve 

aralarında ismen tanıdıklarınız da var. Ruhunda Yasa'yla, ölümsüz ve değişmez Yasa'yla Musa'dır. 

Patrikler, elçiler, peygamberler, şehitler, azizler, doğrular, masumlar ve büyük tövbekârlardır. Her biri 

kendini hazırladı. 

8 Ruhsal Vadi üzerinizde parlar ve doğanın güçleri bile insanın ruhunu, kalbini sarsmak için 

seslerini müjdeciler gibi yükseltir ve ona şöyle der: "Bu saat İsa'nın çarmıhta son nefesini verdiği saat 

gibidir." Gerçekten de şu anda, çarmıhta asılı dururken haykırdığım İkinci Çağ'a ait yedi kelimeyi tekrar 

edebilirim. Ama gerçekten, size söylüyorum, bunlar zaten insanlığın bilincine ilahi kanla yazılmıştır. 

9 İnsanların Kutsal Ruh'un sadece geçmiş zamanlarda açıklanan öğretileri tekrarladığını 

söylememeleri için, aynı ışığı, özü ve bilgeliği içeren yeni sözlerle geldim. 
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10 Kendinizi hazırlar ve şu anda üzerinizde parlayan şeye giderek daha fazla nüfuz ederseniz, 

Yuhanna'nın görümünde olduğu gibi, Yüce Olan'ı tahtında görebileceksiniz. Sizinle konuşan O'dur ─ 

Yüzünü göremediğiniz O'dur ─ Kralların Kralı ve Her Şeye Gücü Yeten olduğunu yalnızca tahmin 

etmenize izin veren O'dur. Şu anda Yeni Siyon dağının en yüksek tepesinden sizinle konuşan ve kendisini 

kaldırıp hazırlayan her ruhani göz tarafından görülmesine izin veren O'dur. 

Ayrıca on ikisi sağında ve on ikisi solunda olmak üzere İhtiyarlar, Tanrı'nın Seçilmiş Halkının 

Kabilelerinin Patrikleri, İsa'nın takipçileri olan İkinci Çağın Havarileri tarafından çevrelenmiştir. Onlar 

Baba'yı ebediyen çevreleyen ve sonsuza dek oradan size ışık saçmaya devam edecek olanlardır. 

Bazıları size bu dünyada hayat, Kan, güç ve yolun başlangıcını verecektir. Diğerleri İşime, Tutkuma, 

Sözüme tanıklık ederek size Ruhsal Yaşamı verecektir. Ve bu anda, Baba ile birlikte, halklarını yargılarlar, 

tohumlarını yargılarlar, kendi meyvelerini test ederler ve aynı şekilde İlahi Yargıç'ın önünde eğilirler. 

11 Ancak şu andaki yargım ne sadece Üçüncü Çağ'ın öğrencilerini ne de sadece üyelerinin bir kısmı 

bedenlenmiş, bir kısmı da ruhani durumda olan on iki ruhani kabileyi ilgilendiriyor. Benim yargım her 

şeyi kucaklıyor. Her yaratık, her ruh şu anda benim İlahi terazimde tartılıyor. Ve yargılandıktan sonra, 

Benim tarafımdan bir kez daha güvenli yola yerleştirilirler. 

12 İnsanın anlama organı aracılığıyla bildirimin başlangıcından bu yana, ses taşıyıcısından ses 

taşıyıcısına, nesilden nesile, işçiden işçiye, bildirimin sonu için adaletim tarafından belirlenen gün, saat 

size duyuruldu. 

Baba için bu zaman sonsuzlukta sadece bir andı, ama bu halk için bu zaman onların hazırlanması, 

ruhsal dönüşümleri, insanlık arasında yeniden dirilmeleri için uzun ve yeterli bir zaman oldu ve bu 

dönemin sonu İradem tarafından 1950 yılı için belirlendi. 

13 Bu yılı sadece size adamadım. Bu, Baba'nın insanlığa bahşettiği bir lütuf olmuş ve her vicdanda 

Efendi'nin ışığını parlatmıştır. 

Bu zamanda, bu yılda, insanlık kendine gelsin, uyansın ve dua etsin, barışa, uyuma ve kardeşliğe 

kavuşsun, acı kadehini dudaklarından çıkarsın ve öldürücü silahlarını emek araçlarına dönüştürsün diye 

kurumlar temellerinde bile sarsıldı ve tarikatlarda ve kiliselerde din adamlarının görevlerini sergileyen 

insanları sarstı. 

14 Bu dünyaya her şey 1950 yılının başında verildi. Ruhani olarak tüm çocuklarıma barış, cesaret ve 

ışık mesajımı gönderdim. Tüm yolları kutsadım ve tüm tohumlara bereket verdim. 

Ama şimdi yılın sonunda, hasadı insanın elinden almaya geldiğimde, kendi vicdanını sorguladığımda 

─ Bana ne sunuyor? Bu dünyanın Bana sunduğu şey nedir? İtaatsizliği, materyalizmi, Benim İlahi 

adaletime olan güvensizliği, Benim gücüm karşısında saygısızlığı. 

Ama size gerçekten söylüyorum, öğrettiğim bu insanlar tüm insanlığın bir aynası gibidir, dünyada var 

olan uyumsuzluğun bir yansımasıdır. Çünkü bu dünyanın güç bloklarına bölündüğünü gördüğünüzde, siz 

de kendinizi ruhani güç bloklarına bölmüş olursunuz. Eğer büyük halklar, yeryüzünün büyük ulusları 

diğerlerini yutmak, onları ilhak etmek ve köleleştirmek niyetindeyse, o zaman bu halk arasında da ilk 

olmak ve diğerlerini kendi taraflarına çekmek isteyen pek çok kişi görüyorum. Ve insanlık arasında, o 

büyük halklarda ve uluslarda, ölümcül savaşlar gördüğünüzde ─insanların yarattıkları yeni silahlar altında 

ölüme doğru ilerlediklerini gördüğünüzde, ben de bu insanlar arasında, insanların inancını yok etmek, 

bazılarını diğerlerinden üstün kılmak, "ilk "in "son "u aşağılamasına ve birbirlerini reddetmesine neden 

olmak için kendilerini yeni silahlarla donatanları görüyorum. Ama bu dünya Bana güvenmediyse, onun 

güvensizliğini kabul ediyorum, Kendimin sınanmasına izin veriyorum ve gerçekten yargılanıyorum. Ama 

siz, ey insanlar, Benim yargımın önünde nasıl duracaksınız? 

15 Meyvelerinizi aldıktan, sizi kutsadıktan sonra size şunu söyleyeceğim: Ruhani olan ölemez. 

Sadece günah yok olacaktır. Tutkular yok olacak, bu insanlığın gururlu güçleri de aynı şekilde düşecek ve 

onlardan bir taş bile diğerinin üzerinde kalmayacaktır. Kötülüğe ve yıkıma hizmet etmeyi amaçlayan insan 

bilimi Benim adaletimle yok edilecek ve ayrıca aranızdaki hilekârlığı, dünyeviliği ve uyumsuzluğu 

ortadan kaldıracağım ve sadece Altıncı Mühür'ün ışığını yerleştirdiğim ruhunuzu koruyacağım ─ bu 

zamanda açılan ve içinde Rabbin İlahi Adaletinin büyük gününü yaşayacağınızın yazılı olduğu Bölüm. 

16 Bu büyük bir gün, yirmi dört saatten oluşmuyor. Çünkü yargı gününün ne kadar süreceğini 

bilemezsiniz, ne zaman sona ereceğini bilemezsiniz. Ama her halükarda, zaten zamanın doruğundasınız ve 

Rab'bin yargısı altında yaşıyorsunuz. 
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17 "Bu zamanda izleyin ve dua edin" diye öğrettim size. Sizler Benim soyumsunuz, 

öğrencilerimsiniz, yeryüzünün diğer halkları arasına göndereceğim, ışık olduğu için karanlığa götüreceğim 

halkımsınız ─ hastaların, cüzamlıların, umutsuzların arasına sokacağım ki, oraya ışık ve teselli, merhem ve 

esenlik getirebilesiniz. Yetimleri ve dulları, her türlü sefaleti, en düşük seviyedeki günahı görmenizi 

sağlayacağım, böylece bu sıkıntı, terk edilme ve ölüm görüntüleri karşısında ruhunuz yükselecek, 

duygularınız uyanacak, kalbiniz bir sevgi pınarı olarak açılacak ve sonunda insanlar arasında sizin için en 

başından beri öngördüğüm ilahi kaderi gerçekleştireceksiniz. 

18 Adalet güneşini dünyanızda tekrar ne zaman göreceksiniz? İnsanların kalplerinde yeniden barışı ne 

zaman göreceksiniz? Ey sevgili insanlar, ne zaman insanın ruhundan Baba'nın kalbine yükselen bir şarkı, 

bir barış ilahisi duyacaksınız? 

19 Gerçekten de, o zamanın gelmesi için bu dünyada büyük olayların geçtiğini görmeniz gerekecek. 

Altıncı Mühür hâlâ açık ve Yedinci Mühür'ün aranızda açılabilmesi için birçok sayfayı çevirmem 

gerekecek. 

20 Yedinci Mühür'ün insanlara açıldığını tüm dünyada anlamanız için size hangi alametleri 

vereceğim?: Tüm dünyaya büyük bir sessizlik çöktüğünde. Bu benim tabelam olacak. Ama bu büyük 

sessizlik neye benzeyecek, ey insanlar, bir dönemin sonu ve başka bir dönemin başlangıcı olduğuna 

hayretler içindeki insanlığa tanıklık edebileceğiniz bu sessizlik neye benzeyecek? 

21 Savaşlar kısa bir süre için durduğunda, doğa güçleri sakinleştiğinde, yasalarıma ve öğretilerime 

yapılan zulüm sona erdiğinde, insanlıkta büyük bir sessizlik olacak ve bu sessizlik Yedinci Mühür'ün 

sırlarını insanlığa açıklamak için açıldığının duyurusu olacak. Bu, Baba'yı ve kendini tanımak için 

ruhunuzun sahip olması gereken, tanımanız gereken kitabın son bölümüdür. 

22 Ruhsallaşma tüm insanlıkta ortaya çıkacaktır. Mücadele zamanı çok yakın, alametler şimdiden 

yaklaşıyor. İnsanlar onları kendileri verecektir. Kilise başkanlarını, rahipleri, tüm din adamlarını ve 

papazları adaletimle etkileyeceğim. Şu anda benim yargımı ruhlarının derinliklerinde hissediyorlar. Bu 

saatte sakin olan kimse yok. Bazıları boyunlarını büker, bazıları hıçkırır, bazıları da vicdanlarının sesini 

susturmaya çalışır. Ama herkes Beni hisseder, herkes Beni hisseder, çünkü Ben şu anda herkesle 

birlikteyim. 

23 İnsanlığın içinde Petrus'un kurduğu kiliseyi keşfetmek istiyorum ama görüyorum ki o temel taşının 

üzerine hiçbir mabet inşa edilmemiş. Ne kadar azı onun adımlarını takip ederek kendini feda etti. 

Büyük kiliseleri, büyük dini örgütleri, ihtişamı ve zenginliği, görkemi ve gücü görüyorum ama ruhani 

ihtişamı görmüyorum, erdemin şenlikli cüppelerini görmüyorum, Benim evrensel gücümün bir parçası 

olan gücü keşfetmiyorum. Ve gerçekten, size söylüyorum, o "Petrus'un takipçilerinin" Ruhsal Vadide, 

onları takip eden ve insanlığı felakete ve ölüme sürükleyenleri düşündüklerinde hıçkıra hıçkıra 

ağladıklarını görüyorum ─ bu zamanda kendilerine havari ve Petrus'un takipçileri diyenlerin dudakları, 

sevgiden, Mesih'ten, dünya barışından bahsederken, sözlerinin arkasında ölümcül savaşları körüklüyorlar. 

Petrus ölüm ekmedi. Kılıcı elinden aldım. Ona başkalarına hayat vermek için hayatını feda etmeyi 

öğrettim. Ona kanını dökmeyi öğrettim, böylece kan sevgi tohumu gibi, gerçeğin tanıklığı gibi, kendi 

işlerinin gerçek bir mührü gibi olacaktı ve o da bunu yaşam yolculuğunun sonuna kadar yerine getirdi. 

24 Bu nedenle, bu Üçüncü Çağ'da, insanlar arasında örnek ve elçi olarak bıraktıklarımın tohumlarını 

yargıladığımda, insanlara sadece aptallar gibi kum üzerine inşa ettiklerini ve insanın Babası ve Rabbi için 

gerçek Kiliseyi inşa etmesi gereken Petrus'un sarsılmaz kayası üzerine nasıl inşa edeceklerini 

bilmediklerini söyleyebilirim. Size şunu da söyleyeyim: Tüm bu görkemden, tüm bu güçten bir taş bile 

diğerinin üzerinde kalmayacak. 

Peki kitleler daha sonra ne yapacak? Sürüler çobanlar ve engeller olmadan ne yapacak? Çanlar artık 

onları ağıla çağırmadığında koyunlar adımlarını nereye yönlendirecek? 

25 O zaman, insanlar, koyunlar melemelerini öteye doğru çevirdiklerinde, dağın tepesindeki 

çobanlarını aradıklarında, o zaman Krallığım herkese gelecektir. Vaadime göre, peygamberlerimin sözüne 

göre "bulutlar içinde" geleceğim ve günahkâr olan ve olmayan her göz Beni görecek. O zaman ruhani 

olanla sarsılan, gerçekle dehşete düşen insanlar yukarıya bakacak ve ayaklarının altındaki her şeyi 

unutacaklardır. Ve artık ne granitten mabetleri düşünecekler, ne de kulakları çan seslerini duymaya devam 

edecek. O zaman insanlık ─kalpten kalbe, insandan insana ve ulustan ulusa uyanarak─ hazineyi ortaya 
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çıkarmak ve onu iyi niyetli tüm insanların içine yerleştirmek için hazine sandığını açan Kutsal Ruh'a olan 

arzuyla ayağa kalkacaktır. 

26 Ama o zaman ─ ayetlerimin açıklayıcıları kimler olacak? O zaman zaten Baba'ya uyanmış olacak 

olan insanlığa Kutsal Ruh'un gizemlerini kim açıklayacak? 

27 Bunlar olacağınızı, Benim tarafımdan dünyanın çeşitli noktalarına dağıtılacağınızı iyi biliyorsunuz, 

öyle ki ağızlarınız gecenin ortasında trompetler gibi olsun ─ öyle ki tanıklıklarınız insanların yüreğini 

harekete geçiren güçlü işler olsun. O zaman dünyaya şöyle diyebileceksiniz: "İşte ihtişamıyla Altıncı 

Mühür! İşte Altıncı Mühür zamanının doruğunda! İşte Kutsal Ruh Kendisini insan ruhuna iletiyor - Çoban 

koyunları arıyor ve maddi hiçbir şeyin aracılığı olmadan onlara sesini, sözünü, konserini duyuruyor!" Ve 

pek çok kişi sizi dinleyecek, çünkü sağlam adımlarla yürüyenler sizler olacaksınız. 

Tereddüt ettiğiniz görülmeyecek, dudaklarınızda kekemelik olmayacak. Açık, derin ve kapsamlı 

tanıklığınızı, onu almak isteyen herkese ulaştıracaksınız. Ve sizler havariler olarak kabul edilecek, 

peygamberler olarak işitilecek ve ilahiyatımın öncüleri ve habercileri olarak toplulukların, evlerin ve 

kurumların bağrına kabul edileceksiniz! 

28 Güçlenin, ey insanlar! Hazırlıklı olun ve çalışmalarımın sizi derinden etkilemesine izin verin. Onu 

saklayın, orada tutun, çünkü şimdi onu inceleyeceksiniz. Doğrusu size diyorum ki, İşimin çoğunu anlamış 

olsanız da, henüz hepsini kavramış değilsiniz. Size tanıdığım düşünme süresinde, sizi şaşırtacak pek çok 

dersi anlayabileceksiniz. 

     Şu anda Üçüncü Çağ'da yaşıyorsunuz, ancak Birinci Çağ'ın peygamberlerini nasıl yorumlayacağınızı 

henüz anlamadınız. İsa'nın o İkinci Çağ'da size söylediği Sözü ve Kutsal Ruh'un size açıkladığı İşi 

derinlemesine araştırmadınız, henüz anlayışınıza sindirmediniz. Ancak bu üç Ahit'i, bu üç vahyi 

ruhunuzda birleştirmeniz gerekecek, çünkü hepsi tek bir Yasa'yı, tek bir Kitabı, tek bir Yolu, tek bir 

Gerçeği temsil etmektedir. 

29 Birinci ve İkinci Zamanların kitaplarının ellerinize, gözlerinize, zihinlerinize geri döneceği zaman 

yaklaşıyor ve o zaman geçmişi şimdiki zamanla anlayabilecek ve şimdiki zamanı geçmiş zamanların 

vahyedilmiş öğretileriyle doğrulayabileceksiniz. 

30 Elçilerimin insan ellerinin sizin geçmişiniz olan tarihi yazmasına izin verdim. Bu Üçüncü Çağ'da, 

yeni vahiyleri size iletmek üzere seçtiğim ve hazırladığım bu ses taşıyıcıları aracılığıyla Kendimi tanıttım. 

Bu senin hediyen. 

Ayrıca sizinle kehanet tonlarında konuştum ve bu Üçüncü Çağ'da size gelecek olaylardan bahsetmeleri 

için peygamberler yetiştirdim ve bu kehanet sizin geleceğinizdir. 

Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek sizin gibidir, her şeyi içerirler. Size bahşettiğim, içinde yaşadığınız 

ve Benim isteğime göre sahip olacağınız sonsuzluktur; öyle ki ne sadece dünyevi zamana sahipsiniz ne de 

sadece bu zamanın efendilerisiniz. 

31 Ruhani kollarınızı açın! Kanatlarınızı açın! Gözlerinizi açın ve sonsuzluğu kucaklayın, çünkü 

sizler yaşamın, olayların kaderinin farkında olan ve olmuş, olan ve olacak her şeyi anlayan 

spiritüalistlersiniz. Işığım birçok şeyi anlamanızı sağladı ve kendinizi hazırladıkça daha da fazlasını 

anlayacaksınız. 

     Teologların ve teosofistlerin karşısına çıkacaksınız ve onlar hayretler içinde kalacaklar. O zaman sende 

korkaklık olmayacak, imandan yoksun kalmayacaksın, ey İsrail. Çünkü o zaman gerçekten, gerçekten 

benim gözümde büyük olmayanların önünde titrersin. Diğer ruhani gözler de sizi eşit olarak, bu zamanın 

"işçileri" olarak görecektir ─ bugün ruhani korolarımın bir parçasını oluşturan, uzun zamandır bu 

koridorların işçileri, yol göstericileri, habercileri ve ses taşıyıcıları olarak aranızda bulunan ruhlar olarak. 

32 Bakın, ey görenler! Ey sevgili insanlar, burada bulunan, sevgi dolu, saygı dolu, ruhları sizinle ve 

sizin üzerinizde sevinç dolu olan bu büyük lejyonları hissedin. 

Roque Rojas, Damiana Oviedo, Ruhani Vadiye giden tüm ses taşıyıcıları ─"işçiler", "sütunlar", 

topluluk liderleri ve Benim tayinimin ruhani işaretini taşıyan ve bir halk, bir ruhani işçiler lejyonu 

oluşturan ve şu anda Üçüncü Çağın halkını, insanlık arasında tezahür eden Kutsal Ruh'u almaya hazırlanan 

bu Üçüncü Çağın ruhani işçisini oluşturmak için sizinle kaynaşan birçok kişi var. Onlar da Bana 

görevlerini yerine getirmelerini sunarlar, Bana tohumlarını gösterirler ve bunu Baba'ya göstermeye layık 

olabilmeniz için hazırlanmanızda size yardımcı olurlar. 
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33 Hepiniz bu kutsanmış saatte, bu yargı ve sevgi anında birleştiniz, Baba'nın önünde tek bir aile, tek 

bir halk oluşturdunuz. Şu anda ruhunuz hangi bölgede titreşiyor? Ruhani alemde. İşte bu yüzden bu 

huzuru ve mutluluğu hissediyorsunuz. Dünyanın talihsizliklerini unuttunuz. Artık yükünüzün ağırlığını 

hissetmiyorsunuz ve ağzınızdaki acılık şu anda sadece tatlılık. Neden, millet? Çünkü siz insanların, dini 

fikirlerin ve tüm mezheplerin üzerine çıktınız. Gizlice, alçakgönüllülükle yükselirsiniz, çünkü sevinç 

çığlığınız bu dünyanın enginliğinde yankı bulmaz. Ama orada, manevi alemde, Yaratıcı'ya saygı 

göstermek için tüm varlıkların yükselişini, maddesizleşmesini görürsünüz. 

34 Adaletin sesine uyandıkları için kendilerini hissettiren sonsuz sayıda varlıkla çevrili olduğunuzu 

hissediyorsunuz. Ama bunu insan sesi taşıyıcısı aracılığıyla yankılandığını duyduğunuzda, tüm dünya 

halkası bunu ruhun en derinlerinde duyar ve Bana sorarsınız: "Baba, Cennetin Krallığı, Senin Krallığın, 

şimdi tamamen bizimle mi olacak?" Ama Baba size şöyle der: "İstedim ki, Cennetin Krallığını zaten 

yüreğinizde taşıyın. Ama bugüne kadar bunu başaramadınız, ey davamın askerleri!" 

35 Yine de mücadele etmeniz gerekecek, yine de sendikanıza ulaşmak için çalışmanız ve acı 

çekmeniz gerekecek. Ancak Baba'nın Krallığının kalbinizin en iç kısmında olduğunu hissetmenizi 

sağlayacak olan kendi birliğinize ulaşmanız olacaktır. Bu krallık İkinci Yeruşalim'dir, benim isteğime göre 

yaşayacağınız beyaz şehirdir. Kapıları açıktır, sakinleri hazırdır ve duvarlarının içinde barış, kurtuluş ve 

sonsuz yaşam vardır. 

Yolda biraz daha yürümeniz gerekecek, sonra bu şehre ulaşmış olacaksınız. Bugün size, ilk kez 

Musa'ya söylediğim gibi şunu söyleyebilirim: "Ufukta 

Vaat Edilmiş Topraklar!" 

36 Musa son saatinde sizin Vaat Edilmiş Topraklar'a girişinizi göremedi. Üstat bile, bir insan olarak 

ölümünün arifesinde, halkın kendi Yasasına yöneldiğini göremedi. Rab, Musa'nın İlk Çağ'da çıktığı gibi 

bir dağa çıktığında ve dünyevi Kudüs'ün her zamanki gibi günah işlediğini, yüzyıllardır süren uykusuna 

gömüldüğünü gördüğünde, Efendinin gözleri ve yüreği o sevgili şehir için gözyaşı döktü ve şöyle 

haykırdı: "Kudüs, Kudüs, seninle birlikte olan iyiliği bilmedin! Tarla kuşunun civcivlerini topladığı gibi 

sizi bir araya toplamak istedim. Ama siz uykuya dalmışsınız ve ne adımlarımı hissettiniz ne de sözlerimi 

duydunuz." 

Şimdiki zamanda, bu saatte, size aynı şeyi söylüyorum, ey insanlar: "İsrail, İsrail, bunca zamandır Ben 

yanınızdayım, yine de birbirinizi benim sizi sevdiğim sevgiyle sevemediniz. Baba bu sevgiyi ve bu 

kardeşliği pek çok kez esinlemiş olmasına ve Kendisini, kanatları altında tüm civcivlerin yer bulabileceği 

ve birbirlerini tanıyabileceği bir tarla kuşuna dönüştürmüş olmasına rağmen, kendinizi birleştirmediniz. 

Ancak geçmişte olduğu gibi, yaşam yolculuğuna devam etmek için gereken güç içinizde mevcuttur. 

37 Vaat Edilmiş Toprakları almak için gelecek misiniz? 

38 Evet, sevgili insanlar. Buradan Büyük Şehir'in ışıklarını şimdiden görebilirsiniz. Zaten burada 

bahçelerinin kokusunu algılıyorsunuz. Buradan bile sakinlerinin, insanlarının seslerini duyabiliyorsunuz 

ve bu gerçeklik izlenimi sizi yolunuzdan sapmamanız için cesaretlendiriyor. Bu güzel cennet panoraması, 

kapılarına ulaşabilmek ve sonunda "Vaat Edilmiş Toprakları çabalarımla aldım" diyebilmek için sizi 

durmaksızın ilerlemeye davet ediyor. 

39 Musa'nın imanı ve cesareti sizi İlk Kez Vaat Edilmiş Topraklara götürdü ─ ebedi vatan olan göksel 

Anavatan'ın bir yansıması olan bir toprak. Kuzu'nun Kanı, Efendi'nin Kanı sizi İkinci Zaman'da kurtardı. 

Bu senin ödülün. Hiç kimse Benim olanı Benden alamayacaktır. Ve bu zamanda, insanın anlama organı 

aracılığıyla iletilen Sözüm sizi Yol'da yükseltir ─bu, Üçüncü Çağ'ın büyük öğretilerini size bir kez daha 

açıkladığım bir araçtır. Yoldan sapmanıza izin vermeyen vicdanınızın ışığıdır, hakikat için aynı açık 

gediktir. 

Kendinizi asla ondan uzak tutmayın, çünkü sözcüklerin ve dünya görüşlerinin savaş zamanları 

yaklaşıyor, bakış açılarının, İşimdeki yorumların savaşı. Yasalarımı, vahiylerimi, öğretilerimi asla yanlış 

değerlendirmeyin, ama hemcinslerinizin onlara verdiği yorumlardan sakının. Başkalarının Yasama 

getirdiği yorumu kendi yargınıza, ruhani duyarlılığınıza sunun ve eğer bu yorumun doğru olduğunu 

düşünüyorsanız, kabul edin. Eğer başkaları anlayışta sizden öndeyse, tarafsız ve adil olun ve sizden önce 

uyanmış olanlara ve Eserimin özünde onun gerçeğini, ebedi değerini, ışığını keşfetmiş olanlara ilk sırayı 

verin. 



U 366 

171 

40 Sizi bir kez daha kurtlar arasındaki koyunlar gibi bırakıyorum. Ama bu koyunlar hazırlıklı, 

çobansız gitmiyorlar. Güvenli yolu ve engelin nerede olduğunu bilirler. Yolda yürüdüğünüz sürece 

korkacak hiçbir şeyiniz yoktur. Çünkü bir kurdun koyun olması, bir koyunun kurt olmasından daha 

kolaydır. Ama eğer yoldan sapar ve kibir, itaatsizlik, kendini beğenmişlik ya da materyalizmin derisine 

bürünürseniz, o zaman yırtıcı kurtlara, kudurmuş kurtlara dönüşürsünüz. Ama sonra vay haline! Çünkü 

daha güçlü kurtlar ve daha güçlü adalet, tuzaklar ve uçurumlar olacak. 

41 Benim yolum sizin vicdanınızda yazılıdır. Yakında yeryüzünde ne ruhların çobanları, ne 

gözlerinizin önünde ayinleri kutlayacak din adamları, ne de Tanrı'nın evrensel tapınağını sembolize edecek 

toplanma yerleri kalacak. Tüm dünya tapınağınız olacak, ruhunuzun önünde Rab, Efendi, bilgelik ve sevgi 

dolu İsa'nız sizi duymaya her zaman hazır olacak. Kalbinizden başka bir sunağınız, vicdanınızdan başka 

bir rehberiniz olmayacak. 

42 Bu dersler size açıklanmış ve zihinlerinizde şekillenmiştir. Artık yolunuzdan sapamayacaksınız, 

çünkü onu çok iyi biliyorsunuz. 

Dünya sizi dünyevi tanrılar, ayinler ve papazlar olmadan yaşarken gördüğünde öfkelenecek, sizi 

kınayacak ve onlara benim gerçeğime tanıklık edebilecek ve yalnız kalmamanıza neden olacak şey sizin 

eserleriniz, erdeminiz ve yaşamınız olacaktır. İşimi sadece dudaklarınızla yaymakla kalmayacaksınız, onu 

yaşamalısınız; çünkü yaşamınızın bir eylemi, ne kadar ikna edici olursa olsun, binlerce sözünüzden daha 

değerlidir. Sevgi, nezaket, fedakârlık ─ bu şekilde dünya Beni sizde tanıyacaktır. 

43 Sizi Benim yerime öğretmen olarak bırakıyorum ve Benim yanımda her zaman küçük çocuklar 

gibi hissetseniz bile, erkeklerin yanında efendiler gibi, size verdiğim her şeyi geride kalanlara yerleştiren 

ağabeyler ve ablalar gibi olacaksınız. Ve eğer sevgileri, İşime adanmışlıkları nedeniyle sizden daha büyük 

olurlarsa, bunu onlara itiraf edin ve gülümseyin ─ ama sevgiyle, ruhani bir memnuniyetle gülümseyerek. 

Çünkü sizin için gerçekten de yeni bir zaman gelecek ve o zaman yolda onlara yetişeceksiniz, böylece 

herkes eşit olabilecek, çünkü hepiniz başlangıçtan beri aynı şekilde ortaya çıktınız ve Bana da eşitler 

olarak ulaşmalısınız. 

Beni anlamak için hepiniz harika olacaksınız. Hepiniz Baba'yı hissetmek ve anlamak ve O'nunla 

birlikte evreni Benim İsteğim gibi yönetmek için güç, bilgelik ve sevgiye sahip ruhlar olacaksınız. 

Çünkü şu anda sizler aşağı olanlara karşı üstün insanlarsınız; ama nasıl ki bu dünyayı, onu yönetmeniz 

için size emanet ettiysem, daha sonra, sizi krallığıma getirdiğimde, hepiniz Baba'ya karşı prensler 

olacaksınız ve tüm yaratılışı yöneteceksiniz. O zaman gerçek yüceliğin hükümdarları olacaksınız. Hiç 

kimse kendini bir diğerinden üstün hissetmeyecektir. Sevgi tüm işlerinizi yönetecek ve Baba'yı ve 

kendinizi severek her zaman mükemmel ruhsal mutluluğa sahip olacaksınız. Ne Baba'nın ne de 

komşunuzun yokluğunu ya da uzaklığını hissedeceksiniz. Bir dünya başka bir dünyanın yanında olacak, 

tıpkı şu anda bir evin başka bir evin yanında olması gibi. 

44 Böylece, insanlar, böylece, öğrenciler, sizi mükemmelliğe ulaştırmak istiyorum, böylece, Benim 

isteğime göre, sonsuzluktan beri hazırlanmış olan bu büyük "şehre" varacaksınız, böylece bu huzur ve bu 

mükemmellik içinde yaşayanlar, ebedi sakinler olabileceksiniz. 

45 1866'dan 1950'ye kadar önceki aktarım biçimi aracılığıyla size açıkladığım her şeyi Yedi Mühür 

Kitabı'nda bulabilirsiniz ve bu insanlığın tüm olayları orada yazılanları doğrulamaktadır. Kendimi her 

zaman çocuklarıma tanıttım. Şu anda hala bu tezahür biçimine sahipsiniz ve bu artık sizinle birlikte sona 

erecek. 

46 Kendimi tanıtmanın yeni bir yolu olacak: Ruhun ruha dönüşmesinin mükemmel şekli. Ruhani 

tezahür insanlar arasında yüksek bir mükemmellik derecesine ulaşacaktır, ancak en yüksek derecesine 

ancak siz dünyayı ve beden kabuğunu terk ettiğinizde ulaşacaktır. Bu armağan aracılığıyla birçok gizemi 

çözmeye devam edeceğim, size yeni ve büyük açıklamalar yapacağım. İnsanlar ruhsallaşma yoluna 

girecek ve bu sayede girişimleri, misyonları, komisyonları ve bilimleri için ışık bulacaklardır. 

47 Ruhlar arası diyalog sayesinde, herkes tarafından sorgulanmaya ve aranmaya devam edeceğim. Bu 

yolla çocuklarımla konuşacak ve onlara ilham vereceğim. Bugün size diyorum ki, Beni bu lütuf 

aracılığıyla alçakgönüllülükle, uysallıkla ve saygıyla arayan kişi ne mutludur, çünkü Bende zengin ve 

tükenmez bir ışık, vahiy ve yarar kaynağı bulacaktır. Ama Beni kötü bir şekilde arayanın vay haline, 

çünkü hatasını anlaması için onu ziyaret edeceğim. Eğer hala akılsızsa, yalnızca karanlık ve ayartıcı olan 

görünürdeki ışıkla temas kuracaktır! 
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48 Öğretilerimin başlangıcından itibaren yavaş yavaş geldiniz. Yol yorgunu, hasta ─ ve çoğu iyi bir 

şey olmadan ─ ayaklarıma geldiniz. Sözlerim ve sevgi kanıtlarım tüm inançsızlığın üstesinden geldi. 

Benim manevi özüm materyalizmi yendi. Taşa benzeyen katı yürekleri duyarlı yüreklere dönüştürdüm ve 

günahkârları kullarım yaptım. Ahlaksızlığa düşkün kadın ve erkekleri işçilerime dönüştürmek için 

yenilemeden geçirdim. Kendi adımlarını yönlendiremeyen pek çok kişiyi, insanların vicdanlarını 

keskinleştirmek için toplum liderlerine dönüştürdüm. 

Daha sonra birçok saygısız dudak İlahi Sözü söylemek zorunda kalmıştır. Bilimin ve insan bilgisinin 

ışığına kapalı olan birçok eğitimsiz ve beceriksiz zihin, Ruhani Dünyanın ışığına erişime izin vermek için 

isteyerek açıldı. Ama size doğrusunu söyleyeyim: Ben çağırdıklarımı sınıflara, kastlara ya da aile 

cinsiyetlerine ayırmadım. Bilim adamını reddetmedim, kâtibi reddetmedim. Eğitimli insanlara kapıları 

kapatmadım, çünkü genellikle eğitimliler Beni eğitimsizlerden daha önce ve daha iyi anladılar. Diğer 

durumlarda, eğitimsiz ve cahil kişiler ruhun aydınlanmasının kendilerinde gerçekleştiğini daha önce itiraf 

etmişlerdir. 

49 Hepsini aradım. Çocuklarımın yoluna bir elçi, bir müjdeci yerleştirdim ve birçoğu çağrımın sesine 

itaat edip boyun eğdiyse de, diğerleri sağır oldu ve Bana hiç gelmedi. Ama sebat edenlerden ─ bazıları 

inançlarında, imanlarında, bazıları zafer kazanana kadar inançsızlıklarının üstesinden gelmekte, diğerleri 

sağlıklarına kavuşana kadar hastalıklarında ve hala Bana şöyle diyenler: "Baba, eğer beni iyileştirmezsen, 

yine de Seni izleyeceğim." 

50 Beni seven tüm bu kişilerden "işçilerden" oluşan Bedenimi, yeni Havariliğimi oluşturdum ve çok 

sayıda mütevazı ve yoksul buluşma yerinin varlığına izin verdim, böylece insanlar onların gölgesinde 

toplansınlar ve orada Ses Taşıyıcılarım, Armağan Taşıyıcılarım, Kilise Önderleri, "Sütunlar", Kahinler, 

"Altın Tüyler" ve "Temel Taşlar" aracılığıyla İlahi tezahürümü alsınlar. Çünkü (Tanrı'nın tahtının önünde) 

yedi ruhu temsil eden yedi armağan aracılığıyla bu halkla konuştum, onlara yol gösterdim ve onları 

hazırladım. 

     Seçtiklerimin kusurlu olmalarına, hatalarına ve anlayış eksikliklerine rağmen, bu halk için bir teşvik ve 

uyarıcı olsun ve bu vahyin gerçeğine zaten inanmış olanlar bir daha asla şüphe etmesin diye, Eserimi her 

zaman bir sözle, bir yüzle, bir sınavla açıkladım. 

51 Birçokları Bana sırtını dönmüş olsa da, birçokları bu dönemin sonuna kadar yolda kaldı ve Beni 

izledi. Bu sadık kişiler, bu işçiler, bu kalabalıkların önderleri sizlersiniz. Çünkü hepiniz çok sayıda ruhu, 

kalbi arkanıza aldınız ve aynı çokluğun sağlıklarında, ahlaklarında ve dini pratiklerinde dönüşümüne 

tanıklık ettiniz. İlk adımlarında onları yoksul, hasta, muhtaç ve cahil görmenize rağmen, şimdi İsrail'in 

kalabalıklarının dudaklarında ışık, eylemlerinde doğruluk, yaşamlarında yenilenme ve Tanrı'ya 

tapınmalarında özlem, arzu ve mükemmellik görüyorsunuz. 

52 Hiç kimseye sözümü geri çevirmedim. Bu halk için her zaman hazırda bekledim ve tüm bu aracılar 

vasıtasıyla özü, gerçeği ve yaşamı akıttım. Herkes kendini nasıl hazırlayacağını bilmedi, hepsinde 

ruhaniliği keşfetmedim. En çok başarıya ulaşmış olanlarda, bu onların hazırlıkları, yükselişleri ve İşime 

adanmışlıkları sayesinde olmuştur. Ama şimdi herkese duyurduğum son gün geldi. Çünkü bu tarihte 

Baba'nın sözünü, sizin sahip olduğunuz şekliyle sonsuza dek sona erdirmesi gerektiğini bilmeyen kimse 

yoktur. 

53 İnsanlar bu olay için hazır mı? 

54 Öğrenci bu test için yeterince güçlü mü? 

55 Bazılarını güçlü, bazılarını zayıf görüyorum ve Efendi güçlü olanlara şöyle diyor: Zayıfları isteyin! 

Ve uyanmış olanlara: Uyuyanlara dikkat edin! Ve en çok ilerlemiş olanlara: Geride kalanlara karşı 

sorumluluk hissedin! Ve en çok ödül alanlara: Farkında olun ve zamanı geldiğinde bu öğretileri 

başkalarıyla paylaşın! 

56 Ama Baba tüm halkına sorar: Neden Efendi'yi daha fazla alıkoymak istiyorsunuz? Neden Baba'dan 

kendi Sözü'nün ötesine geçerek size bir kusurluluk örneği vermesini istiyorsunuz? Benim değişmez 

olduğumu, acımasız olduğumu, mükemmel olduğumu anlamadınız mı? Yıllardır size sabırla verdiğim 

Sözümü mü özlüyorsunuz? 

57 Sözüm mükemmel bir işti ve şimdi sizinle birlikte sona erdi. Sizde armağanlar var, sizde öğreti 

var, sizde benim vahiylerim var. Seni hazırladım: Daha ne isteyebilirsiniz ki? Ey insanlar, Baba'dan daha 

ne istiyorsunuz? 
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58 Yine de uykuda olanlar ─ itaatsizler, saygısızlık etmeye, buyruklarımı hiçe saymaya alışmış 

olanlar ve şöyle diyenler: "Rab'bin sözünü hiçe sayabiliriz. O, halkına her şeyi bağışlayabilir. Bizim 

isteğimiz yerine getirilebilir." 

59 Ah, gerçekten de bunlar ne söylediklerini ne de kendilerini neye maruz bıraktıklarını biliyorlar, 

çünkü Baba'nın yargısı serbest bırakılabilir! 

60 Rab'bin adaletinin büyük günü zaten sizinle birlikte ve insan adaleti de ─uyanık, tehditkâr, ilahi 

adaletim tarafından aydınlatılmış─ insanların işlerini yargılamak için kendini ayarlayabilir! 

61 İlahi bir Eseri, Ruhani Sözü kabul etmiş olan herkes ─ benim Öğretimi ve Yasalarımı insanları 

yönetmek, onlara öğretmek, onları ahlaksızlıklarında ve günahlarında dizginlemek, onları sonsuzluk 

yolunda yönlendirmek için kullanmış olan herkes yargı içindedir. Onların arasında siz, İsrail, ilksiniz ve 

sizden sonra bütün dinler gelir. 

62 İşte tartılarım! İşte Benim adaletim ve aynı zamanda Benim acımasız kılıcım! Artık Bana 

güvenmeyin, Halkım! Düşünme Yılı'nda, Bağışlama ve Uzlaşma Yılı'nda ayaklanan, öldürücü silahlarına 

sarılan, barışın beyaz yüzünü kardeş kanıyla lekeleyen ve ─gerçekten, size söylüyorum─ barış önerime 

karşı çıkan bu insanlık gibi olmayın! 

63 Dünyanın vay haline! Uçurumun eşiğinde duruyor! Acının büyük kadehini boşaltmaya çok 

yakındır ve uyanmak için büyük bir acı çığlığı atması gerekecektir. 

64 İnsanoğlu bunu böyle istedi. Ona esenliğimi sundum, ona sevgimi sundum, ona daha çok 

yaklaştım ve yine de ─ Benim krallığımdan hiçbir şey istemiyor, kendi krallığını istiyor. Ne de Benim 

gücümden bir şey ─ kendi gücünü tercih etti. Ne de bayramlık giysilerimden bir şey ─ gururla kendini 

sarmalamaya devam etmek istiyor. Sonsuzlukta yaşam istemez, yalnızca insanların tüm eylemlerini 

çözecek olan geçici gücü ve ölümü ister. 

65 Huzurumu arayan ve insanların haksız savaşlarında ölümü bulan herkes için önceden bir yer 

belirledim. Çünkü sağ elinde silahla savaş meydanlarında olan pek çok kişi vardır, ama vicdan onlarla 

konuşur. Hıçkıran vicdan, yürekteki umutsuzluk, Baba'ya şöyle der: "Beni bağışla çünkü ölüm ekiyorum. 

Çünkü onunla Seni incittim." 

66 Bunlar Beni hissetmiş olanlardır. Onları kurtaracağım. Onlar için dua edin, millet. Birçoğu barışa 

dönecek, birçoğu Evine dönecek. Düşenler, bedenlerini harabeye çevirenler, ruhen yücelecekler çünkü 

sesim onları bu barış ve adalet diyarına çağırıyor ve onlara şöyle diyor: Yeryüzünde adalet bulamadınız 

ama benim adaletim var ve sizi çağırıyor, sizi kuşatıyor ve sizi hayata döndürüyor. 

67 Yine de pek çok acı verici sınav yaşayacaksınız. Başlangıcına sadece birkaç saat kalan 1951 yılı, 

insanlığa bir deneme "armağanı" getirecek ve eğer Baba'nın ışığıyla hazırlanan 1950 yılı, insanların 

trajedisiyle gölgelendiyse, kendi kanlarıyla ıslandıysa, büyük olaylarla sarsıldıysa ─ gerçekten size 

söylüyorum, 1951 yılı insanlığı daha da sarsacak. 

68 Benim bir parçamı oluşturan ve tüm bu sınavlardan sağ çıkmak için hazırlanmış olan sizler, 

"izlemeyi" bırakmayın, dua etmeyi bırakmayın. Bir barış örtüsü gibi olduğunuzu unutmayın. Unutmayın ki 

merhemin sahibi sizsiniz. Bu dünyada teselli olduğunuzu ve bu nedenle Evrensel Işınımla ve ruhsal 

dünyamla birleşik kalmak istediğiniz ve Yüce Krallığı deneyimleyebilmek için bu dünyayı terk etmek 

istemediğiniz bu saatte sizi yanıma almadığımı hatırlayın. O zaman sizin için henüz gelmedi. İnsanlarla 

birlikte kalın ve onlar için bir lütuf ve bağışlayıcı olun. 

69 Silahlarınız hazır. Gücünüz sizi sonuna kadar ayakta tutacaktır. Ama size gerçekten söylüyorum: 

Bu talihsizliklerin yalnızca sizin tarafınızdan hissedildiğini düşünmeyin. Her denemede size bir merhamet 

bahşettiğimi düşünün. Her acı ve sıkıntıya bir nimet ve size olan sevginin bir kanıtı eşlik edecektir. 

70 Sizinle bir yargıç olarak konuştum. Bir yargıç olarak sizinle birlikteydim, ancak benim yetki 

alanım evrenseldir. 

Üstat olarak, İkinci Çağ'da vaaz verdiğim bu üç yılın anısına ve aynı zamanda üç zamanın bir 

hatırlatıcısı olarak adadığım son üç yılda doruğa ulaşan bu eğitim yılları boyunca Bana sahip oldunuz. 

Usta olarak öğretme işim benim tüm Sözümdür. Kutsal Ruh olarak vahiylerim, bu öğretiler zamanı 

boyunca size söylediklerimin tümüdür. Bu Kitap Kutsal Ruh'un ateşiyle vicdanınızda, yüreğinizin etinde, 

Sözümün silinmez bir şekilde kalacağı yerde yazılmıştır. Tüm dünyaya doğru saldırır. Ve geçmiş 

zamanlarda aşılmaz bir gizem olarak içinize yerleştirilmiş olan her şey şimdi bu Üçüncü Çağ'da ruhunuza 

harika ışık ışınları tarafından temizleniyor. 
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71 Sizi İşimin, Sözümün, Emirlerimin tercümanları olarak bırakıyorum. İnsanların Rab'bin Sözü'ne, 

O'nun Yasası'na, peygamberliklerine ve Yahya'nın İlahi buyruğumla insanlığa sunduğu her şeye nüfuz 

etme arzuları yüzünden nasıl kafalarının karıştığını görün! İnsanlar, teologlar, yorumcular gerçeğe nasıl 

ulaşabilecekler? Kutsal Ruh'un sizinle konuştuğu şeylere tanıklık etmeniz aracılığıyla. 

Kutsal Ruh O'nun tüm öğretilerine ışık tutmuştur. Hiçbir şey saklamadı. Tüm perdeler kaldırılmış ve 

hazine insanlara açılmıştır. Sizler bu ışığın emanetçilerisiniz, çünkü Kutsal Ruh'un öğrencileri ve çocukları 

olarak adlandırıldınız. Bu nedenle insanlara gidin ve anlamalarını sağlayın. Sonunda transkriptleri 

okuyabildiklerinde ve daha önce anlayamadıklarını anladıklarında içlerinde ne kadar büyük bir sevinç 

olacağını göreceksiniz ─ gerçekleştiğini gördükleri ve henüz gerçekleşmemiş olan kehanetleri. 

72 Bu şekilde bu yüksek kaderi yerine getireceksiniz, ey Kutsal Ruh'un peygamberleri ve elçileri, ey 

İsrail'in kutsanmış halkı! Bu süre içinde bu şekilde Benim öğrencilerim oldunuz, bu şekilde Beni Efendi 

olarak kabul ettiniz, ama sonunda Beni Baba olarak tanımanızı istiyorum. 

73 Aşk masamda bir kez daha oturuyorsun. Hepiniz benim öğrencilerimsiniz. Ekmeği her zaman on 

iki parçaya böldüm ve halkımın on iki kabilesi de aynı miktarda yedi. 

     Kutsal Komünyon'da, o İkinci Zamanlar'da havarilerimle çevrili olarak son kez yemek yediğimde, 

ekmeği alırken onlara şöyle dedim: "Alın ve yiyin, bu Benim Bedenimdir." Şarabı kutsadım ve "için, bu 

Benim Kanımdır" diyerek içmeleri için onlara verdim. Ama daha sonra şunu ekledim: "Bunu Beni anmak 

için yapın!" 

74 İkinci Çağ boyunca insanlık kendini bu sembolle besledi. Ama Baba artık İsa aracılığıyla bedende 

değil, ruhsal olarak bulutların arasında bir kez daha aranızda göründüğünde ve mütevazı insan yaratıklar 

aracılığıyla İlahi Ruhunun ışığı aracılığıyla Kendisini tanıttığında, size söyledim: Zaman değişti, zaman 

geçti ve bugün Benim Sözüm Beden'dir ve anlamı da Kan'dır. Üstatla olan birlikteliğiniz ruhani bir 

birlikteliktir. 

Ama şu anda, size Sözümü bu biçimde son kez verirken, size diyorum ki: sizin için gıda, bu halk için 

öz ve yaşam, kurtuluş ve yenilenme, sağlık ve umut olan bu Sözün ebedi bir öz içerdiğini ve artık onu ses 

taşıyıcıları aracılığıyla duymadığınızda bile, bir yaşam kaynağı, ekmek, nefis bir gıda, merhem ve umut 

olarak her zaman içinizde olacağını unutmayın. 

75 Size bıraktıklarımı saklayın ve her zaman ruhunuzda taşıyın. Ama eğer Efendinizle mükemmel bir 

birlikteliğe girmek istiyorsanız, eğer O'nu tamamen kalbinize almak istiyorsanız, hazırlık, düşüncenin ve 

kalbin saflığı, Beni nasıl bulacağını çok çabuk bilecek olan ruhun kaçmasına izin vermeniz için yeterli 

olacaktır. Beni yiyeceğe, hayat dolu ve lezzetli bir besine dönüşmüş olarak bulacaktır. 

76 Kendinizi bu şekilde hazırlayın, ey insanlar, böylece her zaman bu mükemmel topluluğa 

girebilirsiniz. Cesaretimi ve huzurumu asla eksik etmeyeceksiniz. 

Benim etrafımda oturuyorsunuz, bu Yaşam Ekmeğini yiyorsunuz ve Üstat da başka bir zamanda 

yaptığı gibi size şöyle diyor: Alçakgönüllüler arasında, Beni çok sevenler arasında ─ denemelere rağmen 

sabırla ve sebatla Beni takip edenler arasında, Eserimi insan adaletinin ellerine teslim edecek olanlar var. 

Bazıları haram para için Benim İşimi, Benim Sözümü, Benim Vasiyetimi tahrif etmeye devam edecek ve 

siz kendinize bir kez daha soracaksınız: "Yarın gayretli ve itaatkâr bir işçiden bir haine dönüşecek 

miyim?" 

"Kim bu Efendi?" diye sorar ruhunuz Bana ve ben de size söylerim: Bilmiyorsun. Ama şu anda sizi 

hazırlıyorum, size güç veriyorum, öyle ki sizi yargılamayı yalnızca Bana bırakabilesiniz. 

77 Yolunuzda hain, samimiyetsiz, katı yürekli, zayıf ya da inançsız, küfürbaz, dünyevi düşünceli 

birini görürseniz, ayağa kalkın, onu affedin ─ evet. Onunla sevgiyle, sizinle konuştuğum bu yargı sözüyle 

konuşun. Ama bu sizin değil, Benim yargım olsun, çünkü sizinki henüz mükemmel değil. 

Benim işimde çalışırken ve onu yerine getirirken, hain olmadığını düşünün ─ dünyevi düşünenlerin 

olduğunu unutun ve sadece uysal olanların olduğunu düşünün. Kimseyi kınamayın ve sadece sevin, affedin 

ve çalışın. Çünkü görevinizin yerine getirilmesinin ardında benim adaletim duracak ve her şeyi 

belirleyecek, herkese ışığını, mükemmelliğini geri verecek, yaşamlarının başlangıcında mükemmel 

olanları ve aynı şekilde sonlarında da mükemmel olanları İşim ve Yasalarım içinde düzeltecek ve değerli 

kılacaktır. 
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78 Son sözlerim ─ Bir çarmıhın yüksekliğinden size rehberlik edebileceğime inanıyor musunuz? 

İnsanlık yenilenmedi. Ağıtlar Bana ulaşıyor, insanların küfürleri Bana ulaşıyor, insanların savaşlarının 

sağır edici gürültüsü, çocukların ağlaması, erkeklerin ve kadınların ıssızlığı. 

Keder ve yoksulluk görüyorum, gerilemekte olan imparatorluklar ve çökmek üzere olan güçler 

görüyorum, insanlığın her yerinde ölüm solukları görüyorum. Ve tüm bu lanetleme ve çağırma seslerinin 

ortasında, insanlar arasında yankılanan ve Bana ulaşan, İlahi Ruhumu harekete geçiren bir ses. "Gel!" 

diyen bir kelimedir. Bu dünyanın Bana söylediği şey, "Gel!" Çünkü Ruh'ta Benim sözüm var, çünkü 

insanlar dönüşümü ilan ettiğimi biliyorlar, çünkü insanlar birbirlerini, "Rab tekrar geleceğini ilan etti" 

diyerek uyandırdılar. Çünkü insan doğruluğunun yokluğu karşısında, Benim esenliğimi ve doğruluğumu 

arzulayarak Bana dönüyorlar ve Bana, "Tanrım, neden gelmiyorsun?" diyorlar. Neden acımı 

görmüyorsun? Neden benim trajedimi düşünmüyorsun?" 

79 Şimdi sana bakıyorum, ey insanlık. Baba olarak bakışlarım sizi görüyor, ama gözlerim aynı 

zamanda bir yargıcın gözleridir. Beni asla bir baba olarak istemedin. Bana kendi üzerinizde üstünlük 

vermediniz. Beni Efendi olarak değil, sadece Yargıç olarak istediniz ve Yargıç olarak şu anda Bana 

sahipsiniz. 

Vicdanınızdaki yükü daha da ağırlaştırmamak için size çarmıhta asılı olduğumu söylemiyorum. 

Görünmez bir şekilde bir dağın tepesindeyim, ama ─o çarmıhta olduğu gibi─ sizi kucaklamak için 

kollarımı açtım. O zaman size sevginin suyunu ve kanını akıtmak için yanım nasıl açıldıysa, bugün de 

Ruhum herkese bağışlamanın, merhametin ve barışın ilahi suyunu ve kanını akıtmak için açılıyor. 

80 Kollarımı açtım! Tüm ruhum acınızı hissediyor. Ama bu fiziksel acı değil, bu insani acı değil, bu 

işkence görmüş ruhların acısı değil. Bu ilahi bir acıdır ─ sınırlı yaratıklar için anlaşılmaz, bilemeyeceğiniz 

bir acıdır. Size doğrusunu söyleyeyim: Susadım ey insanlar, susadım ey insanlık, senin barışına, senin 

kurtuluşuna ve senin sevgine! 

81 Şu anda bir insan sesi taşıyıcısı aracılığıyla dinleyenler, o anda kendi iman kardeşlerini rencide 

etmek için ellerini kaldırmaya cesaret edemezler. Rablerinin önünde herhangi bir hakarette bulunmak için 

dudaklarını açamazlardı. Ancak bu tezahürde hazır bulunmayanlar birbirlerini yaralamakta, birbirlerini 

öldürmekte, birbirlerinin değerli yaşam, refah ve sevgi hazinelerini çalmaktadırlar. Bunun nedeni, ne 

yaptıklarını hiç bilmemeleridir. 

Ancak bu yüce günde, dünya çapında bir sevgi ve adalet gününde, bedenlerini geride bırakıp ruhani 

alanlarda seyahat eden herkes, İsa'nın bu dağın zirvesinden onlara söylediği güçlü sesi bir kez daha 

duyuyor: "Şüphesiz, bugün cennette Benimle birlikte olacaksınız." 

82 Bu ilahi etki altında hazırlanan herkes uyandı ve Bana şöyle dedi: "Tanrım, 'kutsal' olarak 

adlandırılan bu yılın son gününde, Bilinmeyene yükselmek için bedenimi terk ediyorum. Beni kabul et!" 

Size doğrusunu söyleyeyim, onlar Beni krallığımda bulacaklar. Ama Tanrı'ya küfredenler için, bedenin 

gözlerini sonsuza dek kapattıklarında, ruhsal gözleri ışığıma kapalı olacak ve onları ancak kendi 

yargılarından sonra açacaklar. 

83 Mesih bir insan olarak tüm acıyı hissettiğinde ve bu acı içinde kısa bir süre için Ruh tarafından terk 

edildiğinde, bir insan olarak, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" dedi. 

84 Bugün Benimle birlikte yaşayan, yürüyen, acı çeken ve günah işleyen herkese sesleniyorum: 

"Bedenin" zayıflığını hissettiğinizde, Üstadın yaptığı gibi ruhunuzu çağırın. Ruh bedenden daha güçlüdür. 

"Beden" her zaman zayıftır ve zayıf kalacaktır. Ama denemeler ruh için çok büyük ve ondan daha güçlü 

olursa, o zaman Bana dönün. Bu, bedensel kabuğunuzun, tam da bu imtihan gücünün bir sonucu olarak 

ruhun yokluğunu hissettiğinde şunu söylemesine izin vereceğim tek durum olacaktır: "Tanrım, Tanrım, 

beni neden terk ettin?" O zaman hemen gözlerinizde, ruhunuzda bir ışık huzmesi olacak, onu ışık yolunda 

yukarı kaldıracak ve ona yalnız olmadığını, Tanrı'nın asla terk etmediğini, Baba'nın çocuklarını terk 

edemeyeceğini kanıtlayacaktır, en azından büyük denemeler anında, bu kişiler Rablerine tam olarak tanık 

olduklarında. 

85 Sizi bir arada bırakıyor ve sizi her zaman sarmış olan, sıcaklığını zaten bildiğiniz şefkat örtüsünü 

üzerinize örtüyorum. 

86 Meryem, insanlığa karşı tek bir şikâyet ya da sitem dile getirmeden Mesih'in ayaklarının 

dibindeydi. Bu nedenle, bir kadın ve bir ruh olarak Baba'nın gözünde yüceydi. Çünkü o, Tanrı'da var olan 

evrensel anneliğin Ruhudur. Ve bu kutsanmış saatte bu sevgiyi halkımın içine işliyorum, çünkü sizler 
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şimdiki ve gelecekteki insanlığın bu sevginin, bu kokunun, bu sonsuz şefkatin, bu şefaatin ve insanlar 

tarafından anlaşılmayan bu bakireliğin varlığını bilmesini sağlayacak olan Üçüncü Çağın Marian 

halkısınız. Ve Ben'de ve her şeyde olan o, kendisine şöyle diyen sesi duyar: "Evrende daima Anne olarak 

kal!" Ve bu ve diğer zamanların tüm insanlığını temsil eden bu halka şunu söylüyorum: "İnsanlar, oğlum, 

işte Anneniz!" 

87 Sizi acı ya da üzüntü içinde bırakmak istemiyorum. Çünkü Kutsal Ruhum üzgün, ölümcül 

derecede üzgün olsa da, sizi son ziyafette bulunmuş olmanın anısıyla bırakmak istiyorum, öyle ki bu son 

saat, ey sevgili insanlar, kalbinizde silinmez bir anı bırakan saat olsun ─ tatlı saat, birliktelik saati, 

mutluluk saati, çünkü "Sözü" çok uzun zamandır duyduğunuz gibi duyuyorsunuz. 

Ruhsal açlığınızı ve susuzluğunuzu giderene kadar bol ruhsal gıdayı yediğiniz bu saatte dünyanın 

çektiği acıları düşünmeyin. Hepinizin yanındayım. Şu anda şimdiki zamanı düşünmeyin. Gelecekte kısa 

bir süre için, sizin için hazırladığım o barış zamanında yaşayın ve hepinizin sevgi dolu bu masada Baba'yı 

çevrelediğinizi görün ─ sevgi, talimat, vahiy ve bağışlama masası. 

88 Al ve ye! Sözüm benim bedenimdir. Al ve iç! Kanım, bu Üçüncü Zaman'da Beni gerçekten 

keşfettiğiniz Sözüme yerleştirdiğim özdür. Sesi taşıyanda değil, sesinin tonunda değil, insan sözünün dış 

biçiminde değil, anlamının en derininde. Sözümün kanı olan özü vardır. İç, çünkü yarın insanlığın arasında 

ekmek ve şarap, beden ve kan olacaksın! 

89 Sizleri asla bir mahkeme olmayacak olan bu masada, Üstat'ın öğretisine dalmış olan ve 

hazırlıklarıyla kendilerini her saat O'nun Kendisini onlara tanıtmasına layık kılan öğrenciler ve talebeler 

için bir kürsü olarak bırakıyorum. Yarın sizi Emmaus'taki yolcular gibi, onları cesaretlendirmek ve 

yükseltmek için varlığıma ve kanıtlarıma ihtiyaç duyan havariler gibi şaşırtacağım ve aynı şekilde sizi de 

şaşırtacağım. 

Aranızda asla yalan olmayacak, tanıklığınız her zaman doğru olacaktır. O zaman peygamber 

dudaklarınız buradaki sevgili halk olan kalabalığın adımlarına güvenle rehberlik edecek ve asla 

tökezlemeyecek. Onu büyük tehlikelerden koruyacak ve muzaffer bir şekilde Yeni Kudüs'ün kapılarına 

getireceksiniz ─ bu Üçüncü Çağ'da size bahşettiğim o şehir ki, onu insanlığa koruyucusu olarak 

sunabilesiniz ─ kapıları tüm dünyaya açık olarak, içinden hakikati arzulayanlar, ruhanileşmeye aç olanlar 

girmelidir. Ve siz, halkların iyi liderleri ve rehberleri olarak, onları sağlam adımlarla beyaz parlayan şehrin 

kalbine getireceksiniz. 

90 Hükmüm verildi, talimatım ve vahiylerim de aynı şekilde. Babalık huzurum, şefkatim herkesle. 

Sizi hakikatte ve ruhta ilahi Kalbime bastırdığımı hissedin, hissedin! 

91 İşitin, kalbinizin derinliklerinde yankılanmaya başlayan, şu anda sizin derinliklerinizde bir yankı 

aramaya başlayan Baba'nın sesini işitin. Çünkü şu andan itibaren sizi lütuf zamanında, ruhtan ruha diyalog 

zamanında bırakıyorum. 

92 Ey sevgili insanlar: yola çıkın, evlere girin ve her yerde barışı sağlayın! Vasiyetimi getirin ve bu 

Üçüncü Çağda geçmiş zamanlarda verdiğim Sözümü yerine getirmeniz için size emanet ettiğim, size 

açıkladığım Teslis-Meryem Ruhsal Çalışmamı sonuna kadar savunun. 

93 "Bulutun üzerinde" geldim. Ondan Evrensel Işınımı indirdim ve onun vasıtasıyla, 1866'dan, Roque 

Rojas'tan 1950'ye kadar, Evrensel Sözümü yankıladığım son ses taşıyıcıları vasıtasıyla Bana sözde, özde, 

mevcudiyette ve güçte sahip oldunuz. Ama bugün halkımı oluşturan birkaç kişiyi, İsrail halkının üyelerini, 

on iki kabilenin bileşenlerini tanıdıysanız, yarın, insanlık arasında bıraktığım bu tanıklar ve elçiler 

aracılığıyla, Sözüm tüm dünyada bilinecektir. Gerçek olarak ilan edilecek ve yeryüzünün yolcuları için bir 

can simidi, koruyucu bir liman, yol gösterici bir yıldız ve tüm dünya için bir barış krallığı olacaktır, çünkü 

bu benim İrademdir. 

94 Size huzurumu bırakıyorum. Elveda sevgili insanlar! Yakında Kutsal Ruh'ta Bana bol bol sahip 

olacaksınız... Neden ağlıyorsunuz, ey insanlar? Şu anda size Sözümü nasıl kanıtladığımı görün. Sizinle 

konuşmaya devam ediyorum ve emirlerimi ihlal etmeyin. 

95 Bana gelin, insanlar! Ağlayın, ağlayın, çünkü gözyaşlarınızı kabul ediyorum. Beden zayıftır, ama 

ruh güçlüdür. Kendisine ne verildiğini bilir ve Benim İrademle uyumlu ve itaatkârdır. Ancak bedensel 

kabuğunuz, yaşam yolculuğunda zaman zaman kendini zayıf hisseden ve sizin güçlü kılacağınız çocuktur. 

96 Gelin, insanlar ve acılarınızı ayaklarımın altına bırakın! Kalbinizi açın ve son ağıtlarınızı huzura 

dönüştürmem için Bana bırakın. Uzun bir süre boyunca, Sözümün yokluğunun bilgisinden kaynaklanan 
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acınızı susturdunuz. Ancak son anda "beden" size ihanet etti, beden kabuğu olgunlaşmadığı için zayıfladı. 

Onu kollarıma aldım, beşik gibi salladım ve ona şöyle dedim: Korkma. Çünkü gerçekten de ─eğer yaşam 

ağzınıza acı bir kâse gibi geliyorsa, ruhunuz aracılığıyla onu nasıl tatlandıracağımı bilirim. 

97 Gözyaşları döken ve böylece acınızın taşmasına izin veren gözler: Ağlayın, çünkü bu şekilde Yeni 

Çağı açıkça görmek için kendinizi arındırıyorsunuz! 

98 Emekçi olmuş erkekler, kadınlar, gençler, yetişkinler ve çocuklar, Bana gelin ve kalbinizin acısını 

İlahi Huzurumda dindirin; kalbinizdeki son gözyaşını döktüğünüzde, üzüntünün son nefesini verdiğinizde 

ve Baba'ya son iç çekişinizi bıraktığınızda. Sadece neşe, huzur ve sevinç kalacaktır. Çünkü ben sizin, 

yerine getirilmiş bir görev için vicdanın verdiği huzura ve hazırlanmış Yeni Çağ'ın umuduna sahip insanlar 

olmanızı istiyorum. 

99 Sizler benim şifalı merhemimin sahiplerisiniz. Ona güç verin ve bedeninizi iyileştirin ve bu sağlığı 

her yere taşıyın. 

100  Baba'nın yüreğine koyduğunuz her şey O'ndadır. Sizi gerçekten duydum ve önemsiyorum. 

101  Bu talebin hatırına ─ alın, alın! 

102  Tüm dünya benim huzurumu, kutsamamı alır, eğer kendini nasıl hazırlayacağını bilirse ─ eğer bu 

zamanın ayrılığı karşısında gözyaşı dökebilirse ─ kutsanmış olsun! Eğer ruhsallaşmaya, yenilenmeye ve 

barışa yükselirse ne mutlu ona! 

103  Ey dünya çemberi, benim huzurumu, kutsamamı, silahımı kabul et ki muzaffer olabilesin! Ev 

sahiplerim sizinle, merhemim de sizinle ve yakında Baba'nın evrensel sesini, Kutsal Ruh'un sesini ve 

ruhsal dünyanın etkileyici sesini duyacaksınız; bu ses tam da bu gece kiliselerde, evlerde ve yolda 

insanlara kendini duyuracak, çünkü bu benim Vasiyetimdir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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